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CCCOOONNNTTTEEEXXXTTT   

Toekomstverkenning milieu en natuur 

De Milieuverkenning 2030 (MIRA 2009) en de Natuurverkenning 2030 (NARA 2009) beschrijven de 
toekomst van het leefmilieu en van de natuur in Vlaanderen. Het doel is de beleidsmakers en het 
geïnteresseerde publiek inzicht te geven in te verwachten evoluties van het leefmilieu en van de 
natuur in Vlaanderen, bij bepaalde beleidskeuzes en binnen een gegeven sociaal-economische 
context.  
Dit wetenschappelijk rapport maakt deel uit van een reeks rapporten die de wetenschappelijke 
onderbouwing van MIRA 2009 en NARA 2009 bevatten. 

Scenario’s 

MIRA 2009 maakt een toekomstverkenning van het milieu in Vlaanderen voor de periode 2006–2030 
aan de hand van drie milieubeleidsscenario’s: 

• een referentiescenario (REF of R*), waarbij het beleid ongewijzigd wordt verdergezet; 
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• een Europa-scenario (EUR of E*), waarbij bijkomende maatregelen worden genomen om 
Europese milieudoelstellingen voor de periode 2020-2030 te halen; 

• een visionair scenario (VISI), waarbij verregaande maatregelen worden genomen om 
klimaatverandering sterk af te remmen en met het oog op een duurzame toekomst. 

Elk scenario bestaat uit een pakket beleidsmaatregelen waarvan het gezamenlijk effect wordt 
berekend. 

De milieuscenario’s worden uitgetekend binnen éénzelfde socio-economische omgeving. De 
‘gebruikte’ socio-economische omgeving is op zijn beurt het resultaat van een toekomstverkenning 
naar verwachte demografische, sociologische en economische ontwikkelingen, opgesteld door het 
Federaal Planbureau. 

De Natuurverkenning 2030 beschrijft de mogelijke evolutie van de natuur in Vlaanderen tijdens de 
periode 2005–2030 aan de hand van drie landgebruikscenario’s: 

• In het scenario referentie (*R) wordt het beleid uit de periode 2000-2007 ongewijzigd voortgezet 
en worden de voorziene plannen uitgevoerd. 

• Het scenario scheiden (*S) verdeelt de open ruimte tussen de gebruiksvormen ervan, en 
groepeert die gebruiksvormen ruimtelijk in homogene clusters (terrestrische verkenning). 
Ontsnippering van waterlopen gebeurt prioritair in functie van soorten van Europees belang 
(aquatische verkenning). 

• In het scenario verweven (*V) maakt de zorg voor natuur integraal deel uit van alle 
landgebruiksvormen, en worden de gebruiksvormen van de open ruimte ruimtelijk door elkaar 
verweven (terrestrische verkenning). Ontsnippering van waterlopen richt zich op de grotere 
verbindingen in het waterlopennetwerk (aquatische verkenning). 

Elk landgebruikscenario bestaat uit een pakket beleidsmaatregelen waarvan het gezamenlijk effect 
wordt berekend. Bij de samenstelling van de pakketten wordt gestreefd naar een vergelijkbare 
kostprijs per scenario. Langetermijndoelstellingen van het natuur-, bos- en waterbeleid vormen een 
toetsingskader om de verwachte effecten te beoordelen.  
De drie landgebruikscenario’s in de Natuurverkenning 2030 zijn elk geënt op twee milieuscenario’s 
uit de Milieuverkenning 2030: 

De landgebruiks- en de milieuscenario’s worden uitgetekend binnen éénzelfde sociaal-economische 
verkenning. In de terrestrische verkenning worden ook klimaatverkenningen verwerkt, afgeleid uit 
internationale klimaatscenario’s.  
Het voornaamste zichtjaar is 2030. Voor het klimaat worden ook 2050 en 2100 als zichtjaren 
gehanteerd. De aquatische scenario’s focussen op 2015 en 2027, aansluitend op de Europese 
Kaderrichtlijn water. 
 
Voor de zes terrestrische scenario’s (figuur 1) en de negen aquatische scenario’s (figuur 2) worden 
de verwachte ontwikkelingen doorgerekend door middel van rekenkundige modellen.  
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Figuur 1: Een sociaal-economische verkenning, twee milieuscenario’s (gekoppeld aan twee 
klimaatverkenningen) en drie landgebruikscenario’s worden gecombineerd in zes scenario’s. 
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Figuur 2: Een sociaal-economische verkenning, drie milieuscenario’s en drie 
rivierontsnipperingsscenario’s worden gecombineerd tot negen scenario’s. 
De berekeningen gebeuren in de meeste gevallen gebiedsdekkend op niveau Vlaanderen, tenzij de 
beschikbare gegevens en/of modellen dit niet toelaten. 

Scenarioberekeningen en onderlinge samenhang in de 
Natuurverkenning 2030 

De scenario’s werden met gepaste rekenkundige modellen doorgerekend volgens het 
stroomschema in figuur 3. 
De sociaal-economische verkenning en de klimaatverkenningen vormen een onafhankelijke input. 
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habitats. Deze worden met de verkenningen inzake atmosferische deposities geconfronteerd, 
hetgeen resulteert in verkenningen inzake de druk van atmosferische vermestende en verzurende 
deposities op biotopen. 

9. Van Daele T. (2009) Biotopen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.23, 
www.nara.be. 

In een gevalstudie voor de Kleine Nete worden de verkenningen inzake landgebruik ook 
geconfronteerd met de klimaatverkenningen om via hydrologische modellering tot een verfijnde 
verkenning van de habitats te komen. 

10. Dam J. , Salvadore E., Van Daele T. & Batelaan, O. (2009) Case Kleine Nete: hydrologie. 
Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.28, www.nara.be. 

11. Van Daele T. (2009) Case Kleine Nete: moerasvegetaties. Wetenschappelijk rapport, NARA 
2009. INBO.R.2009.25, www.nara.be. 

De verkenningen inzake biotopen en habitats en de klimaatverkenningen vormen de input voor 
verkenningen inzake terrestrische soorten. 

12. De Bruyn L. & Bauwens D. (2009) Terrestrische soorten. Wetenschappelijk rapport, NARA 
2009. INBO.R.2009.26, www.nara.be. 

Aan de landgebruikscenario’s worden ook scenario’s inzake rivierontsnippering gekoppeld. Zij 
worden vertaald naar verkenningen inzake rivierontsnippering. Samen met de scenario’s inzake 
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waterkwaliteit en een typering van het rivierennetwerk, vormen zij de basis voor verkenningen inzake 
aquatische soorten. 

13. Schneiders A., Van Daele T. & Wils C. (2009) Huetzonering van het rivierennetwerk in 
Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.24, www.nara.be. 

14. Stevens M. & Schneiders A. (2009) Scenario’s voor het oplossen van migratieknelpunten voor 
vissen. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. INBO.R.2009.21, www.nara.be. 

15. Schneiders A. (2009) Vismodellering. Wetenschappelijk rapport, NARA 2009. 
INBO.R.2009.27, www.nara.be. 
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Figuur 3: Stroomschema en samenhang van de scenarioberekeningen.  

Scenarioberekeningen en onderlinge samenhang in de 
Milieuverkenning 2030 

De milieuscenario’s zijn uitgewerkt voor de grote economische sectoren en leiden tot uitkomsten op 
niveau van emissies en energiegebruik. 

1. Couder J., Verbruggen A., Maene S. (2009) Huishoudens en Handel & diensten. 
Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, www.milieurapport.be. 

2. Lodewijks P., Brouwers J., Van Hooste H., Meynaerts E. (2009) Energie- en 
klimaatscenario’s voor de sectoren Energie en Industrie. Wetenschappelijk rapport, 
MIRA 2009, VMM, www.milieurapport.be. 

3. Overloop S., Gavilan J., Carels K., Van Gijseghem D., Hens M., Bossuyt M., Helming J. 
(2009) Landbouw.  Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009 & NARA 2009, VMM, 
INBO.R.2009.30, www.milieurapport.be, www.nara.be 

4. Bergen D., Vander Vennet B. (2009) Deelsector glastuinbouw. Wetenschappelijk 
rapport, MIRA 2009, VMM, www.milieurapport.be. 
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5. De Vlieger I., Pelkmans L., Schrooten L., Vankerkom J., Vanderschaeghe M., Grispen 
R., Borremans D., Vanherle K., Delhaye E., Breemersch T., De Geest C. (2009) 
Transport, referentie- en Europa-scenario. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, 
www.milieurapport.be. 

6. Van Zeebroeck B., Delhaye E., De Geest C. (2009) Transport, visionair scenario. 
Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, www.milieurapport.be. 

 

De resulterende emissies en energiegebruiken volgens drie milieuscenario’s worden geaggregeerd 
in de kernset milieudata MIRA 2009, beschikbaar op www.milieurapport.be.  

De milieukwaliteit resulterend uit deze emissies wordt voor twee milieuscenario’s verder 
gemodelleerd in de verkenningen luchtkwaliteit. 

7. Deutsch F., Fierens F.,  Veldeman N., Janssen S., Torfs R., Buekers J., Trimpeneers E., 
Bossuyt M. (2009) Zwevend stof. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, 
www.milieurapport. 

8. Van Avermaet P., Celis D., Fierens F., Deutsch F., Janssen L., Veldeman N., Viaene P., Wuyts 
K., Staelens J., De Schrijver A., Verheyen K., Vancraeynest L., Overloop S. (2009) Verzuring. 
Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, www.milieurapport.be. 

9. Deutsch F., Fierens F.,  Veldeman N., Janssen S., Torfs R., Buekers J., Trimpeneers E., 
Vancraeynest L. (2009) Fotochemische luchtverontreiniging. Wetenschappelijk rapport, MIRA 
2009, VMM, www.milieurapport. 

Daarnaast zijn toekomstverkenningen opgemaakt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater 
gebaseerd op de scenario’s ontwikkeld in het stroomgebiedbeheerplan voor Schelde en Maas. 

10. Peeters B., D’Heygere T., Huysmans T., Ronse Y., Dieltjens I. (2009) Kwaliteit 
oppervlaktewater. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, www.milieurapport.be. 

 

Verkenningen voor het landgebruik voor 2 milieuscenario’s x 3 landgebruik-scenario’s zijn 
opgemaakt in: 

11. Gobin A., Uljee I., Van Esch L., Engelen G., de Kok J., van der Kwast H., Hens M., Van Daele 
T., Peymen J., Van Reeth W., Overloop S., Maes F. (2009) Landgebruik in Vlaanderen. 
Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 2009, VMM, INBO.R.2009.20, 
www.milieurapport.be, www.nara.be. 

 

Verkenning voor geluidshinder door verkeer, op basis van de verkenningen voor de sector transport 
is opgesteld voor twee milieuscenario’s in: 

12. Botteldoorn D., Dekoninck L., Van Renterghem T., Geentjes  G., Lauriks W. Bossuyt M., (2009) 
Lawaai. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, www.milieurapport.  

 

Verkenning van klimaatverandering en waterhuishouding in Vlaanderen op basis van internationale 
studies en lopende nationale studies is opgesteld in: 

13. Willems P., Deckers P., De Maeyer Ph., De Sutter R., Vanneuville W., Brouwers J., Peeters B. 
(2009) Klimaatverandering en waterhuishouding. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, NARA 
2009, VMM, INBO, www.milieurapport.be, www.nara.be. 

 

Overwegingen bij de complexiteit van toekomstverkenningen zijn opgesteld in: 

14. Keune H., Morrens B., Loots I. (2009) Hoe omgaan met de complexiteit van 
milieuvraagstukken? Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, www.milieurapport.be. 
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Tot slot behandelt één studie de transitie naar een duurzame samenleving: 

15. De Jonge W., Paredis E., Lavrijsen J., Vander Putten E. (2009) Vlaanderen en de transitie 
naar een koolstofarme economie. Wetenschappelijk rapport, MIRA 2009, VMM, 
www.milieurapport.be. 

 

De onderlinge samenhang van voornoemde rapporten wordt geïllustreerd in figuur 4. 

Figuur 4: Stroomschema en samenhang van de scenarioberekeningen 
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SAMENVATTING 
 
De doelstelling  is het verkennen van de effecten van verschillende beleidskeuzen op het toekomstig 
landgebruik aan de hand van een ruimtelijk-dynamisch landgebruikmodel voor Vlaanderen. Meer 
specifiek wordt het effect nagegaan van keuzes in het milieubeleid op het realiseren van kwaliteit van 
de leefomgeving en van keuzes in het natuur- en bosbeleid op de realisatie van een variatie aan 
natuur en bos.  
 
In het ruimtelijk-dynamisch landgebruikmodel  worden landgebruikgegevens uitgewisseld tussen 
het regionaal en het lokaal niveau. Als startpunt op het lokaal niveau geldt een middenschalige 
landgebruikkaart voor Vlaanderen en Brussel met een rasterresolutie van 15 m en basisjaar 2005. 
De kaart heeft 28 landgebruikklassen en is de resultante van elf geodatabanken, waaronder de 
KADVEC en BWK. Op regionale schaal worden autonome socio-economische ontwikkelingen zoals 
demografische prognoses en tewerkstellingsvooruitzichten in verschillende sectoren opgelegd voor 
de 22 Vlaamse arrondissementen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en vertaald naar 
landgebruikvragen door middel van dichtheidvergelijkingen. Deze regionale landgebruikvragen 
worden getoetst aan het aanbod op het lokaal niveau door middel van informatie over 
beschikbaarheid, geschiktheid en toegankelijkheid. Een cellenautomaat (CA = Cellular Automata 
model) verzorgt de dynamische allocatie van de ruimtevraag waarbij een set van transitieregels de 
toestandsverandering van een cel beschrijven in functie van de toestand van de cellen in de nabije 
omgeving. De ruimtelijke resolutie van het model bedraagt 150 x 150 m² (2,25 ha) en de 
wisselwerkingen tussen verschillende cellen worden beschouwd binnen een straal van 8 cellen (1200 
m).  
 
Actueel en voorgenomen milieu- en natuurbeleid worden gesteld in de context van scenario’s  met 
betrekking tot mogelijke ontwikkelingen en toekomstverkenningen in Vlaanderen. Twee 
basisscenario’s worden uitgewerkt: een referentiescenario (R) dat een voortzetting is van het huidig 
beleid; en een Europa scenario (E) dat uitgaat van maatregelen en instrumenten nodig om de 
Europese milieudoelstellingen te halen tegen 2020–2030. De scenario’s voor natuur- en bosbeleid 
worden rechtstreeks geënt op de basisscenario’s. Drie scenario’s worden onderscheiden: een 
referentie scenario (RR, ER) waarin het huidig beleid aangehouden wordt; een scenario scheiden 
(RS, ES), waarin de open ruimte verdeeld wordt tussen de gebruiksvormen ervan die ruimtelijk 
gegroepeerd worden in homogene clusters; en, een scenario verweven (RV, EV), waarin de zorg 
voor natuur integraal deel uitmaakt van alle landgebruikvormen van de open ruimte, die door elkaar 
worden verweven.  
 
Scenario’s kunnen beleidsmakers helpen om informatie te verkrijgen over wat zou kunnen gebeuren 
en wat de daaraan verbonden risico’s zouden kunnen zijn in het ruimer denkkader van duurzame 
ontwikkeling en duurzame lange-termijn doelstellingen. In vergelijking met de internationale 
emissiescenario’s van het IPCC zijn beide basisscenario’s gerelateerd aan “B1: Mondiale 
Samenwerking”, gekarakteriseerd door een sterke overheidsregulering en een mondialisering van de 
economie. Het vormgeven van de verschillende scenario’s gebeurt door een aantal aannames die 
kwantitatieve expressies zijn van de drijvers voor het landgebruik . Prognoses voor 
demografische ontwikkeling, economische groei en tewerkstelling worden opgelegd door de 
resultaten van het PLANET model van het Planbureau. Voor de landgebruiken havens en 
recreatiegebieden werden aan de hand van historische trends de groeiparameters voor het model 
afgeleid. Voor de sector huishoudens & diensten werd de aanname dat de grondoppervlakte 
evenredig toeneemt met de demografische prognose gehanteerd; de kavelgrootten verschillen 
echter tussen beide scenario’s. In het Europa scenario worden de streefcijfers voor woondichtheid 
van het RSV gehanteerd: 25 woningen/ha in stedelijk gebied en 15 woningen/ha in de kernen van 
het buitengebied. Bovendien wordt een 60/40 verhouding nagestreefd tussen stedelijk en 
buitengebied voor wat betreft het bijkomend woningaanbod. Voor landbouw werd de benodigde 
oppervlakte cultuurgrond en de verdeling ervan over de verschillende categorieën bepaald aan de 
hand van een gelijkblijvend productie-equivalent areaal rekening houdend met de cross-
complianceregeling van ‘behoud van blijvend grasland’ en met de veronderstelling van 10% verlies 
op gronden waarop milieu- en natuurdoelen worden gerealiseerd. Voor natuur en bos werden 
streefoppervlaktecijfers vastgelegd per natuurcategorie in elk van de scenario’s bij gelijke kosten. De 
categorie bos is ook onderworpen aan het bosbeleid waarbij drie principes worden gehanteerd: 
kwantitatief bosbehoud, bosuitbreiding en kwalitatief bosbehoud. De uitwerking van de 
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basisscenario’s (RR, ER) resulteert in zes sets met telkens verschillende oppervlakten voor de 
categorieën landbouw, natuur en bos.  

Het landgebruik in Vlaanderen wordt becijferd voor de periode 2005 tot 2030. Opvallend zijn de 
verschillen tussen de referentie (R*)- en Europa (E*)-scenario’s met betrekking tot het landgebruik 
voor bebouwing en landbouw. De bebouwing  neemt toe in beide groepen scenario’s maar is het 
sterkst in de basis referentiescenario’s met een toenamesnelheid van 25 km²/jaar in Vlaanderen en 
19.5-20.5 km²/jaar voor de E* scenario’s. De verstedelijking gaat voornamelijk ten koste van de 
landbouwgronden . Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds landbouwareaal dat 
geregistreerd wordt (geregistreerde landbouwgronden) en anderzijds landbouwareaal dat niet 
geregistreerd is. De niet-geregistreerde landbouwgronden dalen jaarlijks met 14.4 (RS), 16.5 (RV) en 
18.4 (RR) km²/jaar in de R* scenario’s en met 16.8 (ES), 19.3 (ER), 19.8 (EV) km²/jaar in de E* 
scenario’s. Het landgebruik voor geregistreerde landbouw daalt tot 94% van het landbouwareaal in 
het basisjaar voor de R*-scenario’s en tot 96% voor de E*-scenario’s. In de R* scenario’s neemt het 
areaal akkers en productiegraslanden af met 15 (RS), 16.9 (RR) en 24.1 (RV) km²/jaar; in de E* 
scenario’s bedraagt deze afname 64.1 (ES), 66.1 (ER) en 73.3 (EV) km²/jaar. De toenamesnelheid 
aan landbouw met milieu- en natuurdoelen daarentegen bedraagt 1.4 (RR) en 9.5 (RV) km²/jaar in 
de referentiescenario’s (R*); Het RS scenario kent een afname van 0.6 km²/jaar. Voor de Europa 
scenario’s (E*) is de toename aan landbouw met milieu- en natuurdoelen veel hoger: 54.1 (ES), 56.1 
(ER) en 64.1 (EV) km²/jaar. De oppervlakte aan grasland met milieu- en natuurdoelen vermeerdert 
met een factor 4.4 (ES), 4.9 (ER) tot zelfs 6.7 (EV). Akkerland met milieu- en natuurdoelen 
vertienvoudigt zelfs in de E* scenario’s.  

De referentiescenario’s (ER, RR) voorzien in een groei van natuur met natuurbeheer en bos  met 
340 km² gedurende een periode van 25 jaren of 13.6 km²/jaar. Meer dan een derde van deze 
oppervlakte zal worden ingenomen door bos (4.9 km²/jaar), voor grasland is dit meer dan een vierde 
(3.5 km²/jaar) en voor natte gronden en moeras bedraagt dit net iets minder dan een vierde (3 
km²/jaar). De scheidenscenario’s (ES, RS) voorzien in een groei van het natuur- en bosareaal met 
220 km² gedurende een periode van 25 jaren of 8.8 km²/jaar. 37 percent van dit toenemend 
natuurareaal zal worden ingenomen door moeras en natte gronden (3.3 km²/jaar), voor bos bedraagt 
dit een vierde (2.2 km²/jaar), en voor heide 16% (1.4 km²/jaar). De verwevingscenario’s (EV, RV) 
voorzien in een groei van natuur met natuurbeheer en bos met 253 km² gedurende een periode van 
25 jaren of 10.1 km²/jaar. Bijna de helft van deze oppervlakte wordt gerealiseerd door bos (4.5 
km²/jaar) en meer dan een vierde door moeras en natte gronden (2.8 km²/jaar).  
 
Bij de interpretatie en analyse van het landgebruik in Vlaanderen worden een 80-tal indicatoren  
berekend en beschreven die betrekking hebben op de woonomgeving, versnippering, kwaliteit van 
de leefomgeving, ruimtelijke aanwezigheid van natuur, natuurlijke samenhang, recreatieaanbod en –
druk, en clustering. Bepaalde landgebruikklassen werden samengenomen in ruimere groepen. 
Versteende ruimte omvat alle infrastructuur, havens, industrie en bebouwde oppervlakte; open 
ruimte is alles wat niet versteende ruimte is zoals natuur-, bos- en landbouwklassen. De groene 
ruimte omvat alle natuurklassen inclusief akker en grasland waarop natuurdoelen gerealiseerd 
worden. VITO ontwikkelt web-gebaseerde GIS tool om deze informatie on-line en interactief ter 
beschikking te stellen.   
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HHHOOOOOOFFFDDDSSSTTTUUUKKK   111   HHHEEETTT   LLLAAANNNDDDGGGEEEBBBRRRUUUIIIKKK   IIINNN   VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN   

1.1 De landgebruikkaart 

1.1.1 Gebruikte Datalagen 

Voor gebruik in het ruimtelijk-dynamisch landgebruikmodel werd er een middenschalige 
landgebruikkaart voor Vlaanderen en Brussel aangemaakt met een rasterresolutie van 15 m. De 
methodologie die hiervoor werd uitgewerkt maakt optimaal gebruik van de grote hoeveelheid aan 
ruimtelijke data die momenteel beschikbaar zijn voor Vlaanderen (Tabel 1). De schaal, klassen, 
gebruikte methoden, type (vector/raster) en doeleinden verschillen voor de gebruikte datalagen.  

De Biologische WaarderingsKaart (BWK; INBO, 2007), de eenmalige perceelsregistratie (EPR; VLM, 
2007) en de vectoriële kadastrale perceelsplannen (KADVEC, AAPD, 2005) vormen de ruggengraat 
van de ontwikkelde landgebruikkaart. De BWK assimileert de informatie van een groot aantal 
bestaande geografische datalagen (Figuur 1). Informatie over de voorkomende vegetatie werd aan 
de hand van inventarisatie en een uniforme lijst van karteringseenheden gedigitaliseerd op basis van 
orthofoto’s met schaal 1/5,000 (99% van de kaart).  
 

 

Figuur 1 De werkwijze van de BWK 

Bron: INBO http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BIO_BWK_werkwijze  
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Tabel 1. Basisbestanden gebruikt voor het samenstellen van de landgebruikkaart 

Naam Acroniem Basisjaar Schaal of 
resolutie 

Karterings-
eenheden 

Type Bron Beperkingen Eigenaar-
Verdeler 

Biologische Waarderings-
Kaart januari 2007 

BWK V2: 1997-2006 
(99%) 

V1: 1978-1996 (1%) 

1/5.000 
 

1/25.000 
 

808 
klassen 

vector Orthofoto 
NGI-topo 
Veldwerk 

Minder in urbane 
gebieden 

INBO 

Eenmalige 
PerceelsRegistratie 

EPR 2007 1/10.000 Teelten & 
mestbank-
gegevens 

vector Orthofoto 
Aangifte 

Enkel aangifte-
plichtige 
bedrijven* 

VLM 

vectoriële kadastrale 
perceelsplannen 

KADVEC Toestand 
01/01/2005 

1:5.000 percelen vector Orthofoto
GRB 

Enkel Kadaster AAPD-
AGIV 

CORINE Land Cover CLC 2000 100 m  
 

44 klassen raster Landsat minimale karteer-
oppervlakte is 25 

ha 

EEA 

Gebieden met natuurbeheer / 2008      INBO 
Slik en schorre kaart / 2007      INBO 
Kustduinenkaart / 2007      INBO 
Landschapskenmerkenkaart LKK 2003 1/50.000 25 klassen vector NGI-Topo grootschalig RWO 
Woonuitbreidingsgebieden / Toestand 

21/12/2007 
1:20.000 48 klassen vector Plannen 

(GRS, 
RUP, …) 

Pot. woningbouw; 
geen woon- en 
reservegebieden 

RWO-
AGIV 

Grote Structuren Vliegveld GS 1993   vector   NGI 
Verrijkte Kruispuntbank voor 
Ondernemingen** 

VKBO 2007 - - punt KBO ondernemings-
nummer (incl. 
bijberoepen) 

RWO-
CORVE 

* Aangifteplichtige bedrijven zijn minimum 2 ha groot en/of hebben een jaarlijkse productie van dierlijke mest van 300 kg P2O5 en/of hebben een 
oppervlakte groeimedium van 50 are of meer. 

** Koppeling adresgegevens – coördinaten nog niet voltooid, bijgevolg nog niet bruikbaar maar methodologie reeds uitgewerkt  
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1.1.2 Landgebruikklassen 

Verschillende methoden en procedures werden ontwikkeld en getest op specifieke gebieden voor 
elke landgebruikcategorie. De finale versie van de landgebruikkaart bevat 28 klassen (Tabel 2 en 
Figuur 2) die van belang zijn bij het opzetten van een ruimtelijk-dynamisch landgebruikmodel. De 
oorspronkelijke kaart, een rasterbestand met resolutie van 15m, werd herschaald naar 150m 
(eindresolutie van 2.25 ha). 

Het grondgebied Vlaanderen bedraagt 1.358.016 ha, verrasterd op 150 m resolutie. Dit is 6000 ha 
groter dan de gegevens van het Nationaal Instituut voor Statistiek (1.352.000 ha) en 1500 ha kleiner 
dan de gegevens1 die zeer recent door de Vlaamse regering werden vrijgegeven (1.359.500 ha). De 
verschillen hebben te maken met verrastering, afrondingsfouten tijdens het herschalen van 15 naar 
150m, maar ook met het al dan niet meerekenen van bepaalde wateroppervlakken zoals 
bijvoorbeeld de haven van Zeebrugge. De oppervlakte van Brussel bedraagt op de rasterkaart van 
150m 16.250 ha. De totale oppervlakte van het studiegebied is bijgevolg 1.374.266 ha. 

Tabel 2. Landbedekking- en gebruiksklassen voor Vlaanderen en Brussel 

Code Naam Cellen 
Oppervlakte 

(ha) 
0 Overig* 1626 3659 

1 
Niet geregistreerd grasland met 
natuurwaarde 10863 24442 

2 Niet geregistreerde landbouwgrond 40931 92095 
3 Moeras zonder natuurbeheer 4901 11027 
4 Heide zonder natuurbeheer 1205 2711 
5 Kustduin zonder natuurbeheer 434 977 
6 Residentiële/commerciële bebouwing 113642 255695 
7 Agrarische bebouwing 13225 29756 
8 Industrie 9725 21881 
9 Zeehaven 4103 9232 

10 Luchthaven 554 1247 
11 Grasland met natuurbeheer 3535 7954 

12 
ProductieProductiegrasland met natuur- en 
milieudoelen 3900 8775 

13 Productiegrasland 95207 214216 
14 Akker met natuurdoelen 18 41 
15 Akker met milieudoelen 5667 12751 
16 Akker 177111 398500 
17 Bos met natuurbeheer 6577 14798 
18 Bos met bosbeheer 54340 122265 
19 Moeras met natuurbeheer 2214 4982 
20 Heide met natuurbeheer 2662 5990 
21 Kustduin met natuurbeheer 531 1195 
22 Slik en schorre 787 1771 
23 Recreatie- en sportterrein 7348 16533 
24 Park 4876 10971 
25 Militaire voorziening 2356 5301 
26 Infrastructuur 30929 69590 
27 Water 11471 25810 

                                                      
1 Recente gegevens Knack 
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* Voor de betekenis van de restklasse overige zie Tabel 3 
 
 

 

Figuur 2 De middenschalige landgebruikkaart voor het Vlaams Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest , resolutie 150 x 150 m²  
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Hieronder wordt omschreven wat er precies in een bepaalde categorie werd opgenomen alsook de 
volgorde waarin dat gebeurde. De gebruikte geodatabanken werden omgezet in een 15 x 15 m 
raster. 

De natuur en landbouwcategorieën werden gesplitst aan de hand van de eerste eenheid in de 
Biologische Waarderingskaart (versie 01/07). Dit resulteerde in een aantal algemene categorieën 
zoals heide, bos, moeras voor natuur en grasland, akker voor landbouw. De landbouwcategorieën 
werden getoetst aan de eenmalige landbouwperceelregistratie (toestand 2006) en de 
natuurcategorieën aan een aantal thematische kaarten (kustduin, slik en schorre). Daarna werd elke 
categorie opgesplitst worden in een aantal beheercategorieën onderverdeeld op basis van de 
aandacht voor natuur (hoofdfunctie, nevengeschikte functie, ondergeschikte functie):  

o Natuurbeheer (hoofdfunctie natuur) 

o Multifunctioneel beheer (natuur is nevengeschikt tov andere functies) 

o Productiegericht beheer (natuur is ondergeschikt tov andere functies) 

De tweede opsplitsing gebeurde aan de hand van 2 basiskaarten : 

Natuurbeheer :  alle natuur die beheerd wordt in functie van natuur (erkend of aangewezen 
reservaat, natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende 
natuurverenigingen en militair domein met natuurprotocol) (definitie in het kader van het scenario-
rapport). De kaart die hiervoor gebruikt werd geeft de toestand weer op 1/1/2007. Indien een gebied 
binnen deze afbakening valt, krijgt de categorie het label ‘natuurbeheer’ (vb. heide met natuurbeheer, 
grasland met natuurbeheer,….). 

Geregistreerde landbouw :  alle akker en grasland opgenomen in de eenmalige perceelsregistratie 
van landbouwgronden (EPR) en geen deel uitmakend van erkend of aangewezen reservaat, 
natuurgebied in beheer door de Vlaamse overheid of terreinbeherende natuurverenigingen en militair 
domein met natuurprotocol (definitie in het kader van het scenariorapport). 

Hieronder wordt kort samengevat hoe elk van de landgebruiken tot stand zijn gekomen in de 
landgebruikkaart. Meer details zijn te vinden in een bijlagebundel die kan opgevraagd worden bij het 
rapport.  

1. Slik en schorre  werd gedefinieerd op basis van de vegetatiekaart voor slik en schorre in 
Vlaanderen  (Vandevoorde, B., et al (in prep)); Hoffmann, M. (ed.) (2006) en de fysiotopenkaart (Van 
Braeckel A., et al (2006)). Dit werd aangevuld met gebieden uit de BWK, op voorwaarde dat deze 
zich in het binnendijks gebied voor Schelde, IJzer, Zwin en Grensmaas bevinden (Brys, R., et al 
(2005); Speybroeck J., Breine J., et al (2008)).  

2. De ligging van de kustduinen werd bepaald aan de hand van de vegetatiekaart (Provoost, S. & 
Hoffmann, M. (red.) (1996) en de bodemkaart.  

3. De natuurtypes kustduin, heide en moeras krijgen het label ‘met natuurbeheer’  van zodra ze op 
de bovenvermelde kaart ‘natuurbeheer’ voorkomen. De rest werd geconfronteerd met de EPR en 
toegevoegd aan akker of grasland bij overlapping. Kustduin, heide en moerasgebieden die niet onder 
natuurbeheer of landbouwgebruik ressorteren, krijgen het label ‘zonder natuurbeheer ’.  

4. De bossen werden afgebakend op basis van de BWK en in zeer beperkte mate ook door de slik 
en schorrekaart van INBO. De bossen waar natuurbeheer op rust zijn Bos met natuurbeheer . De 
overige bossen komen, na controle met de EPR, terecht in de categorie Bos met bosbeheer . 

5. Water  omvat hoofdrivieren, baaien, meren en waterwegen. Deze categorie werd zeer 
gedetailleerd in kaart gebracht in de BWK. 



 
 

32/326 

6. Infrastructuur  omvat alle vormen van verharde oppervlakte met uitzondering van bebouwing. 
Hiertoe werd de verharde oppervlakte uit de BWK in mindering gebracht met de bebouwde 
oppervlakte uit KADVEC en de woonuitbreidingsgebieden. 

7. De categorie Zeehaven  werd afgebakend aan de hand van de LKK en de CLC.  

8. De categorie Luchthaven  werd afgebakend door voorkomen op minstens twee van de volgende 
geodatalagen: LKK, CLC, BWK en GS-vliegveld. Door middel van de GISCO databank (Eurostat) en 
de Ruimteboekhouding werden de luchthavens onderscheiden in publieke, militaire en recreatieve 
doelen. De militaire luchthavens worden ondergebracht in de categorie militaire voorzieningen en de 
recreatieve in  Recreatie- en sportterreinen. 

9. De afbakening van Industrie  is gebaseerd op het voorkomen in minimum twee van de volgende 
drie geodatasets: LKK, CLC en BWK. 

10. De categorie Residentiële & commerciële bebouwing is gebaseerd op de KADVEC 
bestanden, die zowel de gevectoriseerde kadastrale percelen als de gebouwen op elk perceel 
omvatten. Op basis van de unieke ruimtelijke koppeling gebouw-perceel werd verondersteld dat het 
volledig perceel wordt ingenomen door een residentiële/commerciële functie; omliggende tuinen en 
tussenliggende straten worden beschouwd als bebouwing. De categorieën agrarische bebouwing en 
recreatieve bebouwing werden hiervan afgesplitst op basis van gegevens uit de BWK en EPR (zie 
punten 11 & 12).  

11. De categorie Agrarische bebouwing werd afgesplitst door in het bebouwd gebied de zones te 
selecteren die op de BWK “bebouwing in agrarische omgeving, losstaande hoeve” zijn of in de EPR 
“Stallen en gebouwen” of “Andere gebouwen”. 

12. De recreatieve bebouwing wordt ondergebracht in Recreatie- en sportterreinen . Deze categorie 
werd bepaald door uit de BWK de karteereenheden met kenmerk “kampeerterrein, caravanterrein” 
of “terrein met recreatie-infrastructuur” te selecteren en te overleggen met de categorie residentiële 
en commerciële bebouwing (punt 10).  

13. Parken  vormen een artificiële natuurcategorie die in de BWK als aparte karteereenheden worden 
aangeduid (bv. stadsparken, kerkhoven).  

13. In de BWK en in de EPR via teeltcodes kan telkens een onderscheid gemaakt worden tussen 
akker en grasland. Bij grasland wordt eerst Grasland met natuurbeheer  onderscheiden op basis 
van de kaart met Natuurbeheer. Een verdere opsplitsing wordt gemaakt tussen Productiegrasland 
met natuur- en milieudoelen en Productiegrasland op basis van het al dan niet aanwezig zijn van 
beheerovereenkomsten2 in de EPR geodatabank. Hoogstamboomgaarden komen terecht bij de 
categorie Productiegrasland met natuur- en milieudoelen. Graslanden die niet aanwezig zijn op de 
EPR kaart worden onderzocht op hun biologische waarde zoals gedefinieerd in de BWK en worden 
dan opgesplitst in Niet geregistreerd grasland  met natuurwaarde  of Niet geregistreerde 
landbouwgrond . Bij akker wordt hetzelfde principe gehanteerd en resulteert dit in de volgende 
categorieën: Akker , Akker met milieudoelen en Akker met natuurdoelen. Volgens het type van 
beheerovereenkomst worden Akker met natuurdoelen en Akker met milieudoelen  onderscheiden. 
Akker die enkel in de BWK voorkomt, maar niet in de EPR wordt ondergebracht, komt terecht in de 
categorie Niet geregistreerde landbouwgrond .  

14. De categorie Militaire voorzieningen  omvat een aantal landgebruiken gelegen in militair gebied. 
Militair gebied wordt gedefinieerd in de hoofdbestemming van de RuimteBoekHouding 2008, 
rekening houdende met het bestaan van de  RUP’s. Binnenin het militair gebied van Vlaanderen 
komen de overige 27 landgebruiken voor, waarbij meer dan de helft van de oppervlakte bestaat uit 

                                                      
2 beheerovereenkomsten “natuur” (gebonden aan specifieke gebieden): weidevogelbeheer, botanisch beheer, 
natuur; beheerovereenkomsten “landschap” (kunnen overal ingezet worden): perceelranden (excl. 
perceelranden “milieu”), kleine landschapselementen 
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bos met natuurbeheer en heide met natuurbeheer. Alle natuur- en landbouwcategorieën werden 
weggehaald uit de landgebruikcategorie militaire voorzieningen. 

15. Onder de overige  categorie ressorteren verschillende landbedekkingen (zie Tabel 3). Ze vormen 
een restklasse waaruit bij het ruimtelijk-dynamisch modelleren makkelijk geput kan worden om aan 
de vooropgestelde arealen binnen de verschillende scenario’s te voldoen.  
 

Tabel 3. Oorsprong van de landgebruikklasse “Overig” 

Landgebruikklasse "Overig" % ha 
Groeven en opgehoogde terreinen zonder gebruik door natuur, 
industrie of landbouw 

43% 1662 

Woonuitbreidingsgebieden zonder bebouwing in bwk/KADVEC 35% 1358 
Varia in BWK (verlaten spoorweg, extra vliegveld, ruïnes, …) 12% 466 
Niet-gekarteerd in BWK 10% 394 

Totaal  100% 3881 

De resulterende bestanden werden in bovenstaande volgorde samengevoegd en omgezet naar 150 
m resolutie met behulp van het softwarepakket SpatAggr (RIKS, 2005). Het gebruikt 
herschalingsalgoritme biedt het voordeel dat het aggregeert met behoud van oppervlakte en daarbij 
een foutpercentage weergeeft (Tabel 4). 

Tabel 4. Nauwkeurigheid bij het aggregeren van de landgebruikkaart naar 150m 

Landgebruikklasse 

value 

aantal 
cellen in 
15x15m 

rasterkaart 

opp 
(ha) 

aantal 
cellen in 
150x150m 
rasterkaart 

opp 
(ha) 

Fouten-
percentag

e 

Overig 0 173,843 3,911 1,645 3,701 5.37% 

Niet geregistreerd grasland 
met natuurwaarde 1 1,090,198 24,529 10,863 24,442 0.36% 

Niet geregistreerde 
landbouwgrond 2 4,103,268 92,324 40,931 92,095 0.25% 

Moeras zonder natuurbeheer 3 493,192 11,097 4,901 11,027 0.63% 

Heide zonder natuurbeheer 4 122,079 2,747 1,205 2,711 1.29% 

Kustduin zonder natuurbeheer 5 47,158 1,061 434 977 7.97% 

Residentiële/commerciële 
bebouwing 6 11,367,456 255,768 113,642 255,695 0.03% 

Agrarische bebouwing 7 1,325,287 29,819 13,225 29,756 0.21% 

Industrie 8 974,840 21,934 9,725 21,881 0.24% 

Zeehaven 9 414,166 9,319 4,103 9,232 0.93% 

Luchthaven 10 55,782 1,255 554 1,247 0.68% 

Grasland met natuurbeheer 11 355,537 8,000 3,535 7,954 0.57% 

Productiegrasland met natuur- 
en milieudoelen 12 390,726 8,791 3,900 8,775 0.19% 

Productiegrasland 13 9,524,042 214,291 95,207 214,216 0.04% 

Akker met natuurdoelen 14 1,726 39 18 41 4.29% 

Akker met milieudoelen 15 566,920 12,756 5,667 12,751 0.04% 

Akker  16 17,678,880 397,775 177,111 398,500 0.18% 

Bos met natuurbeheer 17 661,253 14,878 6,577 14,798 0.54% 

Bos met bosbeheer 18 5,464,738 122,957 54,340 122,265 0.56% 

Moeras met natuurbeheer 19 223,163 5,021 2,214 4,982 0.79% 

Heide met natuurbeheer 20 265,659 5,977 2,662 5,990 0.20% 

Kustduin met natuurbeheer 21 53,808 1,211 531 1,195 1.32% 
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Slik en schorre 22 79,861 1,797 787 1,771 1.45% 

Recreatie- en sportterrein 23 737,909 16,603 7,348 16,533 0.42% 

Park 24 489,408 11,012 4,876 10,971 0.37% 

Militaire voorziening 25 236,802 5,328 2,356 5,301 0.51% 

Infrastructuur 26 3,103,875 69,837 30,929 69,590 0.35% 

Water 27 1,158,688 26,070 11,452 25,767 1.16% 

Voor de modellering van het landgebruik vanaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.  wordt de 
landgebruikskaart aangevuld met bijkomende cartografische informatie: de fysische karakteristieken 
van de ruimte (vervat in geschiktheidskaarten), de beleidsstatus van de ruimte (vervat in de 
beleidskaarten) en de ontsluiting van de ruimte (vervat in de verkeersnetwerken en afgeleide 
toegenkelijkheidskaarten). De wegen en spoorwegen zijn in die zin een aanvulling op de 
landgebruiksklasse infrastructuur, en, de bevaarbare waterwegen zijn een aanvulling op de klasse 
water. 

1.1.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een onderdeel van het landgebruikmodel. De methodes 
hierboven beschreven ter afbakening van de bebouwing, landbouw, natuur, etc kunnen echter niet 
toegepast worden voor Brussel aangezien hier vaak uitsluitend Vlaanderen dekkende data voor 
gebruikt werden (KADVEC, EPR, gebieden met natuurbeheer, etc De BWK is hier gebruikt als enige 
bron van gegevens. Het onderscheid akker-grasland in de BWK kwam overeen met de EPR 
geodatabank. 

Er werden een aantal aanpassingen gedaan om consistent te zijn met de definities van de 
landgebruiken zoals hierboven beschreven. Zo werd het grasland gelegen in het spoorwegcomplex 
ter hoogte van Brussel-Noord geklasseerd als “Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde”. 
Ander grasland waarover de twijfel bestaat of het wel om productiegraslanden gaat werd omgezet tot 
park (bv. grasland waarop de habitatrichtlijn van toepassing is). 

Op de kaart zijn de volgende landgebruiken afwezig: zeehaven, luchthaven, grasland met 
natuurbeheer, productiegrasland met natuur- en milieudoelen, akker met natuurdoelen, akker met 
milieudoelen, bos met natuurbeheer, kustduin met/zonder natuurbeheer, moeras zonder 
natuurbeheer, heide zonder natuurbeheer, slik en schorre en militaire voorzieningen. 
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Figuur 3 Landgebruikkaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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HHHOOOOOOFFFDDDSSSTTTUUUKKK   222   BBBEEESSSCCCHHHRRRIIIJJJVVVIIINNNGGG   VVVAAANNN   HHHEEETTT   RRRUUUIIIMMMTTTEEELLLIIIJJJKKK---

DDDYYYNNNAAAMMMIIISSSCCCHHH   MMMOOODDDEEELLL   

2.1 Basisconcept van het landgebruikmodel 

Het primaire doel van het landgebruikmodel is het verkennen van de effecten van verschillende 
beleidskeuzen op het toekomstig landgebruik. De basis hiervoor is een ruimtelijk simulatiemodel op 
hoge resolutie: de jaarlijkse ontwikkeling van verschillende landgebruikfuncties wordt berekend en 
geplaatst op de kaart van Vlaanderen. Het model combineert daartoe effecten van autonome 
sociaal-economische ontwikkelingen, actueel beleid en voorgenomen beleid gesteld in de context 
van scenario’s met betrekking tot mogelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. Bovendien evalueert de 
beleidsingrepen op basis van sociale, economische en ecologische criteria uitgedrukt in ruimtelijk 
gediversifieerde indicatoren, berekend op basis van de toestandsvariabele landgebruik. Het model is 
opgezet als een raamwerk, waarin rekenmodulen zijn ingebed in een wederzijds gekoppeld verband.  

 

Globaal
Vlaanderen en Brussel: 1 Regio

Regionaal
Arrondissementen: 23 Regio’s

Lokaal
1.138.569 cellen (2,25 ha),

(1707 bij 667)

Globaal
Vlaanderen en Brussel: 1 Regio

Regionaal
Arrondissementen: 23 Regio’s

Lokaal
1.138.569 cellen (2,25 ha),

(1707 bij 667)
 

Figuur 4 Het model bestaat uit deelmodellen op drie gekoppelde niveaus.  De ruimtelijke 
opdelingen per niveau maken deel uit van het onderzoek 

 

Het model is gekenmerkt door 3 schaalniveaus (Figuur 4), waartussen terugkoppelingen bestaan. 
Landgebruikgegevens worden uitgewisseld van globaal naar lokaal om op een hogere resolutie te 
worden toegewezen en informatie met betrekking tot de beschikbaarheid, geschiktheid en 
verkeersontsluiting van de ruimte wordt teruggemeld in omgekeerde richting. De toename of afname 
in groei van het aantal inwoners en werkzame personen per geaggregeerde economische sector 
wordt op het globaal niveau ingevoerd en opgelegd. Het regionaal model verdeelt deze groei naar elk 
van de arrondissementen en legt op zijn beurt de groei op aan het lokaal model zodat deze resulteert 
in de toewijzing van de juiste cellen. In de overgang van het regionaal naar het lokaal niveau gebeurt 
de omzetting van activiteiten (uitgedrukt als inwoners en werkzame personen) naar landgebruiken 
door middel van dichtheidsvergelijkingen. Op hun beurt beïnvloeden de veranderende landgebruiken 
en beschikbare ruimte de dynamiek op het regionaal niveau doordat ze de relatieve aantrekkelijkheid 
van de arrondissementen bepalen en daarmee ook de verhuizing van mensen en activiteiten 
aansturen. In deze dynamiek van landgebruik in Vlaanderen speelt het Brussels Hoofdstedelijke 
Gewest een belangrijke rol. 
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2.2 Modelbeschrijving op het globaal3 niveau 

Op het globaal niveau beperkt het model zich tot het integreren en opleggen van globale groeicijfers 
betreffende de economische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.  

Het model behandelt economische en demografische activiteiten die land nodig hebben om te 
kunnen functioneren. De economische activiteiten worden gegroepeerd op basis van hun typerend 
ruimtelijke gedrag en landgebruik in landbouw, industrie, diensten, havenactiviteit en 
luchthavenactiviteit. De bevolking geeft vorm aan het residentiel landgebruik. Naast economische- 
en bevolkingsactiviteiten worden ook de natuurklassen gemodelleerd, waarvan het landgebruik 
zowel op het globaal niveau als het regionaal niveau wordt opgelegd in de vorm van scenario’s. De 
achterliggende gedachte is dat natuur in een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen enkel aan 
uitbreiding toekomt als gevolg van een gericht beleid. Bovendien moet waardevolle natuur ook door 
beleidsmaatregelen beschermd worden tegenover expansieve landgebruiken die financieel hogere 
toegevoegde waarde per oppervlakte-eenheid realiseren. 

Activiteit wordt uitgedrukt in werkzame personen in de economische sectoren landbouw, industrie, 
diensten, havenactiviteit, en luchthavenactiviteit; in aantal inwoners (bevolking) in de residentiële 
sector, en in oppervlakte ingenomen (uitgedrukt in aantal cellen) voor de natuur. Voor de 
landbouwsector wordt een oppervlaktestreefdoel vastgelegd voor de verschillende 
landgebruikklassen in elk van de scenario’s. 

2.3 Modelbeschrijving op het regionaal4 niveau 

Op het regionaal niveau maakt het model gebruik van een potentiaalberekening om de lokalisatie 
van verschillende sectoren toe te wijzen aan de arrondissementen. Op die wijze verzorgt het elk jaar 
de plaatsing van nieuwe activiteiten als resultaat van de groei op het globaal niveau. Daarnaast 
regelt het de verplaatsing van de activiteiten en inwoners tussen de arrondissementen onderling. 

Het model op het regionaal niveau bestaat uit de volgende sterk verweven modules: 

• Een regionaal economische module, die per economische sector de ruimtelijke verdeling 
van de werkzame personen berekent; 

• Een regionaal demografische module, die de ruimtelijke verdeling van de bevolking 
berekent; 

• Een allocatiemodule, die de regionale groei van de bevolking en werkzame personen 
doorvertaalt naar een ruimtevraag en die de beleidsmatig opgelegde arealen regionaal 
toewijst. Daarvoor worden twee principes gehanteerd: 

• ofwel wordt de vraag naar ruimte beleidsmatig opgelegd en wordt land prioritair 
toegekend.  Dit geldt voor de natuurklassen; 

• ofwel geldt een principe van vraag en aanbod om de verdichting van het landgebruik 
te regelen en de ruimte toe te wijzen.  Dit geldt voor de bevolking en de 
economische sectoren. 

                                                      
3 Globaal wijst in deze beschrijving en versie van het model op het totaal (= de som) voor Vlaanderen en het 
Brussels Hoofdstedelijke Gewest. 
4 Regionaal wijst in deze beschrijving en versie van het model op de 22 Vlaamse arrondissementen en het 
arrondissement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 



 
 

38/326 

De gegevens en trends voor de verschillende modules zijn afkomstig uit de resultaten en prognoses 
gemaakt door PLANET (federaal Planbureau), SELES (Afdeling Monitoring en Studies van 
Landbouw & Visserij) en POTNAT (INBO). De aannames worden gedocumenteerd in Hoofdstuk 4. 

Elke module berekent één of meerdere toestandsvariabelen per arrondissement op basis van 
wiskundige uitdrukkingen en instelbare parameters. De toestandsvariabelen zijn onderling sterk 
gekoppeld. De parameters zijn ofwel van louter technische aard ofwel beleidsafhankelijk. Ze 
vertegenwoordigen aspecten zoals energiekosten, transportkosten en mobiliteitsgedrag, 
technologische ontwikkeling, sociale waarden en menselijk gedrag, ruimtebehoeften en landgebruik 
per hoofd of eenheid. Ze zijn in het model instelbaar als onderdeel van scenario’s en 
beleidsdoeleinden. 

Het regionaal model simuleert de socio-economische activiteit op het niveau van het arrondissement. 
Het onderscheidt de volgende verschillende sectoren: bevolking, landbouw, industrie, diensten, 
havenactiviteit, luchthavenactiviteit en natuur. Het model wijst de activiteit in deze sectoren toe aan 
de 23 arrondissementen. 

Naar analogie met het globaal niveau beschouwt het model ‘activiteit’, tXKi, als het aantal inwoners 
per residentiële klasse of het aantal werkzame personen per economische sector, en wordt de 
oppervlakte per sector berekend. De omzetting van activiteit  naar oppervlakte wordt bepaald aan de 
hand van de dichtheid, tWKi voor sector K en per arrondissement i, berekend met een zogenaamde 
dichtheidsvergelijking. Met uitzondering van de natuurcategorieën verandert de dichtheid in de tijd. 
Ze bepaalt hoeveel land (uitgedrukt in het discreet aantal cellen) wordt ingenomen door een sector 
gegeven de vraag naar ruimte, de beschikbaarheid van ruimte, zijn geschiktheid en zijn status met 
betrekking tot zonering5. 

Het model is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid. Het stelt dat een activiteit in regio’s 
zal groeien die relatief gesproken aantrekkelijk zijn voor die activiteit. Aantrekkelijke regio's trekken 
aldus aan en verdichten. Een toename aan activiteit impliceert een toename van de druk op de 
ruimte. Daardoor treedt verdichting op. Verdichting heeft gevolgen voor de aantrekkelijkheid van de 
regio’s voor dezelfde en/of voor een andere activiteit. Schaalvoordelen die gerealiseerd worden 
tussen complementaire activiteiten zijn aanleiding tot een nog grotere verdichting. Maar bepaalde 
activiteiten kunnen de toegenomen druk op de ruimte niet meer aan en trekken weg. Op een 
bepaald ogenblik ontstaan aldus negatieve schaalvoordelen (diseconomies of scale), waardoor de 
regio’s activiteiten kunnen verliezen aan andere, relatief meer aantrekkelijke regio’s. Dit omslagpunt 
is verschillend voor elke activiteit. 

Aantrekkelijkheid wordt naast dichtheid bepaald door de aanwezige bevolking, tewerkstelling en 
activiteit van hetzelfde type.  Verder ook door de kwaliteit van de ruimte gesteld in termen van 
fysische geschiktheid, beleid en toegankelijkheid. Het schema toont de belangrijkste variabelen en 
terugkoppelingen in het model. 

 

                                                      
5 De term zonering wordt in de context van het model breed geïnterpreteerd in de zin van ruimte die door 
beleid op het Vlaams niveau beschikbaar wordt gesteld of wordt aangewezen voor ontwikkeling van een 
bepaalde activiteit. Het al dan niet beschikbaar zijn blijkt uit beleidsdocumenten in de vorm van kaarten. 
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Figuur 5 Schema met de belangrijkste variabelen en hun terugkoppelingen op de verschillende 
niveaus van het model 

 

In de volgende paragrafen wordt de mathematische formulering van het regionaal simulatiemodel 
toegelicht. De subscript i verwijst systematisch naar de arrondissementen in het model. R verwijst 
naar het totaal aantal regio’s of arrondissementen (n = 23). De initiële waarden op tijdstip t = 0 van 
alle toestandsvariabelen worden extern ingelezen.  Voor alle andere tijdsstappen (t ≠ 0) worden de 
waarden berekend door het model. De herkomst van de data wordt besproken in de volgende 
hoofdstukken. 

2.3.1 Beleidsrestricties op de regionale vraag 

De vraag, DC, naar een bepaalde activiteit in een regio kan onderworpen worden aan beperkingen 
gesteld door het beleid. Deze worden opgelegd door de prognoses van het PLANET model. 

Het model laat toe om voor één of meerdere arrondissementen i de onder- en bovengrens van de 
vraag extern op te leggen. Dit betekent dat de vraag voor het betreffend arrondissement nooit kleiner 
mag zijn dan een bepaalde ondergrens (lb) of hoger mag zijn dan een bepaalde bovengrens (ub). 
Deze grenzen worden buiten het model bepaald als onderdeel van het specifiek beleidsscenario 
waarvoor het model wordt ingezet. Dergelijke scenario’s kunnen er bijvoorbeeld op gericht zijn om de 
groei van een bepaalde activiteit in bepaalde regio’s af te remmen, of juist omgekeerd beleidsmatig 
te stimuleren. De beperkingen hebben niet de bedoeling om de totale globale vraag te beïnvloeden. 
Daarom wordt het effect van de beleidsrestricties evenredig gecompenseerd over de regio’s volgens: 

 ( )( )min max , ,C
Ki KiD lb f D ub= ⋅

 (1) 

waarin DC de vraag is die onderworpen is aan beleidsrestricties. De compensatiefactor f wordt 
iteratief ingesteld om overeen te komen met de restrictie in vergelijking 2. 

 

C
Ki Ki

i i

D D=∑ ∑
 (2) 
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2.3.2 Dichtheid 

De dichtheid, W, representeert de hoeveelheid activiteit die kan worden geplaatst in een 
arrondissement i, per cel c van het lokaal model. Deze variabele is cruciaal in de koppeling van het 
regionaal model met het lokaal model.  Een dichtheid wordt bepaald voor elke sector. Voor de 
natuurklassen is de dichtheid constant in de tijd en voor alle types gelijkgesteld aan het oppervlak 
van één cel (2,25 ha/cel).   

Het aantal cellen gevraagd door het regionaal model voor sector K in arrondissement i (tND*
Ki) wordt 

berekend door de vraag te delen door de dichtheid.  De asterisk in de notatie geeft aan dat de 
dichtheid uit de vorige tijdstap (het vorige jaar) wordt gebruikt. Nadat de huidige dichtheid is bepaald 
kan deze tNDKi opnieuw worden berekend (met de dichtheid van het huidige jaar) en worden 
teruggegeven aan het lokaal model. 

 
1

t
t * Ki

Ki t
Ki

D
ND

W−=
 (3) 

Omdat in het lokaal model grenzen van arrondissementen samenvallen met die van cellen en 
bovendien gewerkt wordt met gehele cellen, moet tND*

Ki een geheel getal zijn, en dient de uitkomst 
van bovenstaande berekening te worden afgerond.  Vervolgens wordt de totale vraag van het 
regionaal model voor cellen in regio i gegeven door: 

 

t * t *
i Ki

K

ND ND=∑
 (4) 

De variabele tLi is gedefinieerd als de ratio tussen de totale hoeveelheid gevraagde cellen in een 
regio en de cellen beschikbaar voor allocatie. tLi is een indicator voor de druk op de ruimte in een 
regio. Als tLi groter is dan 1, dan worden meer cellen door het regionaal model gevraagd dan er 
beschikbaar zijn in het arrondissement. 

 

t *
t i

i t
i

ND
L

Q
=

 (5) 

waarin: 

 

t t t
i Ki Li

K L

Q N N= +∑ ∑
 (6) 

Variabele tQi is de totale hoeveelheid ruimte in een arrondissement die potentieel ingenomen kan 
worden door de dynamisch gemodelleerde landgebruiken. Daarin is K de set van dynamische 
landgebruikklassen en L de set van passieve landgebruikklassen.  De respectievelijke aantallen 
cellen tNKi en tNLi worden voor elke tijdstap ontvangen van het lokaal model. Niet inbegrepen in deze 
ruimte zijn de statische landgebruiken, zoals bijvoorbeeld oppervlaktewater en infrastructuur. 

De dichtheid in alle arrondissementen wordt geschaald op basis van de nieuwe vraag, relatief ten 
opzichte van de bestaande dichtheid (tWregKi) en, op lokaal niveau, ten opzichte van de druk op de 
ruimte en de relatieve verandering in het gemiddeld neighbourhood effect, toegankelijkheid, 
geschiktheid en zonering in de regio (tWlokKi).  Max(1, tLi) wordt gebruikt in het herschalen van de 
dichtheid, zodanig dat tLi alleen effect heeft op de dichtheid als de waarde groter is dan 1. tLi kan de 
dichtheid doen toenemen, maar nooit doen afnemen. 
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De initiële6 dichtheid wordt bepaald door: 

 

0
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X
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 (7) 

In elke volgende tijdstap wordt deze waarde dynamisch bepaald door: 
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t WlokWregWW ⋅⋅⋅= −11δ  (8) 

De vergelijking bestaat essentieel uit 3 termen: 

Verdichting / verdunning op basis van een trend in de tijd: Ki
t

K
t

Ki
t WW 11 −⋅= δ  

Verdichting / verdunning op basis van kenmerken op het regionaal niveau: Ki
tWreg

 

Verdichting / verdunning op basis van kenmerken op het lokaal niveau: Ki
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De vergelijking voor het bepalen van de dichtheid bevat een aantal δ-parameters: 

t
δ1K Absolute invloed van de huidige dichtheid (dit is in feite een trend die verschillende waarden 
kan hebben in elk tijdstap). 

δ2K Absolute invloed van de vraag naar de activiteit t.o.v. zijn aanwezigheid 

δ3K Relatieve invloed van de vraag naar de activiteit t.o.v. zijn aanwezigheid 

δ4K Absolute invloed van overschot aan beschikbare ruimte 

δ5K Relatieve invloed van overschot aan beschikbare ruimte 

                                                      
6 Dit geldt enkel als 0NKi > 0 en 0XKi > 0.  Zoniet geldt, 0WKi = wminK, zijnde de minimum dichtheid.  De 
situatie 0NKi = 0 doet zich met name voor wanneer een landgebruik niet voorkomt in een regio i. 
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δ6K Absolute invloed van groei in het neighbourhood effect 

δ7K Relatieve invloed van groei in het neighbourhood effect 

δ8K Relatieve invloed van verandering in de toegankelijkheid van de bezette ruimte 

δ9K Relatieve invloed van verandering in de geschiktheid van de bezette ruimte 

δ10K Absolute invloed van verandering in de ruimte die beschikbaar komt door zonering 

δ11K Relatieve invloed van verandering in de ruimte die beschikbaar komt door zonering 

 

Het aantal parameters kan worden teruggebracht zonder dat het invloed heeft op het gedrag van het 
model, doordat alle parameters die verwijzen naar absolute invloed kunnen worden gecombineerd in 
één vergelijking: 

 

3 5 7 11'

' ' ' '

1 1 2 4 6 10

2 1, 4 1, 6 1, 10 1
K K K K K K

K K K K

δ δ δ δ δ δ
δ δ δ δ

∂ ∂ ∂ ∂= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = =  (11) 

Door de parameters δ2K, δ4K, δ6K en δ10K gelijk te stellen aan 1 worden ze overbodig en blijft enkel 
parameter δ1K over voor calibratie (Engelen en White, 2008).  

Voor de eerste drie termen in tWlokKi geldt dat het effect (nab, acc of suit) wordt gesommeerd over 
alle cellen bezet door sector K in arrondissement i.  De ratio’s zijn gelijk aan 1 tijdens de eerste 
iteratie of indien de teller of de noemer gelijk zijn aan 0. In de zoneringsterm (tZfK) worden globale 
waarden gebruikt, zodat de dichtheid alleen toeneemt (afneemt) als de fractie van vrij gezoneerd 
land in het arrondissement lager (hoger) is dan de globale fractie. 

2.3.3 Vraag naar ruimte 

Het aantal cellen dat gevraagd wordt door het regionaal model voor sector K en arrondissement i of 
de ruimtevraag wordt doorgegeven aan het lokaal model.  
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Dit aantal wordt afgerond tot geheel getal voordat het wordt doorgegeven aan het lokaal model. De 
parameter wminK is een grenswaarde, een minimale dichtheid die vereist is vooraleer er één cel het 
dominant landgebruik K krijgt. 

Vervolgens wordt de residuële (niet-gealloceerde) activiteit herberekend: 

 
t t t t

Ki Ki Ki KiXR D ND W= − ⋅  (13) 

Tenslotte, kan een activiteit zich voordoen in slechts één ofwel in meerdere landgebruiken.  
Bijvoorbeeld bevolking komt zowel voor in de landgebruikklasses ‘residentiële/commerciële 
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bebouwing’ als ‘agrarische bebouwing’. In het model wordt de koppeling tussen de activiteiten en de 
landgebruiken vastgelegd in de zogenaamde Landgebruik – Sector matrix.  

fKFK
 is de fractie van landgebruik f dat wordt ingenomen door activiteit K afgeleid uit de matrix. De 

ruimtevraag van de activiteiten K wordt omgezet naar een ruimtevraag in landgebruik F met de 
volgende vergelijking: 

 

∑
∑ ⋅

⋅⋅=
K

f
fKfi

t
FKFi

t

Ki
t

Fi
t

FKN

FKN
NDND

 (14) 

2.3.4 Synthetische cellulaire eigenschappen 

Het lokaal model levert op elke tijdstap informatie aan het regionaal model met betrekking tot de 
toestand van de ruimte in elke regio en voor elke activiteit K. Het betreft met name een gemiddelde 
waarde per door de activiteit ingenomen cel voor het neighbourhood effect, de toegankelijkheid en 
de geschiktheid. 
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waar: 

FKfK is de fractie van landgebruik f dat wordt ingenomen door activiteit K. 

tNfc is het neighbourhood effect van cel c voor landgebruik f zoals berekend in het Lokaal model. 

tAfc is de toegankelijkheid van cel c voor landgebruik f zoals berekend in het Lokaal model. 

tSfc is de geschiktheid van cel c voor landgebruik f zoals berekend in het Lokaal model. 

tGfc = 1 als cel c bezet is door landgebruik f op tijdstap t. 

tGfc = 0 als cel c niet bezet is door landgebruik f op tijdstap t. 
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2.4 Modelbeschrijving op het lokaal niveau 

Op het lokaal niveau wordt Vlaanderen en het arrondissement Brussel weergegeven als een raster 
van cellen en verzorgt een cellenautomaat (CA = Cellular Automata model) de dynamische allocatie 
van de regionale ruimtevraag. 

Cellular Automata zijn dynamische systemen bestaande uit een Euclidische ruimte opgebouwd uit 
identieke, in een regelmatig raster geordende cellen. Voor de beschreven toepassingen gaat het om 
een twee-dimensionele ruimte (het aardoppervlak) en zijn de cellen vierkant. De cellen bevinden zich 
elk in één van een discreet aantal toestanden (of landgebruiken). De cellen zijn elk omgeven door 
een zogenaamde neighbourhood (of cel-omgeving), zijnde een template van buurcellen. Een set van 
transitieregels beschrijven de toestandsverandering van een cel in functie van de toestand van de 
cellen in de neighbourhood. Voor elke cel wordt de template toegepast en worden de transitieregels 
doorgerekend om hun nieuwe toestand te kennen. Vervolgens worden alle cellen simultaan omgezet 
naar de nieuwe toestand. Deze verschillende onderdelen en aspecten van het CA-model zullen nog 
verder uitgelegd en gespecificeerd worden in dit deel. 

De juiste resolutie van het regelmatig raster maakt deel uit van het onderzoek. De gebruikte Cellular 
Automata modelleertechniek laat toe om te kiezen voor resoluties variërend van 0,25 tot 100 ha. In 
de huidige versie van het model is gekozen voor een resolutie van 2,25 ha (150 bij 150 m). De 
toestandsvariabelen van het CA-model zijn het dominant landgebruik van elke rastercel. 

 

 

Figuur 6 Vier vestigingsaspecten zijn bepalend voor de veranderingen van het landgebruik in het 
lokaal model 

 

De dynamische overgang naar een nieuwe toestand wordt bepaald door de combinatie van vier 
vestigingsaspecten (Figuur 6): 

• de wederzijdse beïnvloeding van de landgebruikfuncties. Deze beïnvloeding betreft een 
afstandafhankelijke aantrekking/afstoting tussen het landgebruik van elke cel en het 
landgebruik van haar buurcellen in de neighbourhood, een cirkelvormige zone rondom de 
cel, bestaande uit maximaal de 196 meest nabije cellen; 
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• de geschiktheid, een statische kaart per landgebruik die de biofysische geschiktheid van het 
gebied voor de functie weergeeft.  Ze bepaalt of een cel voldoende geschikt is vanuit vooral 
het biofysisch oogpunt om er de betreffende functie uit te oefenen.  Ze wordt opgebouwd op 
basis van GIS-kaartlagen; 

• de beleidsstatus, een quasi-dynamische kaart per landgebruik die een gebundeld beeld 
geeft van het ruimtelijk expliciet beleid en de bestemming van het gebied voor minimaal één 
en maximaal drie instelbare beleidsperiodes, bijvoorbeeld: van 2001 tot 2005, van 2005 tot 
2015, en na 2015.  Ze bepaalt, vanuit het legaal-institutioneel oogpunt, of een cel al dan niet 
mag ingenomen worden door de functie in de beleidsperioden.  Ze wordt opgebouwd op 
basis van GIS-kaartlagen; 

• de toegankelijkheid, een quasi-dynamische kaart die de toegankelijkheid van het gebied tot 
het verkeerssysteem weergeeft.  Ze vertaalt tevens per functie het belang dat gehecht wordt 
aan een goede ontsluiting. 

De 4 genoemde vestigingsaspecten zijn specifiek per gemodelleerde landgebruikfunctie.  Het lokaal 
model bevat een geschiktheidskaart, beleidskaart, toegankelijkheidskaart en afstandsfuncties per 
gemodelleerde landgebruikfunctie. 

De ruimtevraag wordt per arrondissement i aan het CA-model opgelegd door het regionaal model. 
Het CA-model berekent voor elke tijdstap, voor elke landgebruikfunctie, en voor elke cel, 
transitiepotentialen. Ze zijn aanleiding tot een kaart per gemodelleerde landgebruikfunctie. Elke kaart 
geeft de kans weer dat het landgebruik in een cel verandert naar de overeenstemmende functie. Ze 
is tevens een weergave van de druk die op de ruimte bestaat. De transitiepotentialen zijn aanleiding 
tot de veranderingen in het landgebruik van jaar tot jaar: het CA-model kent in de regel aan díe 
cellen het dominant landgebruik toe, waarvoor het transitiepotentiaal het hoogst is.  De toewijzing 
begint bij de cellen met het hoogst transitiepotentiaal en gaat verder totdat aan de ruimtevraag van 
elke functie is voldaan. Bij de toewijzing geldt het principe van competitie voor de ruimte tussen alle 
mogelijke landgebruikfuncties. Het landgebruik van elke cel wordt op elk jaar terug in vraag gesteld. 
Dit is aanleiding tot het dynamisch, niet lineair gedrag van het model. 

2.4.1 Landgebruiken 

Een cel in het lokaal model kan worden bezet door één van een discreet en beperkt aantal 
landgebruiken. Het betreft het dominant landgebruik in de cel.  Landgebruiken behoren tot één van 
drie mogelijke types, namelijk: ‘dynamische landgebruiken’ of verkort ‘functies’ genoemd, ‘passieve 
landgebruiken’ of verkort ‘vacants’ genoemd, en, ‘statische landgebruiken’ of verkort ‘features’ 
genoemd. Ze onderscheiden zich als volgt: 

• Functies (dynamische landgebruiken) hebben ieder hun eigen dynamiek, zowel op het 
regionaal als het lokaal niveau, waardoor ze kunnen veranderen in de tijd in omvang en 
plaats (op beide niveaus). Hun ontwikkeling wordt berekend door het regionaal model en 
wordt als randvoorwaarde doorgegeven aan het lokaal model, dat de gedetailleerde allocatie 
regelt. Vanuit het regionaal model kunnen ook per scenario vastgelegde ontwikkelingen voor 
bepaalde landgebruiken worden doorgegeven. Dat is het geval voor de natuurklassen. 

• Features (statische landgebruiken) hebben geen eigen dynamiek maar beïnvloeden als 
gevolg van hun aanwezigheid of afwezigheid het gedrag van de functies. Het zijn typisch 
landgebruiken met een dynamiek op een totaal andere tijdschaal of landgebruiken waarvan 
de dynamiek volledig wordt bepaald door beleidsingrepen, zoals bijvoorbeeld zoet water of 
zout water, verkeersinfrastructuur, parken, etc. 

• Vacants (passieve landgebruiken) hebben enkel een dynamiek op het lokaal niveau, maar 
hun uitbreiding of inkrimping in de tijd wordt niet aangestuurd vanuit het regionaal niveau. 
Het zijn typisch landgebruiken zoals braakland, brownsites, marginaal land, … die vaak netto 
leverancier zijn van ruimte aan economisch sterkere sectoren of activiteiten. Ze zullen de 
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cellen innemen die niet ingenomen zijn door features en die beschikbaar blijven nadat de 
functies zijn toegewezen. Ook bouwwerven kunnen tot deze categorie gerekend worden, 
vooral als het niet duidelijk is voor welke activiteit het resulterend complex, project, etc. zal 
dienen. 

In deze beschrijving zal L worden gebruikt om de set van alle landgebruiken aan te duiden. fctL L⊂
 

zal worden gebruikt voor de set van functies. 

De precieze keuze van de landgebruiken is gebeurd op basis van het beschikbaar kaartmateriaal. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de dynamiek van elk landgebruik in het lokaal model.  

Tabel 5 Typering van de landgebruikcategorieën 

Landgebruikscategorieën Type 

Overig passief 

Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde passief 

Niet geregistreerde landbouwgrond passief 

Moeras zonder natuurbeheer passief 

Heide zonder natuurbeheer passief 

Kustduin zonder natuurbeheer passief 

Residentiële/commerciële bebouwing functie 

Agrarische bebouwing functie 

Industrie functie 

Zeehaven functie 

Luchthaven functie 

Grasland met natuurbeheer functie 

Productiegrasland met natuur- en milieudoelen functie 

Productiegrasland functie 

Akker met natuurdoelen functie 

Akker met milieudoelen functie 

Akker functie 

Bos met natuurbeheer functie 

Bos met bosbeheer functie 

Moeras met natuurbeheer functie 

Heide met natuurbeheer functie 

Kustduin met natuurbeheer functie 

Slik en schorre functie 

Recreatie- en sportterrein functie 

Park statisch 

Militaire voorziening statisch 

Infrastructuur statisch 

Water statisch 

 

2.4.2 CA-neighbourhood 

In het lokaal model wordt een cirkelvormige CA-neighbourhood gebruikt met een straal van acht 
cellen. Alle 196 cellen in deze neighbourhood bevinden zich in één van de 30 concentrische ringen. 
Van deze concentrische ringen, d ∈ D, wordt de Euclidische afstand tot het midden bepaald (ring 1). 
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Aan de ringen wordt vervolgens een nummer toegewezen op basis van hun plaats in een lijst met 
afstanden (Tabel 6). 

 

 

Figuur 7 Alle cellen in de CA-neighbourhood bevinden zich in één van de concentrische ringen.  De 
index van de ring hangt af van de afstand van de cellen van de ring tot het centrum van de 
neighbourhood (ring 1). 

De afstand van een cel tot het midden wordt berekend met: 

 
2 2Xd Yd+  (18) 

waarbij Xd de afstand is die wordt weergegeven op de x-as en Yd de afstand op de y-as.  Xd en Yd 
representeren de absolute horizontale of verticale afstand van een bepaalde cel tot het centrum. De 
benadering gaat uit van een isotrope ruimte, m.a.w. er bestaan geen voorkeursrichtingen in de CA-
neighbourhood. Het anisotrope karakter van de fysische ruimte komt aan bod in het model door de 
introductie van geschiktheid, beleidsstatus en toegankelijkheid in het transitiepotentiaal (zie Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. ). 

Tabel 6. Nummering van de concentrische ringen in de CA-neighbourhood. 

Concentrische ring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Afstand 0 √1 √2 √4 √5 √8 √9 √10 √13 √16 

Concentrische ring 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Afstand √17 √18 √20 √25 √26 √29 √32 √34 √36 √37 

Concentrische ring 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Afstand √40 √41 √45 √49 √50 √52 √53 √58 √61 √64 
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2.4.3 CA-transitieregels 

De CA-transitieregels in het lokaal model zijn regels die de locatievoorkeuren en de ruimtelijke 
interactiemechanismen van de functies vertegenwoordigen. Deze regels worden in het model 
weergegeven als afstandsfuncties (Figuur 8 en Figuur 9) die beschrijven in hoeverre een landgebruik 
een andere cel beïnvloedt op iedere mogelijke afstand d ∈ D in de CA-neighbourhood. De 
transitieregels zijn ruimtelijk ‘stationair’, omdat voor iedere cel in het raster de CA-neighbourhood en 
de regels op identieke manier worden toepast om de overgang naar een nieuwe toestand te bepalen. 

 

Figuur 8 De CA-transitieregels zijn afstandsregels. Ze beschrijven vestigingsvoorkeuren en 
ruimtelijke interactiemechanismen die actief zijn op het lokaal niveau 

 

Figuur 9  De set van transitieregels voor iedere functie bestaat uit alle mogelijke interacties van 
functie-landgebruik met alle andere landgebruiken in het model 

De transitieregels zijn de afstands(verval)functies die de vestigingsvoorkeuren van landgebruiken en 
onderliggende activiteiten uitdrukken. Ze zijn gesteld in termen van het belang dat een landgebruik 
en onderliggende activiteit hecht aan de aanwezigheid van een ander landgebruik op een bepaalde 
afstand van de plek waarop het zich zou willen vestigen, zijnde het centrum van de neighbourhood. 
Door middel van een ruimtelijke calibratie werden de transitieregels voor de uitgangssituatie bepaald. 



 
 

49/326 
 

2.4.4 Transitiepotentiaal 

Het transitiepotentiaal is een dimensieloos getal (positief of negatief) dat de waarschijnlijkheid 
uitdrukt dat een cel van toestand verandert. Het wordt berekend voor iedere functie en is gebaseerd 
op een aantal componenten. 

Het transitiepotentiaal wordt voor ieder landgebruik l ∈ L en cel c ∈ C uitgerekend als een product 
van: het neighbourhood effect, de geschiktheid, de beleidsstatus, de toegankelijkheid en tenslotte 
een ruisfactor die de imperfecte kennis en/of het niet optimaal gedrag met betrekking tot de vorige 
factoren in rekening brengt. 

Onderscheid wordt gemaakt voor een positieve en een negatieve waarde voor het neighbourhood 
effect: 

Als 
0t

l ,cN ≥
 

 
( )t t t t t

l ,c S l ,c Z l ,c l ,c l ,c l ,cP w S w Z A N R= ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 (19) 

Als 
0t

l ,cN <
 

 
( )( ) ( )t t t t t

l ,c S Z S l ,c Z l ,c l ,c l ,c l ,cP w w w S w Z A N R= + − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 (20) 

In beide gevallen wordt de ruisfactor tRl,c bepaald door: 

 
( )10 at t

l ,c l ,cR log rand= −
 (21) 

met: 

tPl,c Transitiepotentiaal 

wS, wZ Gewichten voor respectievelijk geschiktheid en zonering 

Sl,c Geschiktheid 

tZl,c Beleidsstatus (of zonering) 

tAl,c Toegankelijkheid 

tNl,c Neighbourhood effect (= tNl,nbh + tNl,0) 

tRl,c Ruisfactor 

trandl,c Wordt getrokken uit een uniforme (0, 1) verdeling, met P(trandl,c < x) = x 

a Stochastische parameter 

De waarde van de stochastische parameter zal de sterkte van het ruis bepalen. Lage waarden van a 
wijzen op een erg deterministisch gedrag van het systeem op basis van perfecte kennis en zin voor 
optimale vestigingskeuzes, hoge waarden van a wijzen net op het tegenovergestelde. 
Wetenschappelijke analyses (White and Engelen, 1993; White et al., 1997) hebben aangetoond dat 
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een voldoende hoeveelheid ruis vereist is in het model teneinde realistische ruimtelijke patronen te 
genereren. 

2.4.5 Landgebruikallocatie 

Cellen worden toegewezen aan een type landgebruik op basis van het transitiepotentiaal en de 
regionale beperkingen. De toestand van een cel bevindt zich in één van de drie onafhankelijke sets, 

fct fea vacL ,L ,L L⊂
. De allocatie van landgebruiken van elk van deze sets gebeurt op een 

verschillende manier: 

Feature  cellen blijven onveranderd in de tijd.  

Voor functie  cellen is de allocatie ingewikkelder. Landgebruiken worden toegewezen door middel 
van een combinatorisch algoritme dat functies toewijst op basis van de hoogste potentiaal, totdat 
voldaan is aan alle vraag. Stel dat er twee cellen a en b zijn. Als het potentiaal in cel a voor het 
landgebruik in cel a (LUa) groter is dan het potentiaal voor het landgebruik in cel b LUb, dan is het 
potentiaal voor het landgebruik van a (LUa) in cel a groter dan of gelijk aan het landgebruik van a 
(LUa) in cel b.  

Als 

 
t t

a b

t t

LU ,a LU ,b
P P>

 (22) 

dan 

 
t t

a a

t t

LU ,a LU ,b
P P≥

 (23) 

waar tLUc het landgebruik in cel c op tijdstap t is. Deze conditie geldt voor alle actieve landgebruiken 
in a en b. 

In het geval dat het landgebruik van a actief is en het landgebruik van b inactief is, dan moet 
vergelijking (22) gelden (dus zonder de conditie in (23)). 

Verder moet altijd gelden dat voor een bepaald type landgebruik K in arrondissement i het aantal 
functie cellen in dat arrondissement gelijk moet zijn aan het aantal functie cellen dat wordt gevraagd 
door het model op het regionaal niveau (dat is tNKi, het aantal cellen op tijdstap t voor sector K en 
arrondissement i). 

 
( )( )t

c fct K
i

t
KiLU , L

c C

N
∈

∆ =∑
 (24) 

Hierbij geldt dat ∆a,b = 1 als a en b gelijk zijn en ∆a,b = 0 als a en b ongelijk zijn.  Ci is de set van cellen 
in arrondissement i. 

Nadat de functie en feature landgebruik cellen zijn toegewezen, worden de resterende cellen bezet 
door vacant  landgebruik. Als een cel een vacant cel is, dan moet gelden dat het potentiaal van het 
landgebruik in deze cel gelijk is aan de maximale potentiaal van alle vacant landgebruiken in die cel. 

 
{ }t

c

t t
l l ,c vacLU ,c

P max P | l L= ∀ ∈
 (25) 
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2.4.6 Het Neighbourhood effect 

 

Het neighbourhood effect wordt berekend met de volgende vergelijking. 

 
t

x
d

t
l ,c l , LU ,d

d D x C

N w
∈ ∈

 
=  

 
∑ ∑

 (26) 

met: 

D De set van afstanden in de CA-neighbourhood van c ∈ C. 

Cd De set van cellen op afstand d ∈ D, met dC C⊂
. 

tLUx Het landgebruik van cel x ∈ Cd op tijdstap t. 

wl,m,d De interactie tussen cel c ∈ C met landgebruik l en cel x ∈ Cd met landgebruik m op afstand d 
in de CA-neighbourhood. 

Dit betekent dat de neighbourhood de interactiewaarde, wl,m,d, tussen landgebruik l en ieder ander 
landgebruik dat voorkomt in cel x, die deel uitmaakt van de set van cellen op afstand d, voor iedere d 
in de CA-neighbourhood van cel c sommeert. 

2.4.7 Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid is een ruimtelijk gedistribueerde maat (op een kaart) die uitdrukt in welke mate een 
cel bereikt kan worden via het transportnetwerk. De waarden kunnen variëren tussen 0 en 1. 
Toegankelijkheid is een maat samengesteld uit twee typen: lokale toegankelijkheid en impliciete 
toegankelijkheid. 

→ Lokale toegankelijkheid 

De lokale toegankelijkheid is een maat voor de afstand van een cel tot het transportnetwerk of nog 
voor de ontsluiting via het transportnetwerk. Een cel dichterbij het transportnetwerk heeft een hogere 
toegankelijkheid. Het transportnetwerk bestaan uit een aantal netwerklagen, die kunnen bestaan uit 
punten (bijvoorbeeld: op- en afritten van autosnelwegen, spoorwegstations) of lijnen (bijvoorbeeld: 
wegen, kanalen). 

Voor iedere netwerklaag wordt het effect van nabijheid op toegankelijkheid berekend volgens 
vergelijking (27). 

 

1

1

t s ,l
s ,l ,c
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D a D
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++
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met: 

tAs,l,c Toegankelijkheid van cel c voor landgebruik l met betrekking tot netwerklaag s. 

Ds,c De afstand van cel c tot de dichtstbijzijnde cel, knooppunt of segment in de netwerklaag s. 

as,l De toegankelijkheidscoëfficiënt die het belang van een goede toegang tot het netwerk s voor 
landgebruik l representeert.  as,l ≥ 0 

Een uitzondering vormen landgebruikklassen die juist nadeel ondervinden van een goede 
toegankelijkheid zoals de natuurklassen. Daarvoor wordt de toegankelijkheid op een andere manier 
berekend: 

 

1t neg t s ,c
s ,l ,c s ,l ,c

s ,c s ,l

D
A A

D a
= − =

+
 (28) 

Dit wordt in de invoer van het model kenbaar gemaakt door een negatieve waarde voor as,l. 

Het gecombineerd effect van de nabijheid van de verschillende netwerklagen wordt berekend met: 
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1 1

1 1

s,l c ,s
t s

l ,c
s ,l
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w A
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w

− − ⋅
=

− −

∏
∏

 (29) 

waar s de index is die itereert over de verschillende netwerklagen. De gewichten ws,l ∈ [0,1] geven 
het relatief gewicht van de nabijheid van de verschillende netwerken ten opzichte van de lokale 
toegankelijkheid (tLl,c). Het effect van vergelijking (29) is ‘afnemend groeiend’. Het is groeiend omdat 
de toevoeging van een extra netwerklaag zal resulteren in een hogere toegankelijkheid. Het is 
afnemend omdat de toevoeging van een extra netwerklaag zal leiden tot een relatief kleiner belang 
van elke individuele netwerklaag. 

→ Impliciete toegankelijkheid 

De impliciete toegankelijkheid weerspiegelt het feit dat als een gebied wordt ingenomen door nieuw 
stedelijk landgebruik, maatregelen worden genomen om een minimale toegankelijkheid te 
waarborgen, ook als de netwerkweergave dat niet expliciet bevat.  Dit is in het bijzonder van belang 
voor het lokaal model, omdat het CA-model wel de landgebruikkaart aanpast, maar niet de 
netwerklagen. Zodoende kan een stedelijke functie ontstaan zonder verkeersontsluiting. 

De impliciete toegankelijkheid kan twee mogelijke waarden aannemen voor elke landgebruikklasse: 
Urbl voor verstedelijkte gebieden of NUrbl voor niet-verstedelijkte gebieden. Een cel c is verstedelijkt 
als haar landgebruiktype (tLUc) behoort tot de set van stedelijke klassen (U). De stedelijke 
landgebruikklassen zijn: bebouwing, industrie en handel, zeehaven en luchthaven. 

 { }luchthavenen zeehaven  handel,en  industrie bebouwing,

,

=
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 (30) 

waarbij tLUc de landgebruikklasse van de cel c is. 
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→ De totale toegankelijkheid 

De cellulaire toegankelijkheid wordt berekend als het product van de lokale toegankelijkheid en de 
impliciete toegankelijkheid. 

 cl
t

cl
t

cl
t ILA ,,, ⋅=

 (31) 

2.4.8 Geschiktheid 

De geschiktheid van een cel voor een bepaald landgebruiktype wordt voorgesteld door een 
dimensieloze statistische variabele, met een waarde tussen 0 en 1.  De geschiktheid voor ieder type 
landgebruik wordt weergegeven in geschiktheidskaarten. De geschiktheidskaarten blijven constant in 
het model.  De geschiktheid is een samengestelde maat, gebaseerd op ecologische, fysische, 
technische of economische factoren die vooral de fysieke geschiktheid van een cel bepalen om een 
bepaald landgebruik te ontvangen.  De onderscheiden factoren moeten beschikbaar zijn in de vorm 
van een kaartlaag.  Het is met behulp van een overlay-operatie in een GIS-toepassing dat de 
factoren worden gewogen en gesynthetiseerd tot een enkele maat die herschaald wordt naar het 
interval {0, 1}. De weging berust veelal op expertkennis. Een geschiktheidswaarde 0 wijst op het 
meest ongeschikt gebied, terwijl 1 wijst op het ideaal en meest geschikt gebied voor de activiteit en 
het bijbehorend landgebruik. 

Het lokaal model levert met betrekking tot de geschiktheid voor ieder landgebruik (of activiteit) l en 
voor ieder arrondissement i gesynthetiseerde informatie aan het regionaal model. 

2.4.9 Beleidsstatus 

De beleidsstatus (ZMl,c) is een ruimtelijk gedistribueerde, dimensieloze statistische waarde op een 
Boolean kaart die laat zien of een cel wel (=1) of niet (=0) kan worden ingenomen door een bepaald 
landgebruik. De beleidsstatus kan veranderen in ruimte en tijd. Het model maakt het mogelijk om 
onderscheid te maken tussen drie periodes, in tijd en per type landgebruik. De lengte van elke 
periode kan worden ingesteld per landgebruik. 

Beleidsperiode zp = 0: van startdatum (t=t0) tot de eerste datum ingesteld door de gebruiker (t=t1). 

Beleidsperiode zp = 1: vanaf de eerste datum ingesteld door de gebruiker (t=t1) tot de tweede datum 
ingesteld door de gebruiker (t=t2). 

Beleidsperiode zp = 2: vanaf de tweede datum ingesteld door de gebruiker (t=t2) tot de einddatum 
van de simulatie (t=T) 

Er wordt aangenomen dat eens een landgebruik is toegestaan in een cel, het landgebruik wordt 
toegestaan tot de einddatum van de simulatie.  Daarom bevatten de kaarten met de beleidsstatus, 
ZMl,c, waarden tussen 0 en 3 om voor iedere cel de periode aan te geven vanaf wanneer het 
landgebruik is toegestaan in de cel: 

ZMl,c = 0: het landgebruik is toegestaan vanaf beleidsperiode 0, 

ZMl,c = 1: het landgebruik is toegestaan vanaf beleidsperiode 1, 
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ZMl,c = 2: het landgebruik is toegestaan vanaf beleidsperiode 2, en 

ZMl,c = 3: het landgebruik is nooit toegestaan. 

Er wordt verder aangenomen dat de verandering in de beleidsstatus, tZl,c, van een cel van niet 
toegestaan (= 0) in de huidige beleidsperiode naar toegestaan (= 1) in de volgende beleidsperiode 
gradueel is. Daarmee wordt er geanticipeerd op de verandering in de beleidsstatus in de volgende 
beleidsperiode. De toestand van de cel verandert als functie van de verstreken tijd in de huidige 
beleidsperiode. Een parameter (ζ) drukt het niveau uit van de anticipatie op de toekomstige 
beleidsstatus. Hoge waarden (1<ζ<∝) zijn algemeen gesteld van toepassing op gebieden met strikte 
beleidscultuur. In dat geval zal anticipatie niet leiden tot een grotere beschikbaarheid van land, 
behalve in de allerlaatste jaren van de beleidsperiode. Lage waarden (0< ζ <1) zijn van toepassing 
op gebieden met soepele beleidscultuur. Het technisch voordeel van deze graduele ten opzichte van 
een abrupte overgang in de beleidsstatus is dat onrealistisch gedrag van het model wordt 
voorkomen in de eerste tijdstap van een nieuwe beleidsperiode. Bovendien wordt de realiteit veel 
beter weergegeven omdat de beleidsstatus van het land gradueel verandert in ruim gedefinieerde 
beleidsperiodes. De waarde van ζ in het model is gelijk aan 1.75. 

Als l ,cZM zp=  en zpt t≥
 voor zp = 0, 1, 2, dan 1t

l ,cZ =  (32) 

Als l ,cZM zp=  en 1zp zpt t t− < <
 voor zp = 1, 2, dan 
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En in alle andere gevallen,  0t
l ,cZ =  (34) 

Waarbij: 

x De fractie van de beleidsperiode die reeds gesimuleerd is. Merk op dat de waarde voor x moet 
liggen tussen 0 en 1. 

tZl,c Beleidsstatus van cel c ∈ C voor landgebruik l ∈ L op tijdstap t ∈{t0, t1, …, T}. 

ZMl,c Beleidskaart van cel c ∈ C voor landgebruik l ∈ L. 

ζ Anticipatie op toekomstige beleidsstatus ( 0 ζ< < ∞ ). 

 

Figuur 10 toont het resultaat van vergelijking (33) voor verschillende waarden van ζ. 
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Figuur 10 Waarden voor de beleidsstatus van cel c voor landgebruik l bij variërende waarden van x 

in het geval dat l ,cZM zp=
 en 1zp zpt t t− < <

 voor zp = 1 of 2bij variërende waarden van x in het 

geval dat l ,cZM zp=
 en 1zp zpt t t− < <

 voor zp = 1 of 2 

Voor de beleidsstatus levert het lokaal model synthetische informatie voor ieder landgebruik (of 
activiteit) l en voor ieder arrondissement i aan het regionaal model. 

2.5 Parameterisering van het regionaal en lokaal model 

Een overzicht van de parameters in het regionaal en lokaal  model wordt gegeven in bijlage A. Voor 
elk van de scenario’s wordt er een afzonderlijke parameterset gedefinieerd. De scenario’s worden 
besproken in het volgend hoofdstuk.  

De parameters van het regionaal model zijn gedefinieerd per activiteit K. Ze dragen bij aan de 
berekening van de toestandvariabelen (L) die per cel voor elke tijdstap t per arrondissement i en per 
activiteit K berekend worden.  

De parameters van het lokaal model zijn minder in aantal. Ze zijn meestal gedefinieerd per 
landgebruik zoniet geldig voor alle landgebruiken. 
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2.6 Toepassing van het model op Vlaanderen 

2.6.1 Modeldefinitie 

→ Tijdshorizon 

Het basisjaar is 2005. De reden is dat de ruimtelijk belangrijkste bestanden voor de aanmaak van de 
landgebruikkaart op 2005 terugvallen. Voor calibratiedoelen wordt teruggerekend met gegevens 
vanaf 2001 tot en met 2008.  

De vooropgestelde tijdshorizon is een periode van 25 jaren: 2005-2030. Hoewel het model 
tijdstappen van 1 jaar gebruikt, wordt een rapporteringsstap van 5 jaar gehanteerd. Een belangrijk 
zichtjaar voor de scenario-berekeningen is 2015; het eindjaar van MINA-plan 4. 

→ Toestandsvariabelen 

Zowel op het globaal als het regionaal niveau rekent het model met het aantal inwoners, en het 
aantal werkzame personen in de economische sectoren landbouw, industrie, diensten, 
zeehavenactiviteit en luchthavenactiviteit. Het aantal inwoners en werkzame personen worden 
beschouwd als de landgebruikers. 

Voor het globaal niveau worden de scenario’s van bestaande modellen van het Planbureau gebruikt. 
Voor het regionaal niveau worden op basis van de statistische gegevens de initiële waarden 
berekend van de exogene variabelen en in het model ingevoerd. Op het lokaal niveau rekent het 
model met een enkele toestandsvariabele per cel, namelijk het dominant landgebruik van de cel.  
Dominant landgebruik wordt afgeleid van de Landgebruikkaart  

→ Ruimtelijke resolutie 

Op het regionaal niveau werkt het model momenteel met de 22 Vlaamse arrondissementen en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel heeft belangrijke effecten op het Vlaams grondgebied. 

De ruimtelijke resolutie van het model op het lokaal niveau bedraagt 150 x 150 m² (2,25 ha), zodat 
Vlaanderen en Brussel worden voorgesteld door een matrix van 1707 kolommen bij 667 rijen, 
resulterend in 1.138.569 cellen waarvan een deel buiten Vlaanderen is gelegen.  

De neighbourhood van het CA-model heeft een straal van 8 x 150 cellen, gelijk aan 1200 m. De 
wisselwerkingen tussen de verschillende landgebruiken in het lokaal model hebben een onmiddellijk 
effect over deze afstand, of anders gesteld, landgebruikers hebben een goede kennis van de 
aanwezigheid van andere landgebruiken binnen deze straal die mede bepalend zijn voor hun 
locatiekeuzes. 

De keuze van een ruimtelijke resolutie voor het lokaal model is belangrijk. Een té lage resolutie is 
aanleiding tot afvlakking van het landgebruik in de cellen. Behalve de grote verwerkingstijd en een té 
klein bereik voor de CA-neighbourhood, geeft een té hoge resolutie het vals idee van 
nauwkeurigheid in de modelresultaten die niet onderbouwd kan worden omwille van abstracties in de 
modelrelaties en fouten in de onderliggende data, niet in het minst de landgebruikkaart.  
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Figuur 11 De 22 arrondissementen van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 

 

2.6.2 Geschiktheid en beleid 

Het model werkt op het lokaal niveau op basis van geschiktheid, beleid (zonering) en 
toegankelijkheid gedefinieerd in de vorm van een kaart voor elk dynamisch landgebruik. 

• Geschiktheid beschrijft vooral de fysische toestand van een cel in functie van zijn potentie 
om het landgebruik te ondersteunen; 

• Beleid beschrijft vooral de institutionele zoneringtoestand van een cel en geeft aan of een 
cel al dan niet mag (of moet) ingenomen worden door een bepaald landgebruik voor 
verschillende perioden in de toekomst (bestaand, korte termijn, langere termijn). 

In het lokaal model zijn geschiktheid en beleid samengestelde kaarten gemaakt op basis van een 
lijst van onderliggende kaarten. De meest relevante kaarten geven aanleiding tot een beter 
voorspellend gedrag van het model. De kaartbestanden worden verzameld in de mate van het 
mogelijke en kritisch geëvalueerd m.b.t. hun mogelijke bijdrage aan geschiktheid, beleid en 
toegankelijkheid.  

Geschiktheid en beleid per landgebruik worden bepaald door de kaarten (en hun klassen) te wegen 
naar hun belang met behulp van een aangepast algoritme (vb. lineaire combinatie, regelgebaseerde, 
…). Ze worden berekend extern aan het model in een GIS-systeem. De instelling van de relatieve 
weging van de kaartlagen (factoren) gebeurt op basis van expertkennis. In hoofdstuk 5.2 wordt een 
overzicht gegeven van de geschiktheid- en beleidskaarten die in het model gebruikt werden.  
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HHHOOOOOOFFFDDDSSSTTTUUUKKK   333   SSSCCCEEENNNAAARRRIIIOOO’’’SSS   

3.1 Achtergrond 

Toekomstverkenningen zijn denkconstructies van een nog niet bestaande werkelijkheid. Ze geven 
informatie over de samenhang en dynamiek van een systeem of  samenleving in zijn geheel en zijn 
daardoor relevant voor beleidsmakers. Scenario’s vormen hierbij paden in de vorm van verhaallijnen 
naar mogelijke toekomstbeelden die verschillende interpretaties van de toekomst weerspiegelen 
(SVR, 2008). Een scenario beschrijft veranderingen, acties, onverwachte gebeurtenissen en de 
gevolgen hiervan. Scenario’s in een beleidscontext kunnen waarschijnlijke, mogelijke en/of 
wenselijke toekomstbeelden verkennen al naargelang de context die men wil verkennen.  

Grote delen van de beleidsontwikkeling vinden steeds meer in een exogene, internationale context 
plaats. Op diverse schaalniveaus geven de Millennium Development Doelstellingen (mondiaal), de 
Lissabon Strategie (Europees) en het Actie Programma Duurzame Ontwikkeling (nationaal) mee 
richting aan de duurzaamheidactiviteiten in het algemeen en voor het milieubeleid in het bijzonder. In 
Vlaanderen speelt vooral de vraag waar de belangrijkste bronnen van niet-duurzaamheid liggen, wat 
daaraan gedaan kan worden en hoe dit lokaal kan worden ingevuld bij internationale verplichtingen. 
Bij de keuze van scenario’s dienen de bredere context en de globale processen die Vlaanderen 
beïnvloeden in rekening te worden gebracht. Het Europese milieubeleid en zijn doelstellingen als 
uitgangspunt laten toe verbanden te leggen tussen globale processen en de impact daarvan op de 
Vlaanderen.  

Het VMM-MIRA team kiest voor beleidsscenario’s die expliciet gericht zijn om de impact van de 
voortzetting van de huidige trends, het toekomstig Europees milieubeleid en de veranderingen ten 
opzichte van het huidig milieubeleid door te vertalen naar de Vlaamse context voor een aantal 
gerichte thema’s. Het NARA vergelijkt verschillende strategieën in de organisatie van de open 
ruimte, met gelijke kosten voor het beleid. 

3.2 Literatuuroverzicht scenario’s en verhaallijnen 

Scenariomethoden kunnen worden ingezet om de toekomst te verkennen aan de hand van 
contrasterende wereldvisies. Afhankelijk van de schaal en het daarmee samenhangend 
beslissingsniveau werden wereldomvattende, Europese en regionale scenariostudies uitgevoerd 
door verschillende onderzoeksgroepen.  

3.2.1 Wereldomvattende scenario’s 

De meest algemeen aanvaarde en wereldomvattende scenariostudies zijn IPCC Assessment (IPCC, 
2000), de Global Environment Outlook (UNEP, 2002) en het Millenium Ecosystem Assessment 
(MEA, 2005). De bekendste scenarios zijn de emissiescenario’s uit IPCC’s derde en vierde 
beoordelingsrapporten (IPCC, 2001 & 2007). In het emissierapport (Special Report on Emission 
Scenarios) stellen Nakicenovic et al. (2000) vier grote scenariofamilies voor op twee assen die de 
veronderstelde rol van de overheid en het schaalniveau van processen en interventies weergeven. 
De twee assen vormen vier kwadranten van zwak tot sterk gecontroleerde regularisering en van 
toenemende globalisering tot toenemende regionalisering (Figuur 12). Een scenariofamilie bestaat 
uit meerdere scenario’s die telkens door dezelfde demografische, politiek-sociale, economische en 
technologische beschrijvingen (verhaallijnen) worden gekenmerkt. Geen van deze scenariofamilies 
gaat uit van extra klimaat-initiatieven, en bijgevolg geen implementatie van de United Nations 
Framework Convention on Climate Change of de emissie-doelen van het Kyoto Protocol. Het gevolg 
van de vier contrasterende scenariofamilies zijn de concentraties van de broeikasgassen die in de 
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atmosfeer blijven toenemen tot in het jaar 2100 met in het slechtste geval een verdrievoudinging van 
de broeikasgasuitstoot. 
 

A1
Globale 

Economie

A2
Continentale 

Markten

B2
Regionale

Gemeenschappen

B1
Globale 

Samenwerking

Globaal

Regionaal
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Figuur 12 De vier scenario’s voorgesteld op de assen van beleid en schaalniveau van interventie 

De vier families van emissiescenario’s die werden vooropgesteld door de IPCC (Inter-governmental 
Panel on Climate Change) worden voorgesteld in onderstaande tabel.  
 

Tabel 7  De vier families van emissiescenario’s volgens het IPCC-SRES (IPCC, 2002) 

 

De A1 familie (Globale Economie) beschrijft de toekomst als een wereld van snelle economische 
groei. Deze familie omvat verschillende deelscenario’s. In het A1FI scenario gaat de snelle 
economische groei gepaard met een intensief gebruik van fossiele brandstof, in A1T met een hoog 
gebruik aan niet-fossiele brandstof en A1B met een balans tussen brandstoffen. Het A1B scenario 
wordt vaak als uitgangspunt genomen bij uitspraken over de verwachtingen. Het A1FI is een zeer 
hoog emissiescenario, met CO2-equivalent broeikasgasconcentraties van 1550 ppm tegen de jaren 
2090-2099. 

De A2 familie (Continentale Markten) beschrijft een wereld van zelf-voorziening, behoud van de 
lokale identiteit en constant stijgende bevolkingsgroei. De economische ontwikkeling is sterk regio-
gebonden met ongelijke verdeling van inkomens en technologische ontwikkeling. Hieraan 
verbonden zijn middelmatige tot hoge emissies met atmosferische CO2 concentraties tot 1250 ppm 
tegen de jaren 2090-2099. 

De B1 familie (Globale Samenwerking) reflecteert een wereld van globale strategieën, met snelle 
veranderingen naar een diensten en informatie-economie, afname in materiële intensiteit en de 
invoering van propere en bronefficiënte technologieën. Een rechtvaardige wereld met wereldwijde 
oplossingen voor economische, sociale en milieu-duurzaamheid maar zonder extra klimaat-
initiatieven. Dit gaat gepaard met lage emissies, met atmosferische CO2 concentraties van 600 ppm 
tegen de jaren 2090-2099. 

De B2 familie (Regionale Gemeenschappen) legt de nadruk op lokale oplossingen voor 
economische, sociale en milieukundige duurzaamheid. Het emissie scenario is middelmatig tot laag 
met CO2 concentraties rond 800 ppm tegen de jaren 2090-2099. 
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In de wereldomvattende scenariostudies zijn globale schattingen van landgebruikveranderingen 
gelimiteerd omdat de meeste processen die ‘global change’ beïnvloeden het resultaat zijn van 
beslissingen op lokale schaal die weinig meegenomen worden in globale schattingen. Studies op 
globale schaal kunnen dus niet rechtstreeks gebruikt worden om regionale processen en 
beleidsvoering voor te stellen binnen scenario’s. De relevantie van deze studies voor ondersteuning 
van nationaal/regionaal en Europees beleid lijkt op het eerste zicht gering maar toch geven deze 
scenario’s een omkadering voor wat er zich op het regionaal niveau kan afspelen. 
 

3.2.2  Europese scenariostudies 

→ Vier scenario’s voor Europa 

De studie “quantifying four scenarios for Europe” (Lejour, 2003) presenteert vier economische 
scenario's voor Europa doorgerekend tot aan het jaar 2040 met het model WorldScan van het 
Nederlands Centraal Planbureau. De scenario's zijn ontwikkeld rond twee sleutelonzekerheden: 
internationale samenwerking en institutionele hervormingen.  

In de scenario’s Sterk Europa en Globale Economie neemt internationale samenwerking een 
prominente rol in, terwijl dat niet het geval is in de andere scenario's: Regionale Samenlevingen en 
Transatlantische Markt. Overheidsinstituties zijn belangrijk in Strong Europe en Regionale 
Samenlevingen. In Globale Economie en Transatlantische Markt is de rol van de publieke sector 
beperkt.  
 

 

Figuur 13 Vier scenario’s voor Europa (Lejour, 2003) 

Bron: Lejour, 2003 

Tabel 8 Vier scenario’s voor Europa (Lejour, 2003) 

Scenario Sterk Europa SE 

In het eerste scenario wordt de Europese Unie sterker en groter. Turkije wordt het 28e lid van de 
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Unie en op termijn ook het land met het grootst aantal inwoners. De EU groeit uit tot een 
economische en politieke spelbepaler op het wereldtoneel. Hierdoor slaagt mondiale samenwerking 
niet alleen voor internationale handel, maar ook voor klimaatbeleid. De Europese landen 
handhaven de publieke verantwoordelijkheid bij het beschermen van de zwakkeren in de 
samenleving. Hiertoe worden wel sommige welvaartsstaatarrangementen hervormd, waardoor de 
overheid slagvaardiger wordt. Zo worden oudere werknemers geprikkeld langer te blijven werken. 

Scenario Globaliserende Economie GE 

In het tweede scenario krijgt het proces van internationalisering een extra impuls door verdieping en 
verbreding van de Europese interne markt en een geslaagde WTO-ronde. De EU breidt verder uit 
naar het Oosten, inclusief Turkije. Internationale samenwerking blijft wel beperkt tot het 
economische domein. Door een terugtredende overheid ontstaat meer ruimte voor privaat initiatief, 
bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs. De overheid treedt daarbij niet volledig terug, ze behoudt 
een belangrijke taak bij het reguleren van nieuwe markten. De hoge groei in dit scenario gaat 
gepaard met minder solidariteit en forse milieuvervuiling.  

Scenario Transatlantische Markt TM 

In het derde scenario verloopt brede, internationale samenwerking moeizaam. De Europese Unie 
en de Verenigde Staten zoeken op economisch gebied toenadering naar elkaar. De EU richt zich 
dan ook meer op het westen dan op het oosten; Turkije treedt niet toe tot de EU. Het gevolg is een 
groeiende kloof tussen arm en rijk in de wereld. Dit geldt ook voor Europese samenlevingen. Door 
individualisering neemt het draagvlak voor collectieve arrangementen af. Meer ruimte voor privaat 
initiatief stimuleert de economische groei, maar een collectieve aanpak van milieuproblemen 
ontbreekt. 

Publieke omslagstelsels voor pensioenen in Europa zijn niet eenvoudig te hervormen in verband 
met de groeiende politieke invloed van ouderen. Bovendien treedt de overheid op sommige 
terreinen te ver terug. Deze beide factoren beperken de economische groei weer enigszins. 

Scenario Regionale Samenlevingen RS 

In het laatste scenario ontstaan er economische blokken, zowel in als buiten de Europese Unie. 
Binnen Europa werkt een kleine kerngroep van landen aan voortgaande integratie, maar blijft een 
andere groep daarbij achter. De EU breidt niet verder uit. De Europese landen proberen solidariteit 
via collectieve arrangementen te handhaven. Bovendien hechten de Europese samenlevingen sterk 
aan immateriële zaken, zoals milieu. Mede omdat verworven rechten zeer moeizaam te hervormen 
zijn, verandert de welvaartsstaat nauwelijks. Zonder hervorming leiden maatschappelijke trends tot 
een lage economische groei in Europa. 

Meer regulering en een meer gelijke inkomensverdeling in Regionale Samenlevingen en Sterk 
Europa gaat gelijk op met hogere werkloosheid en een lagere arbeidsmarkt-participatie vergeleken 
met de scenario's waarin meer ruimte is voor private initiatieven (Globale Economie en 
Transatlantische Markt). Gecombineerd met de toenemende vergrijzing van de bevolking krimpt de 
werkgelegenheid in Regionale Samenlevingen en groeit deze nauwelijks in Sterk Europa. De groei 
wordt deels veroorzaakt door immigratie. In Transatlantische Markt wordt de arbeidsmarktparticipatie 
meer gestimuleerd dan in Sterk Europa. De lagere bevolkingsgroei zorgt er echter voor dat de 
werkgelegenheidsgroei in beide scenario's gelijk is.  

De scenario's zijn vertaald in kwantitatieve beelden op basis van simulaties met een economisch 
model voor de wereldeconomie (Tabel 9). De groei van het BBP loopt uiteen van 0,6% per jaar in 
Regionale Samenlevingen tot 2,5% in Globaliserende Economie. Scenario's met de hoogste groei 
gaan gepaard met de minste inkomenssolidariteit en de meeste milieuvervuiling.  
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Tabel 9 De economische ontwikkeling uitgedrukt in jaarlijkse groei in de EU-15 in vier 
langetermijnscenario's (Lejour, 2003) 

 
 Historisch Sterk 

Europa 
Globale 

Economie 
Transatlanti
sche Markt 

Regionale 
Samenlevin

gen 
Wereldhandel 5,6 4,5 5,6 3,7 2,4 
Werkgelegenheid 0,7 0,1 0,4 0,1 -0,5 
BBP 2,2 1,6 2,5 1,9 0,6 
Inkomensgelijkheid  + - - + 
Milieukwaliteit  + - - + 

 

→ PRELUDE 

 

PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) heeft tot doel 
om de ontwikkelingen in landgebruik over 30 jaar in beeld te brengen en de milieugevolgen daarvan 
te verkennen (Hoogeveen et al., 2005). PRELUDE is tevens bedoeld als een verkenning van 
scenarioanalyse en stakeholderbevraging als instrumenten ter ondersteuning van het Europees 
milieubeleid. 

PRELUDE heeft 5 scenario’s op een kwalitatieve manier uitgewerkt aan de hand van verhaallijnen 
opgesteld door stakeholders: Great Escape; Evolved Society; Clustered Network; Lettuce Surprise 
U; en, Big Crisis. De scenario’s worden visueel voorgesteld volgens 2 dimensies: “governance” op 
regionale of Europese schaal en “economische ontwikkeling” gestuurd door regionale of mondiale 
(globalisering) markten. De omgeving wordt beschreven door middel van 20 drijvende krachten die in 
5 categorieën worden opgedeeld: milieubewustzijn, technologische innovatie, optimalisatie in 
landbouw, beleid en innovatie, en solidariteit en billijkheid.  
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Figuur 14 De vijf PRELUDE scenario’s op de assen van economische ontwikkeling en 
beleidschaal. 

Bron: PRELUDE Screenshots and background information. http://scenarios.ew.eea.europa.eu/reports/fol077184/fol402870 

 

Tabel 10  De vijf PRELUDE scenario’s 

Great Escape – Europe of contrast (technologische innovatie en landbouwoptimalisatie) 

Globalisering en internationale handel karakteriseren de economie. Migratiestromen zijn belangrijk. 
Sociale ongelijkheid neemt toe en de onderlinge solidariteit vermindert. Overheidsinterventie neemt 
af en het milieu krijgt weinig aandacht. Landbouw wordt op een zeer intensieve manier bedreven en 
het landbouwareaal neemt af. De dagelijkse mobiliteit verandert niet. 

Evolved society - Europe of harmony (milieubewustzijn, solidariteit en gelijkheid) 

Klimaatveranderingen (overstromingen) en sociale onrust (terroristische aanslagen) vormen de 
belangrijkste drijvende krachten van fundamentele wijzigingen in de maatschappij. De 
energiebevoorrading wordt bemoeilijkt en leidt tot energieschaarste. Dit is het scenario met de 
minste economische groei. Een hogere graad van zelfvoorziening in voedselproductie en 
biobrandstoffen staat voorop. De sociale cohesie en onderlinge solidariteit, ook tussen de landen 
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onderling, is hoog. Een groter milieubewustzijn ontstaat binnen de maatschappij. Mensen kiezen 
daardoor voor een rustigere levensstijl, verlaten stedelijke gebieden en kiezen voor het leven en 
werken op het platteland. De communicatietechnologie maakt dit mogelijk. Ze verlaten het 
verstedelijkte West-Europa en verhuizen naar de landelijke gebieden in Oost-Europa. Landbouw is 
kleinschalig. Dit alles is aanleiding tot een fragmentatie van het landschap. De overheid heeft een 
sterke greep op de maatschappij. De dagelijkse mobiliteit neemt gevoelig af. 

Clustered Networks – Europe of structure (landbouwoptimalisatie, overheidsbeleid en interventie) 

Dit is het scenario met de grootste klimaatimpacts. Vooral overstromingen in West-Europa en 
droogte in Zuid-Europa. Een belangrijke economische groei en een verouderende bevolking leiden 
tot een tweedeling tussen enerzijds jonge hoogopgeleide mensen in traditionele steden en 
anderzijds ouderen en minder opgeleide mensen op het platteland. De landbouwactiviteit gaat 
gevoelig achteruit door schaalvergroting. Er is een belangrijke handelsactiviteit binnen Europa, 
maar ook met de wereld buiten Europa. Een krachtige overheid zorgt echter voor de creatie van 
nieuwe, zogenaamde thematische steden, vooral in de nieuwe lidstaten in Oost-Europa en de 
Baltische staten. Ze bieden een totaaloplossing voor de inwoners: goede huisvesting, 
tewerkstelling, ontspanning, sociale en culturele voorzieningen, ook voor ouderen, en, ze zijn 
omringd door groene zones. Ze trekken inwoners aan uit West-Europa. Het ontstaan van te grote 
sociale ongelijkheden wordt belet. De dagelijkse mobiliteit neemt lichtjes af. 

Lettuce Surprice U – Europa gericht op innovatie (technologische innovatie, milieubewustzijn, 
solidariteit en gelijkheid) 

Klimaatveranderingen blijven achterwege, maar een voedselveiligheidscrisis in 2015 zorgt voor een 
aantal maatschappelijke veranderingen. Er komt extra aandacht voor technologische innovatie, met 
name in de voedselproductie. Landbouw gericht op voedselproductie is hoogtechnologisch, stelt 
weinig eisen aan de bodem, vergt weinig oppervlak, is proper en eerder kleinschalig. 
Biobrandstoffen worden geteeld op een grootschalige wijze in afgelegen gebieden en op de meest 
vruchtbare gronden. Het resterend landbouwareaal evolueert naar semi-natuurlijk land en 
vervolgens naar bos. Het milieubewustzijn is hoog, maar het landgebruik is gemengd en het 
landschap is erg gefragmenteerd. Mensen verliezen het vertrouwen in een centrale overheid die 
daardoor sterk decentraliseert. De dagelijkse mobiliteit neemt gevoelig af.  

Big Crisis – Samenhangend Europa (milieubewustzijn, solidariteit en gelijkheid, overheid en 
interventie) 

Milieurampen veranderen het politiek klimaat vanaf 2015. De Europese overheid centraliseert. Het 
nieuw beleid is sterk gericht op een duurzame en regionale ontwikkeling. Steden in de periferie van 
Europa worden nieuwe groeipolen. De nieuwe steden zijn multifunctioneel in opzet met veel ruimte 
voor de inwoners en garanderen goede leefomstandigheden. Wonen buiten de stad is in 
residentieel gebied met lage dichtheid gemengd met intensieve landbouw, recreatie, bos en 
natuurlijk landgebruik. Milieubewustzijn en sociale gelijkheid nemen toe. De invloed op het 
landgebruik is relatief beperkt. Vooral natuurgebieden worden hoog geprezen. De trend van 
afnemend landbouwareaal wordt gestopt; het telen van biobrandstoffen stelt weinig voor. De 
dagelijkse mobiliteit vermindert licht. 

 

De scenario’s zijn gegroeid tijdens drie intensieve workshops georganiseerd in de periode van een 
jaar in de periode 2004-2005. De groep van stakeholders bestond uit een twintigtal 
vertegenwoordigers van instellingen in de EU-landen die rechtstreeks verband houden met 
landgebruik, i.e. landbouworganisaties; bouw en huisvesting, industriële ontwikkeling, verkeer- en 
transport; natuur- en patrimoniumbescherming; en, nationale, regionale, en lokale beleidsinstanties. 
Het proces werd begeleid door professionelen en ondersteund door wetenschappers. De taak van 
de laatste bestond er in om de scenario’s aan te vullen met onbrekende informatie, op hun 
complementariteit en consistentie te toetsen, en ze te evalueren op hun mogelijke consequenties 
voor het landgebruik. De evaluaties gebeurden met een kwalitatieve waarde relatief t.o.v. van de 
huidige trend.  
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De drijvende krachten achter elk van de scenario’s werden vervolgens gekwantificeerd naar omvang 
en timing en werden doorgecijferd met behulp in elkaar ingebedde ruimtelijke modellen op de 
Europese (NUTS2) schaal en de lokale (25 ha grid) schaal. Gedetailleerde beelden werden 
doorgerekend op een resolutie van 25ha voor Nederland, Noord-Italië en Estland als 
voorbeeldregio’s. Het veranderend landgebruik werd aangevuld met ruimtelijk expliciete indicatoren 
die de consequenties van de ontwikkelingen voor het landschap en het milieu in beeld brengen. De 
kwantitatieve analyse werd voorgelegd aan de stakeholders met het oog op het verfijnen van de 
story-lines en scenario’s. 
 

→ EURuralis scenario’s 

Binnen het EURuralisproject werden de vier IPCC toekomstscenario’s als basis gebruikt om de 
ontwikkelingsmogelijkheden van landgebruik en landbedekking in Europa te schetsen met een 
tijdshorizon van het jaar 2030 (EURURALIS Scenarios, 2004). De EURuralis studie werd uitgevoerd 
in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het kader van het 
Nederlands voorzitterschap van de EU, om de strategische discussie in Europa te stimuleren. De 
vier scenario's voor de toekomst van het Europees landgebruik zijn verkend op hun gevolgen voor 
"people, planet and profit". 

EURuralis werd ontworpen om steun te bieden aan beleidsmakers op Europees en regionaal niveau 
die steeds meer bezorgd zijn om duurzame ontwikkelingen in rurale gebieden en het daarmee 
inherent verbonden landgebruik in het algemeen. Algemeen aanvaarde concepten en methoden 
werden gebruikt (Klijn et al., 2005), zoals het gebruik van de wetenschappelijk en politiek 
aanvaardbare IPCC emissiescenario’s, de identificatie van drijvers volgens het DPSIR kader en het 
gebruik van algemeen aanvaarde en geteste modellen die geconcateneerd kunnen worden om de 
drijvende krachten te specifiëren van Europese tot regionale schaal en om hun impacten op People, 
Profit en Planet te kennen.  
 

 

Figuur 15 Vier contrasterende scenario’s gelinkt aan het GLB 
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De volgende concepten en methoden werden hiervoor gebruikt (Klijn en Vullings, 2006): 
• Vier contrasterende scenario’s werden geselecteerd die wetenschappelijk en politiek  

geaccepteerd zijn; 
• De belangrijkste drijvers werden geïdentificeerd die cruciaal zijn voor de huidige of 

toekomstige ontwikkelingen. De identificatie van drijvers laat toe de resultaten te 
interpreteren binnen het DPSIR kader; 

• Globale processen en data worden in rekening gebracht. De Europese schaal als 
uitgangspunt laat toe verbanden te leggen tussen globale en regionale processen en 
expliciet gebruik te maken van de impact van globale trends op veranderingen op regionale 
schaal; 

• Een analyse van de aard, snelheid en geografie van drijvende krachten en effecten in het 
verleden is nodig om veranderingen in de toekomst te begrijpen; 

• Er wordt gebruik gemaakt van algemeen aanvaarde en geteste modellen die 
geconcateneerd kunnen worden, om de drijvende krachten te specifiëren van EU tot 
regionale schaal en om hun impacten op People, Profit en Planet te kennen. Deze modellen 
zijn: GTAP (= Global trade model); IMAGE (= Environmental model); CLUE (= land use 
model); 

• Landgebruikveranderingen worden gezien als centraal in de People, Profit en Planet 
domeinen. Impacten kunnen voortkomen uit landgebruikveranderingen, ruimtelijke 
karakteristieken, verandering van landgebruikintensiteit, en veranderingen van de drijvende 
krachten op zich; 

• Tijd-ruimte specificaties: een tijdsinterval van 30 jaar werd gekozen, met tijdstappen van 10 
jaar. De ruimtelijke resolutie zijn kilometerhokken en beslaan heel Europa; 

• Indicatoren: Er werd getracht indicatoren van het People, Profit, Planet domein te kiezen die 
betekenisvol zijn voor beleidsmakers. 

 

Aan de hierboven beschreven vier grote contrasterende IPCC scenario’s werd in EURuralis inhoud 
gegeven door middel van kwalitatieve verhaallijnen (storylines), ingevuld op Europese en nationale 
(lidstaten) schaal (EURuralis werkgroep, 2006) (Tabel 11).  
 

Tabel 11 De kwalitatieve verhaallijnen van de vier contrasterende scenario’s op Europees en 
Lidstaat niveau (EURuralis werkgroep, 2006) 

Scenario A1: Globale economie 

A1 is een scenario dat gekenmerkt wordt door voortgaande globalisering. Dit is het scenario waarin 
de markt zeer sterk speelt. Samen met verdere individualisering leidt dit tot het ontstaan van een 
prestatiemaatschappij. De sociaal-economische ongelijkheid neemt toe. Sociale voorzieningen 
verminderen. De taken van de overheid beperken zich tot defensie, rechtshandhaving en 
bescherming van eigendomsrechten. Weinig overheidsinterventie betekent lage belastingen. 
Internationale samenwerking is gericht op het verwijderen van handelsbarrières.  

Gevolgen: Er is een sterke economische groei in de meeste OESO landen, vooral in de nieuwe 
lidstaten en stabiele ontwikkelingslanden met een open economie. De technologische 
ontwikkelingen zijn groot en zijn vooral gericht op toename van productiviteit, efficiënter gebruik van 
energie, meststoffen en chemicaliën en efficiëntere internationale handel, transport en opslag. 
Minder stabiele regio’s en landen met een tekort aan financiële middelen kunnen de economische 
groei niet volgen. 

Scenario A2: Continentale markten 

A2 is het scenario waarbij regionale politieke verbonden best zo goed mogelijk behouden blijven. 
De staten behouden zoveel mogelijk soevereiniteit. Oplossingen naar optimale allocatie van 
natuurlijke hulpbronnen zijn voornamelijk markt gebaseerd. Een gesloten markt is in bepaalde 
gevallen noodzakelijk omdat er verschillende standaarden zijn voor wat betreft werkcondities, 
voedselveiligheid, dierenwelzijn, en milieu. Zelfvoorziening is de sleutel tot ontwikkeling. 
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Tussenkomst van de regering moet gelimiteerd worden tot basisverantwoordelijkheden met een 
strenge focus op defensie en veiligheid. Met derde wereld landen kunnen losse ad hoc allianties, 
gedreven door politieke motieven gevormd worden.  

Gevolgen: Ongelijke economische groei binnen EU. Stijgende armoede in de rurale gebieden. De 
ongelijkheden stijgen zowel regionaal als mondiaal. Technologische ontwikkeling gerelateerd aan 
landbouw zijn ongelijk en gefragmenteerd. Communicatie over en toegang tot nieuwe technologie 
wordt tegengehouden door zwakke internationale instellingen en een gebrek aan interesse om deel 
te nemen aan internationale platvormen. Technologische ontwikkeling is vooral geconcentreerd op 
de daling van kosten. 

Scenario B1: Globale samenwerking 

B1 wordt gekenmerkt door verdergaande globalisering, maar beperkt zich niet, zoals A1, tot 
economische aspecten, maar omvat ook de uitwisseling van kennis en technologie. Naast 
globalisering staat ook duurzame ontwikkeling voorop, zowel op regionale als op wereldschaal. 
Solidariteit, verdeling van rijkdom en grondstoffen leiden tot een sterke welvaartsstaat waarin 
sociaal-economische verschillen kleiner worden. Interventie van de overheid is sterk en gericht op 
sociale- en milieukosten. Hiervoor worden sterke instrumenten ontwikkeld op mondiaal, regionaal 
en nationaal niveau. Dit hangt samen met hoge belastingen. Internationale samenwerking is 
intensief en gericht op het verdwijnen van handelsbarrières en steun aan ontwikkelingslanden, 
maar ook concurrentiekracht opbouwen in het realiseren van producten met hoge standaarden van 
kwaliteit, werkcondities, milieu, omgeving, … .   

Gevolgen: Er is een sterke economische groei in de EU, maar minder dan in A1. Sterke 
technologische ontwikkelingen, vooral gericht op milieuvriendelijke productie (sterker dan in A1) en 
hogere opbrengst per ha (minder sterk dan in A1). Efficiëntere internationale handel, transport en 
opslag (maar hogere transportkosten dan A1). 

Scenario B2: Regionale Gemeenschappen  

In B2 verloopt de voortgaande globalisering minder snel. Er is weinig uitwisseling van kennis tussen 
regio’s en een lage economische groei. De regio’s zijn op zichzelf gericht en vormen de hoeksteen 
van de gemeenschap. Interventie van de overheid is nodig om onderhandelingen tussen 
belangengroepen te vergemakkelijken en beslissingen te versterken, eerder dan om regels op te 
leggen. Zelfvoorziening, ecologische verantwoordelijkheid en gelijkheid vormen de sleutel tot 
duurzaamheid. Internationale samenwerking is wel nodig om duurzame ontwikkeling op 
wereldschaal te realiseren. Hierin wordt zelfvoorziening van voedsel en energie gepromoot in de 
armste landen. De belastingen zijn hoog om milieu, natuur, landbouw,… in stand te houden.  

Gevolgen: Er is weinig economische groei en een ongelijke technologische ontwikkeling die vooral 
gericht is op milieuvriendelijke productie (tussen A1 en B1). Relatief lage productiviteit omwille van 
extensieve productie en stagnerende technologie op dit vlak. Afname internationale handel en 
beperkte internationale samenwerking. 
 

Eén van de conclusies van het EURuralis project is dat in alle scenario's het aantal bewoners van het 
platteland sterk daalt; van circa 100 miljoen nu tot ongeveer 75 miljoen in 2030. Eén van de 
oorzaken is de trek naar de stad, omdat daar meer werkgelegenheid is. Een andere oorzaak is de 
algemene vergrijzing van Europa en de betere voorzieningen in een stadsomgeving. Tussen de vier 
scenario's verschilt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid sterk, van handhaving van het bestaand 
beleid tot aan complete afschaffing ervan. De omvang van het landbouwareaal verschilt echter 
weinig tussen de scenario's. Bij een vrije wereldmarkt bijvoorbeeld vindt de veronderstelde 
afschaffing van subsidies en importheffingen wereldwijd plaats, waardoor de welvaart wereldwijd 
toeneemt. De dan sterk stijgende vraag naar voedselproducten uit Azië zorgt ervoor dat er nog 
steeds toekomst is voor Europese boeren in deze scenario's. Wel zullen de boereninkomens onder 
druk blijven staan, evenals de werkgelegenheid. Veel bedrijven zullen intensiveren of hun omvang 
vergroten. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het platteland.  
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Voor natuur en milieu zijn er in de vier scenario´s kansen en bedreigingen. De bedreigingen zijn 
onder andere uitdijende steden, meer wegen, intensivering van de landbouw en 
klimaatveranderingen. Kansen liggen er in sommige scenario's onder andere op het gebied van 
biodiversiteit, doordat de landbouw daar juist extensiveert of van akkerland grasland maakt. Ook de 
meest erosiegevoelige gebieden kunnen worden ontzien. Het braak laten liggen van 
landbouwgronden heeft overigens lang niet altijd een positief effect op de natuur: juist door het 
landbouwbeheer is de flora en fauna in sommige extensief beheerde gebieden rijker geworden. De 
landschapskwaliteiten kunnen afnemen, zowel door intensiever gebruik als door het niet meer 
onderhouden van landbouwgrond. 

→ Vergelijking van verschillende scenario’s en drijvende krachten 

Wageningen Universiteit en het Milieu- en Natuurplanbureau in Nederland hebben de IPCC 
toekomstscenario’s getoetst aan andere scenariostudies (Klijn en Vullings, 2006):  
 

• Advanced Terrestrial Ecosystem Analysis and Modelling project (ATEAM, een Europees 
project dat de kwetsbaarheid van Europese ecosystemen schat); 

• UNEP/RIVM, 2003. Four scenarios for Europe. Based on UNEP’s third Global 
Environment Outlook; 

• GEO-3 scenario’s 2000-2030; en, 
• Nederlands Centraal Planbureau voor economie en beleidsanalyse (CPB).  

 

Opvallend is dat al deze studies uitgaan van globale scenario’s gelijkaardig aan de beschreven vier 
grote IPCC scenario’s maar bij de invulling ervan telkens andere accenten leggen. De effecten op 
het milieu, de economie en socio-culturele omgeving worden in rekening gebracht. De 
scenariostudies volgen een hoofdzakelijk top-down benadering, die actoren en factoren op mondiaal 
en Europees niveau in rekening brengen. Deze top-down benaderingen missen terugkoppeling 
tussen beslissingen genomen op lokaal/regionaal niveau en het Europees niveau. De interactie 
tussen deze bestuursniveaus kan gerealiseerd worden door middel van een combinatie van 
kwalitatieve verhaallijnen en kwantitatieve modellering. Een dergelijk proces van scenariovorming 
moet gebruik maken van de volgende twee elementen: (1) iteratie tussen kwalitatieve en 
kwantitatieve informatie en (2) participatieve benaderingen. Deze benadering werd door het 
PRELUDE project van het Europees Milieu Agentschap uitgewerkt voor Nederland, Estland en 
Noord-Italië.  

Een analyse van de belangrijkste drijvende krachten van landgebruikveranderingen aan de hand van 
modelindicatoren voor de verschillende gebruikte modellen in de studies droeg bij tot het 
identificeren en kwantificeren van drijvende krachten voor de EURuralis studie (Klijn en Vullings, 
2006). Deze modelindicatoren zijn kwantitatieve expressies van de drijvers (D) in het DPSIR model. 
EURuralis beoogt een allesomvattend model te zijn en houdt rekening met zoveel mogelijk drijvende 
krachten die er bestaan voor landgebruik. De kwalitatieve invulling van de scenario’s ( Figuur 15), de 
iteratie tussen kwalitatieve en kwantitatieve informatie en stakeholder participatie gebeurde in 
hoofdzaak door Nederlandse planologen en wetenschappers en zijn niet erg verschillend van de 
methoden gebruikt in PRELUDE. 

3.2.3 Scenariostudies voor Nederland 

Het RIVM heeft in Nederland een erg rijke traditie om scenariostudies in te zetten voor 
natuurverkenningen, duurzaamheidsverkenningen, milieuontwikkelingen en analyse van ruimtelijke 
plannen. Deze traditie is verder gezet in het Milieu Natuurplanbureau (MNP) nadat dit deze 
activiteiten van het RIVM heeft overgeërfd en tenslotte in het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) dat ontstaan is uit het samengaan van het MNP en het Ruimtelijk Planbureau. 
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Ook het Centraal Planbureau heeft een rijke ervaring met scenariostudies. In de studie ‘Welvaart en 
Leefomgeving uit 2006 bundelen het Centraal Planbureau (CPB), het Milieu- en Natuurplanbureau 
(MNP) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB) de krachten om aan de hand van scenario’s een beeld te 
schetsen van Nederland in 2040 en inzichten te verwerven in de belangrijkste factoren die de 
ontwikkelingen zullen beïnvloeden. 

→ Kwaliteit en toekomst. Verkenning van duurzaamheid 

In het RIVM-rapport ‘Kwaliteit en toekomst. Verkenning van duurzaamheid’ (RIVM, 2004) worden vier 
wereldbeelden ingezet om het duurzaamheidsvraagstuk te structureren. De wereldbeelden zijn 
gesitueerd in een assenstelsel dat sterk gelijkend is op dat van het IPCC. De horizontale as varieert 
van ‘Efficiëntie’ naar Solidariteit. De verticale as gaat van ‘Regionalisering’ tot ‘Globalisering’. De 
vereenvoudigde verhaallijnen die bij elk van de scenario’s horen zijn weergegeven in Figuur 17. 

Met het oog op de evaluatie van toekomstige ontwikkelingen worden duurzaamheidsindicatoren 
afgeleid uit wetenschappelijke inzichten en waardeoriëntaties. Het belang dat gehecht wordt aan een 
duurzaamheidsindicator is verschillend per wereldbeeld. Honger in de wereld is bijvoorbeeld 
belangrijker in ‘Mondiale solidariteit’ dan in elk ander wereldbeeld. Per wereldbeeld worden bijgevolg 
de belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken gedefinieerd en verder uitgewerkt. 

De steun die men ondervindt bij de bevolking of vertegenwoordigers van het middenveld verschilt 
van wereldbeeld tot wereldbeeld. Bovendien zal de keuze die men maakt tijdsgebonden zijn en 
bepaald worden door politieke, economische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in 
de wereld. Uit een enquête uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking naar aanleiding van de 
studie blijkt de meeste steun voor de ‘Zorgzame regio’ (45%), gevolgd door de ‘Veilige regio’ (27%) 
en de ‘Mondiale solidariteit’ (22%). Slechts 6% voelt zich verwant met de prestatiemaatschappij van 
de ‘Mondiale markt’. 

In elk van de wereldbeelden is in principe duurzame ontwikkeling te realiseren maar de paden er 
naartoe verschillen: elk wereldbeeld zet in op de oplossingsrichting die er het best bij past. Er kunnen 
risicovolle ontwikkelingen op gang komen. Met het oog op de beoordeling van de duurzaamheid van 
de ontwikkelingen worden voor de thema’s mobiliteit, energie, en voedselvoorziening de risico’s (en 
specifieke kwaliteiten) van elk wereldbeeld in beeld gebracht. Een en ander gebeurt bij middel van 
een doorgedreven analyse die de karakteristieken van elk wereldbeeld op een consistente, 
coherente en systematische wijze doorredeneert. Het overdreven en eenzijdig inzetten op een 
enkele oplossingsrichting, een zogenaamde sleutelfactor, door een wereldbeeld houdt grote risico’s 
in. Er is sprake van zogenaamde afbreukrisico’s die ertoe leiden dat de duurzaamheidsdoelstelling 
uiteindelijk niet gehaald wordt. 

 

Wereldbeeld Sleutelfactor Afbreukrisico 

Mondiale markt (A1) Technologie 
Duurzame technologie komt 
niet ter beschikking 

Mondiale solidariteit (B1) Bestuur Bureaucratie 

Zorgzame regio (B2) Gedragsverandering Sociaal dilemma 

Veilige regio (A2) Bescherming Mondiale overbevolking 
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Figuur 16 Vier contrasterende scenario’s gelinkt aan het GLB 

Bron, RIVM 2004 

→ Ruimtelijk vertaalde scenario’s 

In andere door RIVM en MNP uitgevoerde studies worden scenario’s gekwantificeerd, doorgerekend 
en gevisualiseerd in toekomstbeelden voor landgebruik in Nederland in 2030. Dit is uitgevoerd met 
behulp van de ruimtelijk expliciete modellen LeefOmgevingsVerkenner en RuimteScanner. Ze stellen 
beiden de Nederlandse ruimte voor op een resolutie van 25ha. 
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Met behulp van de LeefOmgevingsVerkenner (de Nijs et al., 2001) worden drie scenario’s of 
varianten van het ruimtelijk beleid gedefinieerd op basis van informatie van de Rijksplanologische 
Dienst: 

• Vigerend ruimtelijk beleid; 
• Zwak restrictief ruimtelijk beleid; en, 
• Sterk restrictief ruimtelijk beleid 

De vigerende ruimtelijke beleidsvariant gaat uit van het huidig Rijks- en provinciaal restrictief beleid, 
de buffergebieden en de begrensde ecologische hoofdstructuur. In de sterk restrictieve variant wordt 
het vigerend ruimtelijke beleid verder uitgebreid met “ruimte voor water”. De zwak restrictieve variant 
gaat uit van een minimale doorwerking van het vigerend ruimtelijke beleid; dit wordt vertaald naar 
een bescherming van enkel de gebieden die door de overheid worden aangekocht. De resultaten 
worden voorgesteld in kaartbeelden die de ontwikkeling van het landgebruik en het effect daarvan op 
indicatoren ten gevolge van de drie beleidsvarianten schetsen. 

In de tweede Nationale Natuurverkenning (NVK2) hanteren De Nijs et al. (2002) vier scenario’s, die 
verschillen in termen van globalisering versus regionalisering en van individueel versus 
gecoördineerd. De uitwerking van de vier scenario’s gebeurt met de LeefOmgevingsVerkenner (De 
Nijs et al., 2001) en de RuimteScanner (Scotten et al., 1997). Voor een periode 2000-2030 wordt 
voor de vier scenario’s bekeken wat de gevolgen van diverse ontwikkelingen in de maatschappij 
kunnen zijn voor natuur en landschap. Per scenario zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het areaal 
dat zich tot 2030 per landgebruikklasse ontwikkelt, de regionale verdeling van het landgebruik, de 
invulling van het ruimtelijk restrictief beleid, de geschiktheid van de locatie en het ruimtelijk 
locatiegedrag. De kaarten zijn in de Natuurverkenning 2 gebruikt om de mogelijke effecten van de 
verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op natuur, landschap en recreatie te bepalen aan de hand 
van indicatoren met betrekking tot emissie, verspreiding en impacten. 

De RuimteScanner werd ingezet om de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de landbouw te 
verkennen. Resultaten hiervan verschenen in verschillende documenten in opdracht van het 
Ruimtelijk planbureau (RPB), met name ‘Verkenning van de Ruimte’ (2003), ‘Scenario’s in kaart’ 
(2004) en ‘Ruimte voor landbouw’ (Koomen et al., 2005). De ‘Verkenning van de Ruimte’ gaat in op 
de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw. Aan de hand van twee 
scenario’s worden enkele analyses gepresenteerd die met de RuimteScanner zijn uitgevoerd.  

3.2.4 Regionale scenariostudies voor Vlaanderen 

In de hierna volgende delen wordt een overzicht gegeven van scenariostudies in Vlaanderen. Voor 
de sectoren landbouw en plattelandsontwikkeling is het verkennen van de toekomst aan de hand 
uiteenlopende scenario’s het meest uitgewerkt. Voor de sector natuur en landschap werkt men in 
een verstedelijkte context van Vlaanderen voornamelijk met wensbeelden en verwachtingen omtrent 
concrete realisatie. Voor de sector ‘huishoudens en diensten’ is de milieukundige impact zo groot dat 
een aantal rekenkundige prognoses wordt gemaakt in de veronderstelling van een sterke en zwakke 
gezinsverdunning. 

→ Sector: Landbouw 

De Afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) werkten een toekomstverkenning van de Vlaamse landbouw en het milieu 
door middel van kwantitatieve modelberekeningen (Gavilan et al., 2006). De ingezette modellen zijn 
het SELES-model (Socio Economisch Landbouweffecten Evaluatie Systeem) en het SENTWA-
model (System for the Evaluation of Nutrient Transport to Water). De tijdshorizon van de 
toekomstverkenning is 2020. 

De autonome ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid zijn gebaseerd op historische trendanalyse en op 
expertenkennis en worden in beeld gebracht in het referentiescenario. Mogelijke beleidskeuzes, in 
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combinatie met ontwikkelingen van de landbouwexterne omgeving worden gegroepeerd in 4 
beleidsscenario’s om vergeleken te worden met het referentiescenario. De beleidsscenario’s werden 
opgebouwd rond de sleutelonzekerheid inzake liberalisering van de handel in landbouwproducten en 
inzake mestbeleid. In elk van de 4 beleidsscenario’s is een welbepaalde combinatie gemaakt van 
scenario-elementen productiviteit, prijs, milieutechnologie en milieu- en landbouwbeleid. De 
ontwikkeling van productiviteit, excretie per dier, mestverwerkingskost, nutriëntenbehoefte van 
gewassen en de derogatie werd gekoppeld aan de sleutelonzekerheid milieubeleid. De 
quotaregeling, de directe betalingen van de eerste pijler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) en het prijsniveau van de producten werden gekoppeld aan de mate van liberalisering. 
 
 
 Zwak Milieubeleid Sterk Milieubeleid 
Veel Liberalisering Economie en Globalisering 

(EG) (ongunstige prijzen) 
Welvaart en Milieu (WM) 
(gunstige prijzen) 

Weinig Liberalisering Regionale Markt (RM) Europa en Milieu (EM) 

Figuur 17 Schematische weergave van de L&V/AMS scenario’s op de assen van liberalisering en 
milieubeleid  

Bron: Gavilan et al., 2006 

 

Het referentiescenario is gebaseerd op Silvis en de Bont (2005). Aspecten van de Mid Term Review- 
hervormingen van het GLB werden meegenomen in SELES, en houden verband met de 
handelspolitieke afspraken in het kader van de WTO. De vier beleidsscenario’s die worden 
doorgerekend worden ingevuld aan de hand van de scenario-elementen prijs, milieutechnologie en 
landbouwbeleid.  

In het referentiescenario (2020) kent de veeteelt een daling van het totaalsaldo (-17%), maar de 
akker- en tuinbouwactiviteiten genereren een hoger saldo t.o.v. de startsituatie (+46%), zodat 70% 
van het totaalsaldo door akker- en tuinbouwactiviteiten wordt gegenereerd. In de startsituatie was dit 
maar 57%. In het referentiescenario treedt er een verschuiving op van veeteelt naar akker- en 
tuinbouwactiviteiten.  

Liberalisering brengt een element van “instabiliteit” in de modelresultaten. De scenario’s met weinig 
liberalisering (EM en RM) laten voor de meeste sectoren geen grote schommelingen zien ten 
opzichte van de referentie. In de liberale scenario’s WM en EG is er toename van de varkensstapel 
(+28 à +41%) en melkvee (+46 à 55%) ten koste van het vleesrundvee (-55 à -62%) en het pluimvee 
(-32 à -71%). In de liberale scenario’s WM en EG verschuift het grondgebruik van granen sterk naar 
suikerbieten en ruwvoer. Onder sterk milieubeleid stijgen de saldi per hectare van alle 
akkerbouwactiviteiten met 14% voor scenario WM en met 3% voor scenario EM door inkomsten uit 
mestacceptatie. 
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Tabel 12 Elementen in de L&V/AMS scenario’s 

Scenario Element Referentie Europa en Milieu (EM) Welvaart en Milieu (WM) Economie en 
Globasering (EG) 

Regionale Markt (RM) 

Onzekerheden 
 

 zwakke liberalisering 
sterk milieubeleid 
 

sterke liberalisering sterk 
milieubeleid 
 

sterke liberalisering zwak 
milieubeleid 
 

zwakke liberalisering 
zwak milieubeleid 

Productiviteit matige groei matige groei matige groei sterke groei sterke groei 
Prijs matige prijsdaling stabiele prijzen matige prijsdaling sterke prijsdaling stabiele prijzen 

 
Milieutechnologie stabiele excretie N/P- 

behoefte stijgend 
mestacceptatie gelijk 
hoge 
mestverwerkingskost 
 

dalende excretie bij 
varkens en kippen N/P- 
behoefte gelijk 
verhoogde 
mestacceptatie hoge 
mestverwerkingskost 

dalende excretie bij 
varkens en kippen N/P- 
behoefte gelijk 
verhoogde 
mestacceptatie hoge 
mestverwerkingskost 

stabiele excretie bij 
varkens en kippen N/P- 
behoefte stijgend 
mestacceptatie gelijk 
lagere 
mestverwerkingskost 
 

stabiele excretie bij 
varkens en kippen N/P-
behoefte stijgend 
mestacceptatie gelijk 
lagere 
mestverwerkingskost 
 

Milieubeleid 
 

46% kwetsbaar gebied 
met derogatie7 voor 
grasland en maïs 

100% kwetsbaar gebied, 
zonder derogatie 
 

100% kwetsbaar gebied, 
zonder derogatie 
 

100% kwetsbaar gebied 
met derogatie op 
grasland 
 

100% kwetsbaar gebied 
met derogatie op 
grasland 
 

directe betaling 30% 
gekoppeld aan 
gewaskeuze 
 

directe betaling 30% 
gekoppeld aan 
gewaskeuze  
 

directe betaling  
 

directe betaling  
 

directe betaling 30% 
gekoppeld aan 
gewaskeuze 
 

toeslagrecht behouden 
 

toeslagrecht behouden toeslagrechten 
afgeschaft 
 

toeslagrechten 
afgeschaft 

toeslagrechten behouden Landbouwbeleid 

quota behouden quota behouden geen quota meer geen quota meer quota behouden 
 

 

Bron: Gavilan et al., 2006 

                                                      
7 derogatie: afwijking van de wet 
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→ Sector: Plattelandsontwikkeling 

De projectgroep ‘plattelandsbeleid, een gezamenlijk innovatieproces’ stelde een set van vier 
mogelijke maar duidelijk verschillende ontwikkelingsscenario’s op voor het Vlaams platteland 
in 2030. De scenario’s zijn vormgegeven vanuit een assenstelsel waarbij de uitersten gevormd 
worden door een lage en een hoge energieprijs ten opzichte van een globale en regionale 
marktwerking. De toekomstverkenning beschrijft vier mogelijke toekomstbeelden zonder 
impliciet de wenselijkheid te vermelden. 
 
 

PARKDOMEIN PLATTELAND AC

 

Figuur 18 Schematische weergave van de scenario’s op de assen van marktwerking en 
energieprijs– Noteer dat de assen verschillen van deze gehanteerd voor de IPCC 
emissiescenario’s. 

Bron: van Bockstal et al., 2006 

 

Het scenario parkdomein platteland vertoont gelijkenissen met het A1 scenario mondiale 
economie: 

• We leven in een wereld met een lage energieprijs en een vrije wereldhandel. 
Energie wordt massaal geïmporteerd. 

• Investeringen in technologie en innovatie zijn noodzakelijk als Vlaanderen zich op 
de economische wereldkaart wil positioneren. 

• De markt wordt op alle vlakken (vastgoed, economisch, sociale voorzieningen,..) 
gedomineerd door multinationals. 

• Vlaanderen is verder verstedelijkt, wat de milieukwaliteit niet ten goede komt. 
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• De geïnternationaliseerde maatschappij zorgt voor een toegenomen 
individualisering. 

• De liberale politiek, die hoofdzakelijk een faciliterende rol heeft, zorgt voor vrijheid 
van wonen, ondernemen,.. Vlaanderen is verstedelijkt, weinig open ruimte 

• Er is weinig grondgebonden productielandbouw en geen gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB). De agro-industrie domineert. 

 

Het scenario minerva  vertoont gelijkenissen met het A2 scenario continentale/regionale 
markten: 

• Een wereld met een lage energieprijs en een regionale handel. 
• Het energieaanbod bestaat uit kernenergie aangevuld met alternatieve energie. 
• De mobiliteit is sterk toegenomen. 
• Door de hoge druk op de open ruimte vanuit de verschillende sectoren zijn de 

grondprijzen sterk gestegen.  
• De milieukwaliteit is sterk gedaald. 
• De verstedelijking grijpt sterk om zich heen. 
• Er wordt een sterk buitenlandsbeleid gevoerd. 
• Europa is onderverdeeld in verschillende handelsregio’s. 
• Er wordt een sterk protectionistisch beleid gevoerd. 
• Er is ook een toenemende druk van landbouw op open ruimte. Vermarkten van 

landbouw gebeurt aan de hand van streekproducten & labels. Landbouwers zijn 
plattelandsondernemers 

 

Het scenario implosiegevaar  komt grosso modo overeen met het B1 scenario globale 
samenwerking: 

• Een wereld met een hoge energieprijs en een vrije wereldhandel. 
• De maatschappij is sterk geïndividualiseerd. Er is een grote kloof tussen arm en 

rijk. De overheid is sterk teruggetreden en heeft veel geprivatiseerd 
• Er vindt een technologische push plaats. De lokale economie ontwikkelt sterk. 
• Men heeft drang naar energiezuinigheid. Er is een selectieve automobiliteit en er 

wordt steeds meer gebruik gemaakt van collectief vervoer. 
• De werkgelegenheid is gedaald. 
• De open ruimte is sterk versnipperd en verrommeld. 
• Afschaffing van subsidies en marginalisering van de klassieke landbouw 
• Productie voor lokale markten, specialisatie in producten met hoge toegevoegde 

waarde 
• Geen serres door te hoge energieprijzen 

 

Het scenario koesteren van clusters  komt grosso modo overeen met het B2 scenario 
regionale gemeenschappen: 

• Een wereld met een hoge energieprijs en een regionale handel. Er wordt een sterk 
protectionistische beleid gevoerd. 

• De maatschappij wordt lokaal of regionaal georganiseerd. Het wonen en de 
economische activiteiten worden gebundeld. De vrijetijdsbesteding wordt 
functioneel ingevuld. 

• Er wordt sterk geïnvesteerd in technologische ontwikkelingen. De fossiele 
brandstoffen zijn schaars op de markt. De automobiliteit daalt sterk. De 
milieukwaliteit wordt beter. 

• De overheid gaat sterk sturen binnen de regio. Vlaanderen maakt deel uit van de 
‘Benelux plus’ (= Benelux + Duitsland + Frankrijk).  

• Er treedt een dualisering op van de landbouw: sommige bedrijven worden 
intensiever en groter, andere leggen zich toe op bioproductie & thuisverkoop 
volgens korte keten (verkoop op lokale markt) en grote samenwerkingsverbanden 

• Plattelandstoerisme neemt toe. 
• Akkers nemen toe voor energiegewassen, eiwitrijke veevoedergewassen en 

industriële gewassen; weiden nemen af; bosaanplanting neemt toe. 
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→ Sector: Transport en mobiliteit 

Met de studie ”Verkennen van de toekomst met scenario’s” zet het Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken van de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse 
Overheid een eerste stap om gestructureerd en onderbouwd met mobiliteitsscenario’s te 
werken in Vlaanderen (TML, 2007). Op basis van een comparatieve analyse van 54 
verkenningen van de toekomst met scenario’s in de buurlanden, stelt de studie een aanpak 
voor waarbij men vooreerst scenario’s participatief opstelt. Vervolgens geeft een kwantifcatie-
instrument een verdere kwantitatieve vertaling van de scenario’s om deze te vervolledigen. De 
bouw van dit kwantificatie-instrument en de daarin gebruikte variabelen sporen samen met het 
participatief proces. De studie begroot dat het doorlopen van het volledig tijdspad voor het 
verkennen van de toekomst met scenario’s ongeveer 2 jaar in beslag zou nemen. In een 
aantal studies (e.g. Pelkmans et al., 2008; De Vlieger en Schrooten, 2007) werden scenario’s 
doorgerekend die voornamelijk verband houden met energieverbruik, biobrandstoffen en 
broeikasgasuitstoot. 

→ Sector: Natuur en landschap 

Vlaanderen is een dicht bevolkte, dynamische regio met een sterk versnipperd landschap. 
Daardoor staat de natuur sterk onder druk en wordt gewerkt aan het inrichten en beheren van 
natuurgebieden. De sector natuur en landschap werkt voornamelijk met gewenste 
toekomstbeelden voor het realiseren van doelstellingen door middel van beleidsinstrumenten 
zoals natuurrichtplannen. Het behalen van de beleidsmatig gestelde doelstellingen wordt 
echter moeizaam of niet gehaald (Van Reeth et al., 2007; Peymen et al., 2007). 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997 (RSV) voorziet hiervoor 
onder andere in de afbakening van een natuurlijke structuur. Het gebiedsgericht beleid wil 
ecologisch waardevolle gebieden planologisch beschermen. De kern van deze natuurlijke 
structuur diende in 2007 te bestaan uit 125.000 ha Vlaams Ecologische netwerk (VEN) waarin 
de functie natuur primeert. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). Daarnaast zal het Vlaams Gewest 150.000 ha 
Natuurverwevingsgebieden (NVWG) afbakenen, waarin de natuurfunctie evenwaardig en 
duurzaam dient samen te gaan met de functies landbouw, bosbouw en recreatie. Deze 
gebieden staan met elkaar in verbinding via Natuurverbindingsgebieden (NVBG). NVBG en 
NVWG vormen samen het IVON of Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk. In 
2007 was 70% van het VEN en slechts 0.7% van het IVON afgebakend. De doelstelling van 
het MINA-plan 3 om 50,000 hectare onder effectief natuurbeheer te realiseren tegen 2007 
werd vooruitgeschoven naar 2010 in het MINA-plan 3+.  
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Figuur 19 Evolutie van de oppervlakte onder effectief natuurbeheer in ha van 1996 tot 2007  

Bron: INBO-NARA 

→ Sector: Huishoudens en diensten 

De evolutie van het aantal huishoudens is belangrijk voor milieu en natuur, niet alleen door het 
energieverbruik en de daarmee samenhangende broeikasgasuitstoot, maar ook door het 
ruimtebeslag voor woningen. De impact van twee kleinere huishoudens op het milieu is veel 
groter dan die van één groot huishouden. Huishoudens hebben een groot aandeel in de 
belasting van het oppervlaktewater en de afvalproductie. Het aantal huishoudens en hun 
samenstelling heeft enorme gevolgen voor de zorg- en dienstensector:  

Omdat de invloed van huishoudens op de omgeving zo groot is, werden er voor huishoudens 
een aantal prognoses ontwikkeld. De prognoses worden rekenkundig opgevat, waarbij enkel 
gekeken wordt naar wat de weerslag is van complexe sociale en demografische 
veranderingen op de huishoudparticipatiegraden. Een andere benadering is een sociologische 
benadering waarbij men aan de hand van leeftijdscategorieën en mogelijke andere 
sociologische variabelen transitiekansen bepaalt om in een huishouden van een bepaalde 
grootte terecht te komen. Deze laatste benadering werd vooralsnog niet doorgerekend voor 
Vlaanderen. 

In 1994 werd voor de eerste keer door het Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudies 
(CBGS) in opdracht van de VMM een rekenkundige prognose ontwikkeld van het aantal 
huishoudens in Vlaanderen. MIRA-S-2000 steunde op een actualisatie hiervan en 
onderscheidde op die manier een scenario van sterke gezinsverdunning en één van zwakke 
gezinsverdunning voor Vlaanderen als twee varianten van een ‘business as usual’ scenario 
(BAU en BAU+). De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) actualiseerde de resultaten 
op basis van demografische statistieken en maakte prognoses van 2005 tot 2025 (Willems, 
2007). 

3.3 De MIRA/NARA scenario’s 

3.3.1 Algemeen overzicht 

MIRA-S 2009, het milieurapport met de S van scenario’s, maakt een toekomstverkenning van 
het milieu in Vlaanderen. De bedoeling is inzicht te geven in de manier waarop het milieu kan 
evolueren en de invloed die het beleid hierop heeft. MIRA-S bevat drie scenario’s die worden 
onderscheiden op basis van hun effect op de milieudruk (Figuur 20):  

 
• een referentiescenario  dat een voortzetting is van het huidig beleid en een 

uitvoering van alle voorliggende maatregelen inhoudt;  
• een Europa scenario  dat uitgaat van bijkomende maatregelen en instrumenten 

nodig om de Europese milieudoelstellingen te halen tegen 2020–2030 en een 
toepassing van alle technisch haalbare maatregelen inhoudt; en,  

• een visionair scenario  waarin verkend wordt welke ingrijpende maatregelen 
nodig zijn om langetermijndoelstellingen op vlak van duurzaamheid te realiseren.  

Enkel het referentie en Europa scenario worden hier voor de verschillende MIRA sectoren 
volledig verder uitgewerkt. Het visionair scenario wordt niet of in beperkt mate uitgewerkt in 
overige MIRA-onderzoeksrapporten.  
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Figuur 20 Voorstelling van de drie beleidsscenario’s van MIRA-S 2009  

Bron: Blauwdruk MIRA-S 2009 toekomstverkenning 

Het Natuurrapport 2009 (NARA) van Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) 
onderscheidt drie scenario’s met contrasterende beleidsstrategieën: 
 

• Een referentie  scenario waarin het huidig beleid aangehouden wordt; 
• Een scenario ‘scheiden ’, waarin de open ruimte verdeeld wordt tussen de 

gebruiksvormen ervan die ruimtelijk gegroepeerd worden in homogene clusters; 
en, 

• Een scenario ‘verweven ’, waarin de zorg voor natuur integraal deel uitmaakt van 
alle landgebruikvormen van de open ruimte, die door elkaar worden verweven. 

 

De scenario’s voor het beleid inzake natuur en bos in het Natuurrapport worden rechtstreeks 
geënt op de referentie en Europa scenario’s inzake milieubeleid in het MIRA-S 2009 (Figuur 
21). De externe omgeving, weergegeven door de socio-economische evolutie en de 
klimaatverandering, zijn in alle MIRA en NARA scenario’s gebaseerd op dezelfde prognoses 
gesteld door het Federaal Planbureau voor het socio-economisch luik en door het KMI voor 
het klimaat. 
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Socio-economische 
prognose

2005 - 2030

MIRA ‘Referentie’
(uitvoering van 

voorliggende maatregelen)

MIRA ‘Europa’
(Realisatie Europese 

doelstellingen en maatregelen)

NARA ‘Referentie’

NARA ‘Scheiden’

NARA ‘Verweven’

NARA ‘Referentie’

NARA ‘Scheiden’

NARA ‘Verweven’  

Figuur 21 Schematische voorstelling van de koppeling van MIRA en NARA scenario’s  

Bron: Blauwdruk NARA 2009 toekomstverkenning, scenario’s NARA 2009 (Hens et al., 2009) 

 

Tabel 13 Schematische voorstelling van de koppeling van de MIRA / NARA scenario’s 

MIRA-NARA Scenario MIRA 
beleidsscenario 

NARA beleidsscenario 

RR REFERENTIE REFERENTIE 
RS REFERENTIE SCHEIDEN 
RV REFERENTIE VERWEVEN 
ER EUROPA REFERENTIE 
ES EUROPA SCHEIDEN 
EV EUROPA VERWEVEN 

 

Het basisjaar voor de scenarioberekeningen is 2005. De relevante zichtjaren voor de 
scenario-oefeningen zijn 2010, 2015 (eindjaar MINA-plan 4), 2020 en 2030. Voor 
berekeningen van de invloed van klimaat op natuur en biodiversiteit in Vlaanderen worden 
2050 en 2100 als zichtjaren gehanteerd. 

3.3.2 Omschrijving en uitwerking van de MIRA scenario’s 

→ MIRA: Referentie scenario 

Het referentiescenario omvat een toekomstbeeld dat aangeeft hoever het huidig milieubeleid 
doorwerkt. De toetsing aan de doelstellingen op korte en lange termijn geeft de behoefte aan 
bijkomend milieubeleid.  

Met het huidig beleid wordt bedoeld van kracht zijnde wetgeving en regelgeving zoals 
bijvoorbeeld de lopende convenanten tot 1 april 2008. Hieronder wordt verstaan de reeds 
gebudgetteerde planning, het halen van productnormen, het huidig BBT (Best Beschikbare 
Technieken) en de sectorspecifieke autonome ontwikkelingen.  

De doelstellingen vastgelegd in de wetgeving worden niet als input in de modellen 
opgenomen, enkel bestaande maatregelen die genomen zijn met het oog op het doelbereik 
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worden meegenomen in de toekomstverkenningen door de verschillende.MIRA sectoren. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Het aandeel biobrandstoffen voor transport moet 5,75 % bedragen tegen 2010. Dit 
is een doelstelling en wordt niet ingevoerd in het model, wel worden huidige 
maatregelen ingevoerd in het model met het oog op het bereiken van dit doel; 

• De evolutie in de CO2-emissie van nieuwe wagens wordt beïnvloed door de 
convenant tussen de auto-industrie en de Europese Commissie. In het 
referentiescenario wordt het resultaat van de convenant aangehouden en worden 
geen nieuwe, ambitieuzere convenanten verondersteld. 

→ MIRA: Europa scenario 

Het Europa-scenario gaat uit van de autonome evolutie van de externe omgeving en een 
pakket maatregelen en instrumenten nodig om Europese middellangetermijndoelen te halen, 
zoals bijvoorbeeld: 

• 20-20-20 doelstellingen rond energie & klimaat van de Europese Commissie; 
• Kaderrichtlijn water met het behalen van een goede waterkwaliteit tegen 2027; 
• luchtemissieplafonds voor het jaar 2020, uitgaande van de meer ambitieuze 

scenario’s in het voorbereidend studiewerk voor de EU-richtlijn NEC die momenteel 
herzien wordt. 

Indien nodig worden ook doorgedreven maatregelen opgenomen die de huidige draagkracht 
van een sector overschrijden. Het bereiken van de doelstellingen staat voorop. Bijkomend 
wordt een evaluatie gegeven van de haalbaarheid van dit scenario. 

Belangrijk bij de Kaderrichtlijn Water is het behalen van een goede waterkwaliteit tegen 2027. 
Dit stuurt sterk een aantal ontwikkelingen in de landbouw en is in termen van landgebruik een 
belangrijke doelstelling die vorm wordt gegeven in landbouwfuncties. Tijdshorizon 2027 
betekent dat Vlaanderen 2 termijnen uitstel toepast tegenover de oorspronkelijke Europese 
deadline. 

Over de vertaling van bepaalde thematische doelstellingen naar de sectoren wordt een 
aanname gemaakt, zelfs indien daarover nog geen beleidskeuzes zijn gemaakt. De 
toekomstverkenning MIRA-S 2009 wil daarmee niet in de plaats van de beleidsmaker treden, 
maar wil wel de mogelijke benodigde inspanningen van de sectoren in beeld brengen. 

→ MIRA: Visionair scenario 

Het uitgangspunt voor het derde scenario is de nood aan drastische maatregelen met het oog 
op een duurzame toekomst. Dit scenario wordt ‘opgehangen’ aan de uitdaging van de 
klimaatverandering waarbij aansluitende thema’s worden meegenomen. Er moet worden 
nagegaan welke drastische/visionaire/transitie maatregelen nodig zijn om 
langetermijndoelstellingen te halen, zonder afwenteling op andere milieuthema’s, zoals: 

• 60 à 80 % emissiereductie broeikasgassen tegen 2050, met een halvering van de 
emissies in 2030 t.o.v. 1990; 

• koolstofarme economie. 

Indien de welvaart (behoeftevervulling) per inwoner blijft toenemen (strategie van Lissabon) 
kan de milieudruk enkel dalen door de milieudruk per eenheid welvaart te verminderen. Om 
milieuwinst van die grootteorde te boeken is een radicale omschakeling nodig in de manier 
waarop de maatschappij haar behoeftes, bv. de behoefte aan energie of aan voeding, invult. 
Er zijn systeeminnovaties nodig, samenhangende combinaties van sprongsgewijze 
veranderingen op niveau van technologie, structuur en cultuur. Voorbeelden van 
sprongsgewijze innovaties die mogelijk onderdeel kunnen zijn van systeeminnovaties zijn 
nieuwe technologieën zoals productie van hernieuwbare energie en decentrale 
energieopwekking, of radicale gedragswijzigingen zoals thuiswerken of minder vlees eten.  
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→ Uitwerking van scenario’s in verschillende MIRA deelsectoren 

De uitwerking van de drie bovenstaande MIRA scenario’s voor de verschillende sectoren 
resulteert in een aantal toekomstvisies per sector waarvan een samenvatting wordt 
weergegeven in Tabel 14. De sectoren energie en industrie zijn niet meegenomen omdat deze 
niet beschikbaar waren op het moment van deze synthese. 
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Tabel 14 Samenvatting van de uitwerking van de drie MIRA scenario’s binnen de verschillende MIRA sectoren 

SECTOR/BELEID REFERENTIE EUROPA VISIONAIR* 
ALGEMEEN – 
Milieubeleid 

Doorwerking van het huidig milieubeleid 
(per 01/04/2008); geen bijkomende 

doelstellingen, enkel: 
• Reeds gebudgetteerde planning 
• Productnormen 
• Huidige BBT 
• Autonome Sectorspecifieke 

ontwikkelingen 
 

Maatregelen en instrumenten om de EU-
middellange termijn doelen te halen  
1. Energie & klimaat:  

20 % hernieuwbare energie in het 
totaal energieverbruik tegen 2020  
emissiereductie -15 % tegen 2020 
t.o.v. 2005  

2. KRW: goede waterkwaliteit tegen 
2027  
3. Luchtemissieplafonds 2020 vertaald 
naar verschillende MIRA sectoren en 
eenzelfde emissie-reductie-inspanning 
wordt gehandhaafd tussen 2020 en 
2030. 

Doorgedreven maatregelen ivm 
uitdagingen van duurzame toekomst en 
klimaatverandering: C-arme 
maatschappij: 
• 60 à 80 % emissiereductie van 

broeikasgassen tegen 2050, met een 
halvering van de emissies in 2030 
t.o.v. 1990; 

• C-arme economie; 
 

Landbouw  
(2006: 624 453 ha UAA) 

Veestapelvermindering, derogatie 
ruwvoederareaal; 

Autonome afname van het 
landbouwareaal tot 594.510 ha in 
2030; 

Stijging areaal multifunctionele landbouw 
tot 25.000 ha; 

 
 

Veestapelvermindering, afschaffing 
derogatie en aanscherping 
bemestingsnormen dierlijke mest; 

Autonome afname van het 
landbouwareaal tot 608.045 ha in 
2030; 

Stijging areaal multifunctionele landbouw 
tot 150.000 ha dmv overeenkomsten 
in erosiegevoelige gebieden en 
bufferstroken langs waterlopen; 

Extensieve veeteelt zodat 
graslandareaal behouden blijft, vnl 
binnen multifunctionele landbouw; 

Extensieve veeteelt zodat 
graslandareaal behouden blijft; 

Autonome afname van “productie”- 
landbouwareaal tot enkel 
streekgebonden productie; 

Afname exportgerichte activiteiten (fruit, 
varkens, pluimvee, groenten) 

Sterke overgang naar multifunctionele 
landbouw; 

Stijgend aandeel aan bio-
energiegewassen 

Huishoudens, Handel en 
Diensten 

Technische maatregelen: 
EnergiePrestatie en Binnenklimaat 
regelgeving, Energieprestatie-
certificatie,  

Gedragsmaatregelen: investering in 

Strengere Technische maatregelen: EPB 
en EPC;  

Groter aandeel van hernieuwbare 
technologieën; 

Sterke vermindering van energieverbruik 

Energieneutraliteit en intelligente 
netwerken in de gebouwde omgeving 
tegen 2050; 

Maximale vermindering van 
energievraag door compact bouwen;  
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lokale energieopwekking, 
vermindering van energieverbruik; 

 

Energieneutrale “Levende kernen”: 
collectief wonen met per inwoner 
oppervlaktebehoefte voor wonen, 
groen, recreatie, …; 

Sterke inbreiding, indien uitbreiding dan 
enkel in lage natuurwaarden en met 
weinig aantasting van ecologische 
structuur,  

Dalende woonoppervlakte per inwoner: 
kleinere kavels  

Transport en Energie 
(focus op wegverkeer) 

Voertuig- en brandstoftechnologie 
(hybride, flexi-fuel); 

Emissiestandaarden voor vracht- en 
personenvervoer (ACEA); 

Introductie biobrandstoffen tot 5%, niet 
gelinkt aan Vlaams productieareaal.  

Verhoogde inzet op hybride/elektrische 
en waterstoftechnologie; 

Verhoogd aandeel biobrandstoffen 
Jaarlijkse 1% emissie-reductie vanaf 

2011 en LCA transportbrandstoffen; 
Rekeningrijden (bezit én gebruik 

belasten) waardoor rijgedrag ifv 
emissies; vanaf 2012 voor 
vrachtwagens en vanaf 2017 voor 
auto’s 

Inzet op motortechnologie; 
Verhoogd aandeel biobrandstoffen, gelijk 

aan Europa scenario, deels lokaal 
geteeld; 

Gedragsmaatregelen:  
Fiets als d < 15 km 
Efficiënt openbaar vervoer 
Energie-efficiënte wagens (auto als 

gebruiksvoorwerp) 
Auto-arme steden, verdichten, tarrifering 

Energie & Industrie** Prijs van koolstof (ETS) 
20.0 € in 2010 
22.0 € in 2020 
24.0 € in 2030 

Prijs van koolstof (ETS) 
20.0 € in 2010 
30.0 € in 2020 
34.1 € in 2030 

Prijs van koolstof (ETS) 
20.0 € in 2010 
77.6 € in 2020 
77.6 € in 2030 

geen rekening gehouden met buiten EU-
27 aangekochte kredieten 

opgetrokken technisch potentieel 
hernieuwbaar 

Mogelijkheid van CCS 
* In de meeste sectoren wordt het visionair scenario niet doorgerekend. Voor de sector landbouw werd het visionair scenario vorm gegeven naar eigen 
interpretatie. 
** Verondersteld is dat ganse industrie en energiesector onder de ETS bepalingen (Emissions Trading Scheme) vallen. 
 

Bronnen: Couder en Verbruggen (2009), Gavilan et al. (2009), De Vlieger et al. (2009), Lodewijks et al. (2009). 
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3.3.3 Mogelijke verhaallijnen 

→ Relateren van MIRA scenaro’s aan IPCC emissiescenario’s 

Een overzicht van de toekomstvisies voor de verschillende scenario’s per MIRA sector (Tabel 14) liet 
toe om het geheel ervan te situeren op de assen voorgesteld door de IPCC emissiescenario’s. 
 

Zwakke 
Regulering

Sterke 
Regulering

Mondiaal

Regionaal

A1
Mondiale 
Economie

B1
Mondiale 

Samenwerking

A2
Continentale 

Markten

B2
Regionale 

Gemeenschappen

REF

EU

VIS

 

Figuur 22 Situering van de MIRA scenario’s op de assen van de IPCC emissiesceanrio’s 

 

De overeenkomst met de SRES emissiescenario’s is: 
• REF (referentiescenario) en EU (Europa scenario) behoren allebei tot de B1 familie van 

scenario’s die een Mondiale Samenwerking portretteren. B1 reflecteert een wereld van 
globale succesvolle strategieën, met snelle veranderingen naar een diensten- en informatie-
economie, afname in materiële intensiteit en de invoering van schone en bronefficiënte 
technologieën. Een rechtvaardige wereld met wereldwijde oplossingen voor economische, 
sociale en milieu-duurzaamheid, waarbij regeringen aspecten zoals CO2-emissies, 
voedselzekerheid en biodiversiteit reguleren. Het onderhoud van culturele en natuurlijke 
rijkdommen wordt waargenomen door de overheid. 

• VIS (visionaire scenario) behoort tot de B2 familie, Regionale Gemeenschappen. B2 legt 
meer de nadruk op lokale oplossingen voor economische, sociale en milieu-duurzaamheid. 
Bevolkingen hebben een sterke band met hun eigen lokale gemeenschap en prefereren 
lokaal geproduceerde voeding. Ecologische waarden zijn zeer belangrijk. Er is een sterke 
regulering wat resulteert in een strikt ruimtelijke ordeningbeleid. Het landbouwbeleid 
ondersteunt kleinschalige landbouw en lokale voedselvoorziening. Economische groei is het 
laagst in dit scenario. 
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→ Mogelijke verhaallijnen 

In de navolgende secties worden een aantal verhaallijnen geschetst die mogelijk zouden kunnen 
aansluiten bij de drie MIRA scenario’s en de invullingen daarvan in de verschillende sectoren (zie 
Tabel 14). Een belangrijke opmerking is dat het visionair scenario niet wordt doorgerekend in de 
verschillende sectoren. Met uitzondering van landbouw, wordt er door de verschillende sectoren wel 
een poging gedaan om het visionair scenario vorm te geven.  

In het algemeen zijn er bijkomende vrijheidsgraden genomen in de uitwerking van de bijhorende 
verhaallijnen. De beschrijvingen werden meer uitgesproken voorgesteld dan wat er algemeen wordt 
aangenomen. Zo wordt er bijvoorbeeld in de sector transport voornamelijk ingezet op 
voertuigtechnologie, rekeningrijden en transportkeuzes. Een aantal ruimtelijke afwegingen en 
aannames zoals de meer regionale organisatie van markten en decentralisatie van beleidsvorming 
werden niet ingerekend in de transportsector en staan ook niet beschreven in de vormgeving van de 
scenario’s in de andere sectoren. 

Een andere vaststelling is dat mondiale ontwikkelingen, die vaak onlosmakelijk verbonden zijn met de 
situering van een scenario in een wereldcontext, niet meegenomen worden in de afzonderlijke MIRA-
sectoren. Een afstemming tussen de verschillende MIRA sectoren met betrekking tot de uitwerking 
van de verschillende scenario’s is echter noodzakelijk om ruimteverkenningen te kunnen realiseren. 
Mogelijke verhaallijnen worden daarom opgesteld voor de drie verschillende basisscenario’s. 

→ Verhaallijnen Referentie 

Tweeledig Europa 
• Multinationale ondernemingen zijn sterk aanwezig in de handel en diensten. Europa is 

onderverdeeld in verschillende grote handelsregio’s, die zich voor bepaalde delen van de 
economie protectionistisch opstellen ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld voor de agro-
industrie. 

• Internationale verdragen geven mee vorm aan het Europees beleid dat op vlak van 
implementatie een autonoom en regionaal karakter nastreeft. Regulering gebeurt op het 
niveau van de lidstaten. 

 
Energie 

• De energieprijzen zijn hoog. Internationale overeenkomsten doen het mogelijke om de 
energieprijs onder controle te houden als voorwaarde voor een liberalisering van de markt. 
De toenemende welvaart verbruikt echter meer en meer energie.  

• De CO2-prijs voor fossiele brandstoffen evolueert van 20 naar 24 euro per ton tegen het 
zichtjaar 2030.  

• Er vindt een verdere ontginning plaats van bestaande fossiele energievoorraden. Het 
aandeel alternatieve energie in het totaal energieaanbod is eerder beperkt.  

• De toegenomen mobiliteit zorgt voor een vraag naar efficiëntere en snellere 
vervoersmiddelen. Om de alternatieve energievormen optimaal te kunnen gebruiken, wordt 
vooral ingezet op nieuwe voertuig- en brandstoftechnologie. 

• De congestie heeft in de verstedelijkte ruimte de ontwikkeling van een uitgebreider netwerk 
van collectief vervoer doen ontstaan. Hiervoor worden er “park & ride” parkeerterreinen 
aangelegd. 

 
Tweeledige Economie  

• De gunstige geo-economische positie van Vlaanderen zorgt ervoor dat tal van internationale 
bedrijven zich hier komen vestigen. Dit gedeelte van de economie gedraagt zich als een 
wereldeconomie, gebaseerd op het vrijemarktprincipe.  

• De sterke goederen- en dienstenstroom, mede onder impuls van een verhoogde mobiliteit, 
maakt vlaanderen een doorgeefregio met een sterke logistieke functie. Technische kennis 
en technologische know-how betekenen een grote meerwaarde.  

• Een ander deel van de economie waaronder de landbouw gedraagt zich protectionistisch 
binnen de grotere handelsregio’s in Europa. 
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Samenleving 
• De gehele maatschappij streeft naar een hoger welvaartsniveau. Een groot deel van de 

Vlaamse bevolking is hooggeschoold en op zoek naar welbetaalde werkgelegenheid om de 
eigen status te verhogen of te verzekeren. Er is een sterke individualisering. 

• De kloof tussen de rijke en de arme bevolking wordt groter. De rijke bevolking kan zich veel 
veroorloven en gedraagt zichzelf als wereldburger. Dit uit zich in frequent en kort reizen 
zoals citytrips. Overwinteren in Zuid-Europa wint aan populariteit, vooral bij de oudere 
bevolking en onder impuls van hoge verwarmingskosten. 

 
Platteland, landbouw en landgebruik 

• De verstedelijking grijpt sterk om zich heen. Enerzijds groeit het bevolkingsaantal van de 
steden, anderzijds is er ook een toename van de bevolking op het platteland. De 
lintbebouwing neemt toe. De gevolgen voor energieverbruik zijn nadelig omwille van slechte 
bereikbaarheid, dure nutsvoorzieningen en de bouwtechnische randvoorwaarden voor 
energieëfficiënt bouwen. 

• Door de hoge druk op de open ruimte vanuit de verschillende sectoren zijn de grondprijzen 
sterk gestegen. Het afgelegen wonen van de kernen is daardoor teruggedrongen. 

• Sociale huisvesting is onbestaande op het platteland. Sociale woningen en serviceflats zijn 
geconcentreerd in de steden en goed bereikbare dorpskernen. 

• De landbouwproductie is kwalitatief hoogstaand. Belangrijk is dat de bevolking bereid moet 
zijn om de eigen, duurdere producten te kopen. 

• Landbouwbedrijven met een monocultuur zijn grootschalig en gespecialiseerd in energie- en 
voedselproductie. De agro-industrie vormt een belangrijke pijler van het economisch 
landschap. 

• Landbouwers van kleinschalige bedrijven worden aangemoedigd tot 
plattelandsondernemers, die voorzien in voedsel, diensten, recreatie, natuurbeheer en 
energie (multifunctionele landbouw). 

• Natuur wordt vermarkt en ingericht in functie van recreatie. Natuur komt fragmentair voor en 
een aandeel ervan wordt beheerd door privé-eigenaars. De verbindingsgebieden (bv. kleine 
landschapselementen) worden slecht onderhouden en verdwijnen. 

• De behoefte aan recreatie op het platteland is sterk toegenomen en heeft op vele plaatsen 
nieuwe noden doen ontstaan of doen toenemen zoals ruitersport met verpaarding van 
weiden en aanleg van rijpaden tot gevolg.  

• De druk op de oppervlakte is sterk toegenomen omwille van verschillende gebruikers met 
uiteenlopende interesses in de openruimte, onder andere recreatie, wonen, diensten, 
landbouw. Een “flexibele” toepassing van het ruimtelijk ordeningbeleid, dat vooral op lokale 
schaal wordt ingevuld, maakt dat het Vlaams platteland sterk verrommeld en versnipperd is. 

→ Verhaallijnen Europa 

Sterk Europa 
• De Europese Unie wordt sterker en groeit uit tot een economische en politieke spelbepaler 

op het wereldtoneel. Hierdoor slaagt mondiale samenwerking niet alleen voor internationale 
handel, maar ook voor klimaatbeleid.  

• De Europese lidstaten handhaven de publieke verantwoordelijkheid bij het beschermen van 
de zwakkeren in de samenleving. Hiertoe worden welvaartsstaatarrangementen hervormd, 
waardoor de overheid slagvaardiger wordt. Zo worden oudere werknemers geprikkeld 
langer te blijven werken. 

• Binnen de Europese lidstaten geldt het openstellen van alle grenzen voor handel en 
diensten. De beleidsvorming is sterk Europees gestuurd maar vereist regionale 
implementatie in de verschillende lidstaten. 

 
Energie 

• De energieprijs is hoog omdat de voorraden fossiele brandstoffen sterk zijn afgenomen. De 
CO2-prijs voor fossiele brandstoffen evolueert van 20 naar 40 euro/ton tegen het zichtjaar 
2030. 

• De hoge energieprijzen geven een bijkomende impuls aan technologische ontwikkelingen, 
zowel in de energiesector als in andere sectoren. Dit heeft onder meer te maken met de 
zoektocht naar alternatieve energiebronnen en naar energiezuinigheid. 
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• Nieuwe of hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie en warmterecuperatie hebben in 
zekere mate de fossiele brandstoffen vervangen. Voor voertuigen zet men in op 
hernieuwbare bio-brandstoffen uit bijvoorbeeld koolzaad en stro en op hybride/elektrische en 
zeer beperkt op waterstoftechnologie. Al deze alternatieven voor fossiele brandstoffen 
hinken echter qua aanbod achter op de vraag naar energie. 

 
Economie  

• Het gevaar bestaat dat bij een zeer sterk toenemende energieprijs gecombineerd met de 
opkomst van nieuwe economische grootmachten (Brazilië, India, China, Rusland), de 
economie stagneert in andere delen van de wereld. Bij een groot aandeel van de Vlaamse 
bevolking wordt het besteedbaar inkomen steeds kleiner. 

• Per 2012 wordt rekeningrijden voor vrachtverkeer ingevoerd, en per 2017 voor 
personenverkeer. Door rekeningrijden en belasting van voertuigen in functie van 
milieucomponenten stijgen de transportkosten. De verwachtingen zijn dat het rekeningrijden 
een daling van het aantal voertuigkilometers tot gevolg heeft van 5 à 7% omwille van 
aangepast reisgedrag. 

• De verhoogde transportkosten kunnen ervoor zorgen dat afstand een bepalende factor 
wordt in de organisatie van de markten. Goederen of diensten met een hoge toegevoegde 
waarde zijn de enige die nog op wereldschaal worden verhandeld. Voor de voorziening in 
basisproducten is de lokale economie sterk in ontwikkeling.  

 
Samenleving 

• De maatschappij evolueert sterk in de richting van een dienstenmaatschappij. 
• De consumptiemaatschappij heeft ondanks de stagnerende economie en afname in 

materiële intensiteit de mensen aangezet tot sterke individualisering. 
• Het aandeel van energie in het totaal gezinsbudget bepaalt de rijkdom en zorgt voor een 

verdere kloof tussen arm en rijk. 
• Een toenemende flexibilisering van de arbeid in de vorm van deeltijds werken, combinaties 

van verschillende jobs en statuten, …etc. geeft aanleiding tot een mentaliteitswijziging.  
• Het rekeningrijden kan aanleiding geven tot een bijstelling van de woon-werkafstand. De 

gemiddelde woon–werkafstand kan afnemen in tijd door bijvoorbeeld deeltijds of thuis 
werken, en in ruimte door bijvoorbeeld verhoogde werkgelegenheid buiten de stad. 

 
Platteland, landbouw en landgebruik 

• De landbouw wordt minder beleidsmatig ondersteund voor productieve diensten. De 
subsidiëring concentreert zich voornamelijk op de groene en blauwe diensten geregeld via 
de instrumenten cross-compliance en beheerovereenkomsten. De landbouw krijgt een 
groter multi-functioneel en dienstverlenend karakter.  

• Door de hoge transportkosten krijgt de lokale landbouw nieuwe kansen voor de voorziening 
in basisproducten.  

• Een steeds groter areaal wordt voorzien voor bio-energie (bv. koolzaad), al dan niet voor de 
eigen behoeften van de landbouwer. Snelgroeiende boomsoorten (bv. populier) worden 
aangeplant. In een mondiale markt kan de biomassa of afgeleide producten (bio-fuel) van 
overal aangevoerd worden. 

• Uitbreiding van de woonfunctie, dispersie en grotere agglomeraties hebben de druk op het 
platteland en open ruimte doen toenemen. De oppervlakte van het platteland is gekrompen 
en het landschap is versnipperd. 

• Samen met de stijging van het aantal inwoners in de dorpen en plattelandskernen stijgt het 
aantal voorzieningen in de desbetreffende kernen. 

→ Verhaallijnen Visionair 

Europa van verschillende snelheden 
• Economische blokken ontstaan zowel in als buiten de Europese Unie. Binnen Europa werkt 

een kleine kerngroep van landen aan voortgaande integratie, maar blijven andere groepen 
daarbij achter.  

• Europese beleidsvorming wordt decentraal op een sub-Europees niveau georganiseerd. De 
verschillende sub-regio’s blijven echter op bepaalde punten samenwerken. Vlaanderen 
maakt deel uit van de regio ‘Benelux + N-Frankrijk + W-Duitsland’. 
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• De markt wordt voor een groot stuk afgeschermd en kent een regionale organisatie. De 
regio’s gaan meer en meer hun eigen troeven uitspelen en bevestigen hun autonome 
werking. De verschillende regio’s zijn in grote mate zelfvoorzienend en dus niet afhankelijk 
van massale import van goederen, diensten en kapitaal. De gehele werking van de regio 
streeft naar een evenwicht tussen economie, milieu, landbouw en sociale ontwikkelingen. 

• De Europese landen proberen solidariteit via collectieve arrangementen te handhaven. 
Mede omdat verworven rechten zeer moeizaam te hervormen zijn, verandert de 
welvaartsstaat nauwelijks. Zonder hervorming leiden maatschappelijke trends tot een lage 
economische groei in Europa. 

 
Energie 

• Door de hoge energieprijs wordt gezocht naar nieuwe alternatieven, om het tekort aan 
hernieuwbare energiebronnen en een gebrek/tekort aan fossiele brandstoffen op de markt 
te compenseren. Minstens 30% van de energie is afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen.  

• De CO2-prijs voor fossiele brandstoffen evolueert van 20 naar 75 euro per ton tegen het 
zichtjaar 2030.  

• Investeringen in het industriel energieonderzoek en -innovatie worden verhoogd om aan de 
energievraag te voldoen. Onderzoek naar alternatieve energiebronnen en duurzame 
kernsplijting & fusie wordt aangemoedigd. 

• Energie wordt zelfstandig of in samenwerkingsverband opgewekt bijvoorbeeld door de 
uitbouw van “energieparken” en de sterke ontwikkeling van intelligente energietechnologie. 
De kostprijs van energie ligt hoger voor regio’s of samenlevingen die afhankelijk zijn van 
import/aankoop van energie dan voor diegenen die zelf kunnen produceren. De energie die 
niet wordt opgebruikt, wordt aan het openbaar elektriciteitsnet doorverkocht door middel van 
intelligente energietechnologie. 

• Het tekort aan energie kan niet volledig gecompenseerd worden door hernieuwbare 
energiebronnen. Landen of regio’s die over grote energievoorraden beschikken, spelen een 
steeds belangrijkere rol. 

 
Economie 

• De markt wordt grotendeels afgeschermd op regionaal niveau, zodat lokaal geproduceerde 
producten rendabel vermarkt kunnen worden. De importbelemmeringen zijn voornamelijk 
gebaseerd op kwaliteitsbelemmeringen (van het proces en product) en op basis van 
duurzaamheid. 

• De markt wordt verder ook regionaal georganiseerd omwille van de hoge energieprijs, wat 
een herdefiniëring met zich meebrengt van het begrip “luxe-product”. Een groot aantal 
producten wordt ter plaatse of op relatief kortere afstand van de markt geproduceerd. 
Energie-efficiënt en lokaal geproduceerde goederen zijn het goedkoopst. Ingevoerde 
producten worden beschouwd als luxe-artikelen. 

• Het protectionistisch beleid dat gevoerd wordt binnen de regio’s zorgt ervoor dat de invloed 
van multinationals op de markt afneemt. 

 
Samenleving 

• De Europese samenlevingen hechten sterk aan immateriële zaken en milieubewust leven. 
De kwaliteit van het leefmilieu verbetert omwille van de verhoogde inzet op hernieuwbare 
energiebronnen. Instrumenten zoals subsidies en aanmoedigingspremies worden 
vervangen door het opleggen van normen en verplichtingen. 

• De lokale overheid is sterk uitgebouwd en krijgt meer bestuurskracht. Beleidsoplossingen 
komen op een creatieve en participatieve manier tot stand. 

• De diensten en voorzieningen zijn gericht op de woonkernen. De automobiliteit vermindert 
en het aanbod van het openbaar vervoer stijgt. Mensen gaan dichter bij elkaar wonen 
waardoor nieuwe samenlevingsverbanden ontstaan.  

 
Platteland, landbouw en landgebruik 

• De bevolking woont voornamelijk in steden, en in geselecteerde dorpen waarbij 
energieneutraliteit wordt nagestreefd. In deze dorpskernen wordt uitbreiding toegestaan en 
vernieuwt men de bestaande gebouwen.  
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• Wonen in de open ruimte en lintbebouwing wordt sterk afgeremd. Enkel gebouwen met een 
hoge culturele waarde en/of erfgoedwaarde blijven bestaan en worden ingeschakeld in het 
plattelandstoerisme.  

• Andere alleenstaande gebouwen raken in verval en worden afgebroken. Hoewel dit een 
kapitaalsvernietiging betekent, zijn deze gebouwen omwille van hun geïsoleerde locatie 
energie-inefficiënt. 

• Land- en bosbouw spelen een zeer belangrijke rol op het platteland. De oppervlakte 
landbouwgrond daalt nauwelijks, aangezien er meer grond nodig is voor het telen van 
eiwitrijke gewassen voor veevoeders, voor biomassateelten als energiebron, en voor 
industrieteelten (bv. voor de bouw). Ook de houtproductie vraagt meer oppervlakte. 

• De landbouw wordt gekenmerkt door korte keten bedrijven en dualisering. Sommige 
bedrijven worden intensiever, anderen gaan zich verder toeleggen op bioproductie en 
streekproducten. Beide richtingen streven kwaliteit na en komen naast elkaar voor. De 
overheid bewaakt de kwaliteit van het landschap door middel van een verstrenging van de 
cross-compliance mbt grootschalige teelten. 

• Evolutie naar streekgebonden productie betekent dat de rundveestapel op peil blijft en dat 
de exportgebonden sectoren krimpen: fruitteelt, varkens, pluimvee, groenten. Dit impliceert 
meer behoud van graslandareaal dan uitbreiding van akkerareaal. 

• De natuur heeft op het platteland twee verschijningsvormen: functiescheiding in 
natuurparken of natuurgebieden, en functieverweving op landbouwgronden met milieu- en 
natuurdoeleinden en verbindingsstukken. Hierdoor ontstaat er een grotere connectiviteit 
tussen de natuurgebieden. De totale oppervlakte natuur is toegenomen en wordt beheerd 
door landbouwers, de overheid en de eigenaars zelf. 

• Het landschap ziet er gedeeltelijk anders uit. De open ruimte is minder versnipperd doordat 
de woonentiteiten gegroepeerd zijn 

 

3.3.4 Omschrijving en uitwerking van de NARA scenario’s 

Om de ruimte voor natuur in Vlaanderen in de toekomst te verkennen, wordt uitgegaan van drie 
landgebruikcenario’s. Het budget dat het Vlaams beleidsdomein ‘Leefmilieu, natuur en energie’ 
spendeert aan de uitvoering van het Vlaams bos- en natuurbeleid is in de drie scenariopakketten 
‘natuur’ hetzelfde. De evolutie van de omvang van het jaarlijks budget wordt bepaald op basis van de 
evolutie van het aandeel dit budget in de totale Vlaamse uitgavenbegroting tijdens de periode 2000-
2007 (Van Reeth, 2009).  

→ NARA: referentie 

Het referentie scenario geeft een toekomstbeeld dat uitgaat van een voortzetting van het beleid uit de 
periode 2000-2007. Om de natuur te behouden en te versterken wordt gesteund op het 
milieubeleidsplan en de bijpassende maatregelen of aanpassingen in het ruimtelijk structuurplan. Het 
huidig beleid van verwerving, inrichting en beheer wordt voortgezet en geprojecteerd naar de 
verschillende zichtjaren (Van Reeth, 2009).  

→ NARA: Scheiden 

Het realiseren van natuurdoelstellingen is de zaak van een sterk natuurbeleid. Dit scenario geeft een 
toekomstbeeld waarbij het natuurbeleid in hoge mate afhankelijk is van de ruimtelijke ordening. De 
functie ‘natuur’ wordt beleidsmatig sterk losgekoppeld van andere functies met ruimtelijke noden. De 
maatregelen van het natuurbeleid zijn erop gericht de natuurdoelstellingen te realiseren in de gebieden 
die daartoe zijn aangewezen, compact ingevuld en gescheiden van andere functies. Dit zijn grote 
eenheden, met een gepaste buffer tegen externe invloeden. Hier gebeurt een intensief natuurbeheer, 
dat zich op de meest kwetsbare en bedreigde componenten van de biodiversiteit richt. Voor landbouw, 
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bosbouw, recreatie en andere gebruiksvormen zijn andere gebieden aangewezen. Daar wordt slechts 
in beperkte mate rekening gehouden met natuur. 

→ NARA: Verweven 

Het realiseren van natuurdoelstellingen wordt mee overgenomen door andere beleidsvelden 
(waterbeheer, bosbeheer) en beleidsdomeinen (landbouw, ruimtelijke ordening, financiën, economie). 
Daardoor worden er meer actoren intensiever betrokken bij de maatregelen voor de instandhouding 
van de biodiversiteit: landbouwers, landeigenaars, waterbeheerders, jagers, vissers, bedrijven en 
andere. De open ruimte wordt multifunctioneel beheerd. Daardoor zijn er meer kansen voor 
natuurgerichte maatregelen. Alleen in reservaten met zeer kwetsbare natuur is er een intensief 
natuurbeheer en een hoofdfunctie biodiversiteit. 
 

3.4 Kwantificering van scenario’s 

Scenario’s kunnen beleidsmakers helpen om informatie te verkrijgen over wat zou kunnen gebeuren 
en wat de daaraan verbonden risico’s zouden kunnen zijn. Vanuit deze optiek werden de drie MIRA-
scenario’s gekoppeld aan scenariomethoden die algemeen aanvaarde contrasterende wereldvisies 
weerspiegelen en die aansluiten op het ruim denkkader van duurzame ontwikkeling en duurzame 
lange termijn-doelstellingen.  

Het DPSIR-model (Drivers-Pressure-State-Impact-Response), ontwikkeld door het Europees Milieu 
Agentschap, is een belangrijk instrument bij het afstemmen van het milieubeleid. Met dit model worden 
de verbanden tussen de oorzaken van milieuproblemen en de gevolgen ervan voor het milieu, de 
natuur en de samenleving. Daardoor kunnen de maatregelen specifieker afgestemd worden op het 
niveau waarop men wil ingrijpen. Het DPSIR-model vormt de basis voor een steeds groeiend aantal, 
op nationaal en internationaal vlak, uitgevoerde werkzaamheden in verband met enerzijds indicatoren 
voor duurzame ontwikkeling en anderzijds de integratie van economische, sociale en ecologische 
beleidsmaatregelen. 

Het parameteriseren van de verschillende scenario’s gebeurt in eerste instantie door een aantal 
aannames die op zich kwantitatieve expressies zijn van de drijvers (D) in het DPSIR model. Het 
landgebruikmodel zorgt voor ruimtelijke visualisatie van de resulaten met als resolutie 150x150m²-
hokken. De volgende drijvers dienen hierbij geparameteriseerd te worden: demografische 
ontwikkeling, economische groei, tewerkstelling, huishoudens en diensten, transport en mobiliteit, en 
ruimtelijke ordening. De volgende datasets en websites werden hiervoor geraadpleegd: 

• Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, http://statbel.fgov.be/ (beter 
bekend onder de oude naam Nationaal Instituut voor de Statistiek, NIS); 

• ECODATA, http://ecodata.mineco.fgov.be/; 
• Het Federaal Planbureau, http://www.plan.be/. 
• De Nationale Bank van België, http://www.nbb.be/; 
• Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, http://www.onssrszlss.fgov.be/; 
• Steunpunt Werk en Sociale Economie, http://www.steunpuntwse.be/; 
• Studiedienst van de Vlaamse Regering, http://aps.vlaanderen.be/ 

De manier waarop de datasets worden ingezet bij het kwantificeren van de scenario’s wordt 
beschreven in het volgend hoofdstuk. 
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HHHOOOOOOFFFDDDSSSTTTUUUKKK   444   EEEXXXOOOGGGEEENNNEEE   VVVAAARRRIIIAAABBBEEELLLEEENNN   EEENNN   AAAAAANNNNNNAAAMMMEEESSS   

4.1 Inleiding 

Ontwikkelingen in het milieubeleid en het milieu zijn niet los te koppelen van ruimere ontwikkelingen in 
de samenleving. Evoluties extern aan het milieubeleid worden omschreven als autonome 
ontwikkelingen. Dit kan zowel gaan over ontwikkelingen gestuurd door andere beleidsdomeinen, als 
door ontwikkelingen op socio-economisch of technologisch vlak. Het geheel van autonome 
ontwikkelingen is aangestuurd door de externe omgeving (extern aan het milieu- en natuurbeleid). 

Autonome ontwikkelingen bepalen mee de ontwikkeling van sectoren. Indicatoren voor ontwikkelingen 
die van belang zijn voor meerdere sectoren, worden door het MIRA- en NARA-team opgesomd in een 
set externe omgevingsfactoren, die voor alle beleidsscenario’s dienen gelijk gehouden te worden. De 
gegevens worden aangeleverd op basis van informatie beschikbaar bij de Studiedienst Vlaamse 
Regering (SVR), bij het Federaal Planbureau en in de literatuur. 

De prognoses van de externe omgeving tot 2030 bevatten volgende factoren: 
• demografie: ontwikkeling volgens leeftijdklassen, aantal en omvang gezinnen …; 
• economie: economische groei per deelsector, tewerkstelling per deelsector, 

inflatieverwachting …; 
• consumptie en productie: prijzen primaire energiebronnen, beschikbaar budget per 

huishouden, evolutie technische productiviteit ... 

Daarnaast zijn er ook autonome ontwikkelingen die de ontwikkeling van een specifieke sector of 
deelsector sturen, bv. toename van de grondoppervlakte bij residentiële bebouwing, dalende prijzen 
voor huishoudelektronica, toename technische productiviteit in landbouwsector, toename van de 
omvang van personenwagens … Deze dienen meegenomen in de ontwikkeling van de scenario’s en 
worden op basis van statistische gegevens afgeleid zoals beschreven in onderstaande paragrafen. 

4.2 Externe omgevingsfactoren 

4.2.1 Inleiding 

Modelresultaten werden ter beschikking gesteld uit het PLANET model van het Federaal Planbureau, 
dat voorspellingen levert m.b.t. de belangrijkste economische sectoren per arrondissement. 
Voorspellingen m.b.t. de bevolkingsevolutie zijn afkomstig van de studie Bevolkingsvooruitzichten 
2007-2060 (Federaal Planbureau en ADSEI, 2008). 

Het PLANET model van het Federaal PLANbureau beschrijft de wisselwerking tussen de Economie en 
de Transportsector (Desmet et al., 2008). Het wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• middellange en langetermijnprojecties van de vraag naar zowel personen- als 
goederenvervoer in België; 

• simulaties van de weerslag van transportbeleidsmaatregelen;  
• kosten-batenanalyses van die transportbeleidsmaatregelen.  

Het PLANET model omvat 5 modules: MACRO, TRANSPORT, COST, POLICY en WELFARE. 
• De MACRO-module heeft tot doel macro-economische, demografische en 

sociaaldemografische projecties te maken voor de Belgische arrondissementen. 
• De TRANSPORT-module berekent het niveau en de samenstelling van de transportvraag.  

Dat verloopt in opeenvolgende stappen :  
o het genereren van de transportvraag in elk arrondissement;  
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o de distributie van het transport tussen de verschillende arrondissementen;  
o de modale keuze en de keuze van het tijdstip waarop het transport plaatsvindt.  

• De COST-module berekent de transportkosten. Ze verstrekt bovendien informatie over:  
o de milieukosten en de kosten van verkeersongevallen;  
o de netto-overheidsontvangsten afkomstig van transportgebruikers en producenten;  
o de marginale externe transportkosten.  

• De POLICY-module geeft een overzicht van de transportbeleidsinstrumenten die in de 
alternatieve scenario’s worden bestudeerd.  

• De WELFARE-module berekent de weerslag van de scenario’s op de welvaart. 
 

4.2.2 Demografische ontwikkeling 

→ Recente ontwikkeling 

Via ECODATA kunnen de bevolkingsaantallen in België per gemeente en arrondissement verkregen 
worden voor de jaren 1989 – 2007. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van het Rijksregister en 
worden door de Algemene directie Statistiek en Economische Informatie verwerkt en beschikbaar 
gesteld. De cijfers geven de toestand van de bevolking op 1 januari van het gegeven jaar weer. 

Tabel 15. De inwoneraantallen van de arrondissementen op 1 januari van de jaren 2001 tot 2007 

Arrondissement 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Aalst 262337 262193 262542 262945 263914 265665 267274 
Antwerpen 931567 935381 940681 944921 948858 954680 961131 
Brugge 271437 272011 272305 272987 273613 274435 274772 
Dendermonde 186553 186988 186991 187328 187783 188882 189638 
Diksmuide 48082 48036 48037 48109 48259 48357 48570 
Eeklo 79428 79357 79374 79464 79671 80262 80547 
Gent 496608 498631 500794 502492 505267 508996 512407 
Halle-Vilvoorde 560138 563370 565759 568791 572697 576008 580407 
Hasselt 384503 386283 388469 390212 392451 395032 398055 
Ieper 104320 104168 104168 104030 104272 104506 104798 
Kortrijk 277786 277893 277430 277126 277190 277515 278160 
Leuven 458265 459451 462080 463113 465089 468125 472060 
Maaseik 220231 221580 222793 223902 225323 226603 228034 
Mechelen 306413 307433 308665 309865 311472 314243 316224 
Oostende 142946 143899 144903 145701 146496 147292 148325 
Oudenaarde 114390 114433 114609 114801 115379 116098 117125 
Roeselare 140684 140949 141211 141306 141542 142060 142776 
Sint-Niklaas 224356 225050 225826 226690 228058 229547 231262 
Tielt 88034 88085 88192 88330 88527 88787 89178 
Tongeren 190051 190720 191266 191672 192168 193023 194183 
Turnhout 407672 409636 411773 414026 416528 419570 423215 
Veurne 56751 57234 57685 58213 58604 58914 59299 
Brussel HG 964405 978384 992041 999899 1006749 1018804 1031215 
Totaal 6916957 6951165 6987594 7015923 7049910 7097404 7148655 

 

→ Prognose 

Voor Vlaanderen en Brussel werden de cijfers geleverd door de studie Bevolkingsvooruitzichten 2007-
2060 (Federaal Planbureau en ADSEI, 2008). Het betreft de meest recente officiële 
bevolkingsvooruitzichten voor België, opgemaakt per arrondissement, leeftijd en geslacht. Het 
vertrekpunt van die vooruitzichten zijn de waarnemingen op 1 januari 2007. In alle scenario’s wordt de 
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bevolkingsaangroei gelijk gesteld zodat milieu- en natuureffecten onafhankelijk van bevolking kunnen 
worden begroot. Een aggregatie voor de regio’s Vlaanderen en Brussel geeft een sigmoïdaal verloop 
weer (Figuur 23 en Figuur 25). Opvallend is het toenemend aandeel aan 60+ers in Vlaanderen (Figuur 
24), terwijl de vergrijzing in Brussel veel minder uitgesproken is (Figuur 25). 
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Figuur 23 Prognose van bevolking in Vlaanderen  

Bron: FPB/ADSEI, 2008. 
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Figuur 24 Prognose van bevolking in Vlaanderen per leeftijdscategorie  

Bron: FPB/ADSEI, 2008. 
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Figuur 25 Prognose van bevolking in Brussel  

Bron: FPB/ADSEI, 2008. 
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Figuur 26 Prognose van bevolking in Brussel per leeftijdscategorie  

Bron: FPB/ADSEI, 2008. 
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4.2.3 Economische groei 

Inkomen en tewerkstelling zijn belangrijke drijvers die economische groei karakteriseren. Voor 
Vlaanderen wordt één enkel scenario van sterke economische groei (Figuur 27) aangenomen in de 
verschillende MIRA/NARA scenario’s zodat de effecten op milieu en natuur onafhankelijk van socio-
economische variabelen kunnen begroot worden.  
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Figuur 27 Prognose van het BBP in België  

Bron: PLANET model, Federaal Planbureau (Desmet et al., 2008) 

4.2.4 Tewerkstelling in landbouw, industrie en diensten 

→ Recente ontwikkeling 

Het belang van de economische activiteit in de sectoren industrie en handel, zeehaven en luchthaven 
wordt weergegeven als het aantal werkzame personen, die een hoeveelheid ruimte nodig hebben om 
de economische activiteit uit te voeren. Bijgevolg maakt het niet uit of dit werk gebeurt door 
zelfstandigen of werknemers. De data betreffen jaargemiddelden van aantal personen, niet aantal 
banen, werkzaam in de volgende significant landgebruikende sectoren: (1) Landbouw (inclusief jacht, 
bosbouw, visserij en aquacultuur); (2) Industrie; (3) Diensten; (4) Havenactiviteit; (5) 
Luchthavenactiviteit.  

Het aantal werkzame personen per sector werd stapsgewijs bepaald, vertrekkende van de gegevens 
over de binnenlandse werkgelegenheid naar werkplaats per arrondissement en HERMES-bedrijfstak 
van het Fedederaal Plan Bureau. De twaalf economische sectoren werden tot drie sectoren 
geaggreerd (Tabel 16):  

• Landbouw: Landbouw, jacht, bosbouw, visserij en aquacultuur (A);  
• Industrie: Industrie en energie (E, C, K, Q) en Bouwnijverheid (B); en, 
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• Diensten: Combinatie van handel, hotels en restaurants (HA); financiële instellingen (CR); 
exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke dienstverlening (OS); 
transport en communicatie (Z); en de maatschappelijke dienstverlening bestaande uit 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (SA) en openbaar bestuur en  
onderwijs (N). 

Tabel 16 Relatie tussen  model-,  MIRA- en HERMES sectoren 

Model MIRA sector HERMES sector en code NACE-BEL  
(A31, 2003) 

Landbouw Landbouw Landbouw A AA+ BB 
Energiesector Energie E CA + DF + EE 
Industrie    
  voeding 
  textiel 
  papier 

Verbruiksgoederen C 
DA + DB + DC 
+ DD + DE + 
DH + DN 

  metaal Uitrustingsgoederen K DK + DL + DM 
  chemie 
  andere 

Intermediaire goederen Q 
CB + DG + DI 
+ DJ 

Industrie 

  bouw Bouw B FF 
Handel & diensten    
  handel 
  hotels en restaurants 

Handel en horeca HA GG + HH 

  financiële instellingen Krediet en verzekeringen CR JJ 
  onroerende goederen 
  gemeenschapsvoor-
zieningen 
  sociaal culturele en 
persoonlijke diensten 

Overige marktdiensten OS KK + OO 

  verkeer, opslag en 
communicatie 

Vervoer en communicatie Z II 

  gezondheidszorg en maat-
schappelijke dienstverlening 

Gezondheidszorg en maat-
schappelijke dienstverlening 

SA NN 

  onderwijs 

Diensten 

  openbaar bestuur 
Niet-verhandelbare diensten N LL + MM + PP  

Bron: Eigen bewerking, MIRA en FPB. 

Vervolgens werd de tewerkstelling in de Zeehavens (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ) en de 
Luchthavens (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ) afgesplitst van de drie geaggregeerde 
sectoren Landbouw, Industrie en Diensten. De resultaten worden weergegeven in Bijlage B. 

→ Prognose 

Door het Belgisch Federaal Planbureau worden prognoses gemaakt van tewerkstelling aan de hand 
van het econometrisch macro-sectoraal model HERMES (op middellange termijn) en het PLANET 
model (op lange termijn). De tewerkstelling is één van de HERMES outputs die bij het modelleren van 
het landgebruik gerelateerd wordt aan de oppervlaktevraag per sector en per arrondissement. 
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Figuur 28 Prognose van de tewerkstelling in verschillende sectoren in Vlaanderen  

Bron: HERMES model (FPB 2008) en PLANET-projecties (FPB, Desmet et al. 2008) 

Onderstaande figuren beschrijven deze tewerkstelling in meer detail en geaggregeerd zoals gebruikt in 
het landgebruikmodel. 
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Figuur 29 Prognose van de tewerkstelling in de landbouwsector in Vlaanderen  

Bron: HERMES model (FPB 2008) en PLANET-projecties (FPB, Desmet et al. 2008) 
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Figuur 30 Prognose van de tewerkstelling in de industriesector in Vlaanderen  

Bron: HERMES model (FPB 2008) en PLANET-projecties (FPB, Desmet et al. 2008) 
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Figuur 31 Prognose van de tewerkstelling in de dienstensector in Vlaanderen  

Bron: HERMES model (FPB 2008) en PLANET-projecties (FPB, Desmet et al. 2008) 
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4.2.5 Tewerkstelling in de luchthavensector 

→ Historische ontwikkeling 

De inschatting van het aantal werkzame personen in de luchthavensector gebeurde voornamelijk op 
basis van passagiersgegevens, aantal bewegingen en het geschat aantal werkzame personen op 
basis van een aantal gekende cijfers. De volledige resultaten worden weergegeven in Bijlage B. 
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Figuur 32 Evolutie van het aantal passagiers in de regionale luchthavens 
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    Evolutie passagiers luchthaven van Zaventem, 1980-2006
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Figuur 33 Evolutie van het aantal passagiers in Zaventem 

Tabel 17. Passagiersaantallen, bekende aantallen werkzame personen, en geschatte aantallen 
werkzame personen door middel van lineaire interpolaties. 

Jaar Zaventem Antwerpen Oostende 
 Passagiers Werkzame Passagiers Werkzame Passagiers Werkzame 

2006 16707892 20222 147849 569 146355 480 
2005 16179733 19891 142737 558 126144 414 
2004 15632773 19513 152682 579 111275 365 
2003 15194097 19237 168283 613 150529 494 
2002 14410555 18743 190362 660 103375 339 
2001 19684867 22331 273208 839 117775 386 
2000 21637003 23827 261576 814 123984 407 

→ Prognose 

De luchthaven van Zaventem heeft een rechtstreekse tewerkstelling van bijna 20.000. De luchthaven 
van Zaventem genereert een totaal indirect tewerkstellingseffect van ruim 40.000 werknemers. Het 
START-programma (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling) voor de luchthaven 
Zaventem stelt dat er een jaarlijkse groei van 4 % zal zijn tot het jaar 2025 (SERV, 2006). Tijdreeksen 
met luchthavenbewegingen zijn beschikbaar via de luchthavenautoriteiten voor een periode 1980 tot 
en met 2007. Deze reeksen vertonen enkel voor Zaventem significant positieve correlaties tussen het 
aantal luchthavenbewegingen en tewerkstelling; voor de kleinere luchthavens is dit niet het geval. Een 
prognose op basis van statistische gegevens was daarom onmogelijk. Er werd daarom aangenomen 
dat er een gelijkaardige tewerkstellingsgroei van 4% per jaar optreedt in de kleinere luchthavens. 
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Figuur 34 Evolutie van de tewerkstelling in de luchthaven van Zaventem 

Bron: START (SERV, 2006) 
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Figuur 35 Prognose (2000-2030) van werkzame personen in de luchthavensector  
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4.2.6 Tewerkstelling in de havensector 

→ Historische ontwikkeling 

De inschatting van de tewerkstelling in de zeehavens is gebaseerd op een uitgebreid overzicht van de 
economische ontwikkeling van de Belgische zeehavens Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge 
(Lagneaux, 2005; Coppens et al., 2007; Vennix, 2008). In de analyse van zeehavenactiviteiten worden 
de ‘maritieme’ en de ‘niet-maritieme’ clusters onderscheiden. De ‘maritieme cluster’ groepeert de 
havenspecifieke bedrijfstakken die van essentieel belang zijn voor de havens zoals beheer en 
onderhoud, scheepvaart, overslag, bevrachting, loodsdienst, sluizen, goederenopslag, baggerwerk, 
visserij en maritieme diensten. De ‘niet-maritieme cluster’ omvat vier segmenten die geen enkele 
onmiddellijke economische band hebben met de havenactiviteit, maar die toch een sterke 
afhankelijkheid ervan vertonen als gevolg van de geografische nabijheid. De vier segmenten omvatten 
industrie, groothandel, transport en logistieke dienstverlening. Gezien de oppervlakte van de 
zeehavens in de middenschalige landgebruikkaart wordt de werkgelegenheid in de directe niet-
maritieme cluster ook aan het haventerrein toegekend. De omrekeningsfactor van VTE naar werkzame 
personen wordt gelijkgesteld aan het aantal personen met een voltijdse betrekking plus het aantal 
personen met een deeltijdse betrekking gedeeld door het aantal VTE. De resultaten worden 
weergegeven in Bijlage B. 

 

Figuur 36 Evolutie van de havenarbeid in de Vlaamse havens (Winkelmans, 2008)  

→ Prognose 

De totale rechtstreekse werkgelegenheid in de 4 zeehavens (zonder de industrie die zich in het 
havengebied heeft gevestigd) wordt geraamd op ruim 53.000. Het indirect tewerkstellingseffect van de 
zeehavens, inclusief de industrie in het havengebied, wordt geraamd op bijna 137.000. Deze 
prognoses zijn gebaseerd op een plan-MER van IDEA-consult voor de haven van Antwerpen. 
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Figuur 37 Prognose (2000-2030) van werkzame personen in de sector Havenactiviteit  

 

4.2.7 Huishoudens en voorzieningen  

→ Grondoppervlakte van woningen 

Energiezuinig bouwen heeft in de Belgische bouwtraditie in het verleden geen plaats verworven 
(Verbeeck en Hens, 2002; Tabel 18). In Vlaanderen neemt de woonoppervlakte of vloeroppervlakte 
per woning af in de categorieën onder 104 m². Het procentueel aandeel van de hoogste categorie 
‘grootste vloeroppervlakte’ neemt toe (Figuur 38).  

Tabel 18 Procentuele verdeling per bouwperiode van de woonoppervlakte in België 

Periode <45 m² 45-64 m² 65-103 m² 104 – 124 m² > 125 m² 
Voor 1945 10 22.4 41.4 14.1 12.1 
1945-1970 6.9 21.2 46.7 15.3 9.9 
1971-1980 5.4 16.2 45.4 18.4 14.6 
1981-1990 4.1 12.4 43.3 20.6 19.6 

      
 <45 m² 45-64 m² 65-104 m² > 104 m²  

1991-2000 2.7 11.2 32.0 54.1  
2001-2007 2.5 10.4 31.3 55.8  

Bron: Verbeeck en Hens (2002); eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - 
Algemene Directie Statistiek  
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Figuur 38 Evolutie van de woonoppervlakte in Vlaanderen tussen 1995 en 2007, uitgedrukt in aantal 
gebouwen 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek. 

De MIRA sector ‘huishoudens’ neemt aan dat de algemene waargenomen tendens blijft aanhouden. 
De doorrekeningen voor vloeroppervlakte zijn gebaseerd op de socio-economische enquête van de 
FOD - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. De volgende vier klassen worden 
onderscheiden: eengezinswoningen waaronder open bebouwing, half open bebouwing en gesloten 
bebouwing; en meergezinswoningen. De evolutie van de vloeroppervlakte wordt dezelfde 
verondersteld voor zowel het referentie als het Europa scenario, en verschilt naargelang de aard van 
de woning. Het aantal bouwlagen per woningtype bedraagt 1,19 voor open bebouwing, 1,70 voor half 
open bebouwing, 1,94 voor gesloten bebouwing en 3,58 voor meergezinswoningen. De niet-
beschermde grondoppervlakte zoals garages en andere niet verwarmbare ruimten bedraagt gemiddeld 
20% van de beschermde grondoppervlakte. De gegevens voor Vlaanderen werden gedesaggregeerd 
tot op het arrondissementsniveau aan de hand van de procentuele bevolkingscijfers. 
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Figuur 39 Prognose van de grondoppervlakte naar de aard van de woning 

Bron: Gegevens van Couden voor MIRA ‘huishoudens en energie’ (2008) 
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→ Recreatie 

Hoewel er een positief significant verband (R² = 0.9694) bestaat tussen het bevolkingsaantal en de 
recreatieruimte voor de jaren 2000-2007, is voorzichtigheid van toepassing. Het recreatiegebied en 
open ruimte is vóór deze periode (1980-1990, in Figuur 41) immers sterk gedaald. De historische 
cijfers geven de druk op de open ruimte weer waardoor in het verleden een groot aandeel werd 
ingenomen door andere activiteiten en de recente trend voorzichtigheidshalve als vals positief wordt 
beschouwd.  

De cijfers van het NIS (245 km²) omvatten recreatieoppervlakte en open ruimte8. In de 
landgebruikkaart konden de recreatie- en sportterreinen verder worden gedefinieerd en wordt deze 
landgebruikklasse zoals omschreven door het NIS verder verfijnd. Het betreft 165 km² die constant 
worden gehouden bij het modelleren van landgebruik. 
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Figuur 40 Relatie tussen de recreatieoppervlakte (in km²) en de bevolking (in miljoen inwoners) in 
Vlaanderen  

Bron: Eigen berekingen op basis van gegevens van het NIS 

                                                      
8 Recreatieoppervlakte en open ruimte is gelijk aan de door ISIC gedefinieerde landgebruikklasse ‘recreational 
and other open land’. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/tsdnr510_sm1.htm (punt 
3.9) 
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Figuur 41 Evolutie van de recreatieoppervlakte (in km²) in Vlaanderen  

Bron: Eigen berekingen op basis van gegevens van het NIS 

4.2.8 Landgebruik van de verschillende sectoren 

In het regionaal model worden sectoren opgenomen die op een zinvolle wijze de dynamiek beschrijven 
van de ermee overeenstemmende landgebruiken in het lokaal model. Het model vereist dus dat er een 
relatie wordt gelegd tussen enerzijds de sociaal economische sectoren van het regionaal model en de 
landgebruiken van het lokaal model. Omwille van beperkingen in de beschikbare data is deze 
koppeling in de praktijk nooit perfect één op één. Bovendien is ze te herdoen telkens er veranderingen 
zijn in de definitie van elke (geaggregeerde) sector en landgebruikklasse. In een deelstudie is bijgevolg 
een procedure ontwikkeld die toelaat om de koppeling tot stand te brengen. Ze kan toegepast worden 
telkens een aanpassing in het model noodzakelijk is. Ze maakt gebruik van de statistieken van het 
kadaster met betrekking tot de oppervlakten van bebouwde percelen (ECODATA-bodembezetting). De 
onderscheiden categorieën laten zich redelijk één op één vertalen naar de economische activiteiten. 

Tabel 19. Relatie tussen de categorieën van het kadaster en de sectoren in het Landgebruikmodel 

Categorie in het Kadaster Sector in het 
Landgebruikmodel  

Andere bebouwde percelen Diensten 
Appartementen Bevolking 
Buildings9  Bevolking 
Huizen en hoeven  Bevolking 
Bijgebouwen met inbegrip van serres --- 
Ambachts- en industriegebouwen Industrie 
Opslagruimten Diensten 
Kantoorgebouwen Diensten 
Gebouwen met handelsbestemming Diensten 
Openbare gebouwen Diensten 
Gebouwen voor nutsvoorzieningen Diensten 
Gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg Diensten 
Gebouwen voor onderwijs, onderzoek en cultuur Diensten 
Gebouwen voor eredienst Diensten 

                                                      
9 Buildings onderscheiden zich van appartementen door het feit dat ze slechts aan één eigenaar toebehoren. 
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Gebouwen voor recreatie en sport10 Diensten 

De sectoren bevolking, industrie en diensten zijn slechts onrechtstreeks terug te vinden in de 
landgebruiken op de landgebruikkaart maar leggen elk beslag op een deel van de 
residentiële/commerciële bebouwing, een deel van de agrarische bebouwing en een deel van de 
bedrijventerrein. Tesamen vullen ze de beschikbare ruimte op. 

Door de manier waarop de landgebruikkaart is gemaakt is de som van de bebouwde oppervlaktes 
volgens het Kadaster niet gelijk aan de som van de bebouwde oppervlaktes op de landgebruikkaart. 
Een tweede aanname is dat de oppervlaktes voor bevolking, industrie en diensten op de 
landgebruikkaart ieder een constante factor verschillen van de oppervlaktes volgens het kadaster. Dit 
leidt tot het volgend stelsel vergelijkingen: 
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met: 

Li
1  de oppervlakte residentiële/commerciële bebouwing volgens de landgebruikkaart in 

arrondissement i 

Li
2  de oppervlakte agrarische bebouwing volgens de landgebruikkaart in arrondissement i 

Li
3  de oppervlakte industrie volgens de landgebruikkaart in arrondissement i 

K i
1  de oppervlakte voor bevolking volgens het kadaster in arrondissement i 

K i
2  de oppervlakte voor industrie volgens het kadaster in arrondissement i 

K i
3  de oppervlakte voor diensten volgens het kadaster in arrondissement 

De koppeling tussen de sectoren van het regionaal model en de landgebruiken van het lokaal model is 
nu te maken door aij en ci, voor i = 1 .. 3, j = 1 .. 3, zo te kiezen dat:  

∑ ∑
∑

∑
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j
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 (36) 

minimaal is onder de randvoorwaarden dat ci > 0 en 1=∑
i

ija . 

De invoerdata die hiervoor gebruikt werden worden gegeven in Tabel 20. Deze optimalisatie levert de 
coëfficiënten in Tabel 21. 

                                                      
10 Gebouwen voor recreatie en sport worden omschreven als feestzalen, jeugdhuizen, schouwburgen, 
toneelzalen, culturele centra, bioscopen, casino’s en behoren als zodanig meer tot de residentiële/commerciële 
bebouwing dan tot het landgebruik sport- en recreatieterrein 
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Tabel 20. Invoerdata gebruikt voor de schatting van de relatie tussen sectoren en landgebruiken. 

 Oppervlakte kadaster 2005 Oppervlakte landgebruikkaart 
 

Bevolking Industrie Diensten 
Residentiëleco

mmerciële 
bebouwing 

Agr. 
bebouwing 

Industrie 

Aalst 6838 605 1088 10868 1247 545 
Antwerpen 15359 2417 5342 25718 1260 2156 
Brugge 7178 744 1781 10314 1402 817 
Dendermond
e 

4738 569 1064 7956 806 479 

Diksmuide 2354 220 337 2572 1112 133 
Eeklo 2689 257 450 3557 920 212 
Gent 12451 1949 2879 19278 2448 1193 
Halle-
Vilvoorde 

14285 1293 2932 22795 1526 1742 

Hasselt 11410 1989 3482 19033 911 2480 
Ieper 4087 440 901 4842 1730 349 
Kortrijk 6637 1531 1835 10170 1645 1388 
Leuven 14485 792 2628 22442 1901 772 
Maaseik 7452 1318 2512 11522 1382 1388 
Mechelen 7368 969 2143 13052 731 1226 
Oostende 2682 299 1049 4120 446 162 
Oudenaarde 4503 486 677 5342 2009 430 
Roeselare 4186 762 951 6147 1296 657 
Sint-Niklaas 5465 896 1599 8411 1069 1085 
Tielt 3849 739 573 4889 1467 421 
Tongeren 5738 497 1237 8483 1679 529 
Turnhout 13780 1981 4447 22133 2257 2365 
Veurne 1876 130 607 2511 540 171 

 

Tabel 21. Relatie tussen sectoren en landgebruiken op basis van een optimalisatie. 

 Bevolking Industrie Diensten 
Residentiële/commerciële 
bebouwing 

0.8384 0.0295 0.1321 

Agrarische bebouwing 0.9512 0.0488 0 
Industrie 0 0.4469 0.5531 

Voor de overige sectoren en landgebruiken (havens, landbouw, natuur) geldt een één-op-één relatie. 
De verschillen tussen de oppervlakten zoals beschreven door het kadaster en de landgebruikkaart zijn 
te wijten aan de ruimere interpretatie van de verschillende klassen en aan de resolutie van de kaart 
(2.25 ha).  

4.2.9 Transport en toegankelijkheid 

→ Verkeersnetwerken 

Voor de weergave van verkeer, de bepaling van interregionale afstanden en toegankelijkheid 
onderscheidt het model de volgende netwerklagen: wegennetwerk (autosnelwegen, expresswegen, 
regionale wegen, lokale wegen); op- en afritten van autosnelwegen; waterwegennetwerk (bevaarbare 
waterlopen); spoorwegennetwerk en –stations; en bushaltes van de Lijn. In totaal resulteert dit in 8 
netwerklagen die elk afzonderlijk in de toegankelijkheidsberekening verwerkt worden. 
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Figuur 42 De verkeersinfrastructuur in het model  

Bron: Multinet 

 

 

Figuur 43. Detail van de verkeersinfrastructuur in het model 
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Figuur 44 Waterwegen voor de binnenvaart onderverdeeld in CEMT klasses 

Bron: Promotie Binnenvaart Vlaanderen, www.binnenvaart.be 

De methode voor de inschatting van de parameters die betrekking hebben op toegankelijkheid wordt 
beschreven in sectie 5.1. 

→ Missing links 

De missing links omvatten acht wegen en twee spoorwegen die volgens het Mobiliteitsplan op 
verschillende tijdstippen zullen worden gerealiseerd. 

Tabel 22 Missing Links, type en jaar van invoegen in de modellering 

Omschrijving Jaar Type

Wegen Oosterweelverbinding 2015 Snelweg met op-en afritten aan begin en eindpunt
A102 van R1 in Merksem naar A13 in Wommelgem 2025 Hoofdweg
AX havenrandweg zuid naar Zeebrugge 2015 Expresweg
Verbeteren verbinding E19 - luchthaven 2012 Op- en afritten
Verbindingsweg E40 - luchthaven 2025 Hoofdweg
R4-zuid vervolledigen 2013 Hoofdweg
N60 ring om Ronse 2015 Hoofdweg
N74 noord-zuid verbinding 2016 Expresweg met op-en afriitten bij de E314

Spoorwegen Bocht van Leuven 2006 Spoorweg
Diabolo project 2012 Spoorweg  
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E19E19--luchthavenluchthaven R4R4--zuidzuid

AX havenrandweg ZuidAX havenrandweg Zuid ring om Ronsering om Ronse

OosterweelverbindingOosterweelverbinding NN--Z LimburgZ Limburg

A102 (MerksemA102 (Merksem--Wommelgem)Wommelgem) E40E40--luchthavenluchthaven

bocht van Leuven (af in 2006)bocht van Leuven (af in 2006) trein trein -- DiaboloDiabolo
 

Figuur 45 Locatie van de Missing Links 
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4.2.10 Samenvatting exogene variabelen en aannames 

Als samenvatting worden in onderstaande tabel de exogene variabelen en waarden voor de 
verschillende zichtjaren weergegeven zoals ze in het model worden opgenomen (Tabel 23). 
 

Tabel 23 Samenvatting exogene variabelen zoals opgenomen in het ruimtelijk-dynamisch model 

Item eenheid 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

Bevolking personen 5940251 6043167 6230775 6426863 6586737 6705741 6784507 

Landbouw werkenden 64814 58132 53261 48337 44901 41273 37988 

Industrie werkenden 566179 525239 518285 506129 486243 457564 428095 

Diensten werkenden 1585637 1713996 1875941 2002481 2093599 2139499 2166911 

Zeehavenactiviteit werkenden 107243 109827 113762 116149 116282 116416 116552 

Luchthavenactiviteit werkenden 27736 20979 24898 30293 36856 44841 54556 
Recreatie- en 
sportterreinen hectare   16094 16094 16094 16094 16094 16094 
 

4.3 Sectorele ontwikkelingen en aannames in de basisscenario’s 

4.3.1 Landbouw 

→ Landbouwcategorieën 

Landbouw domineert het Vlaams landschap en bedekt meer dan 61% van de grondoppervlakte in 
Vlaanderen volgens de statistische cijfers (NIS). Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) is een sterk beleidsraamwerk met verschillende stimulerende maatregelen en subsidies die niet 
enkel de Vlaamse landbouw beïnvloeden, maar ook het landschap, ecosystemen, recreatie, 
economische infrastructuur en het beheer van natuurlijke rijkdommen. Het multifunctioneel karakter 
van de landbouw en het landbouwbeleid zijn daarom belangrijke drijvers voor landgebruik en -beheer, 
ruimtebeslag, en milieubelasting.  

In Vlaanderen nam de oppervlakte aan cultuurgrond af tijdens de periode 2000-2007, voornamelijk ten 
voordele van residentiële oppervlakte. Ten gevolge van de demografische evolutie mag men 
aannemen dat deze licht dalende trend wordt aangehouden tot 2030.  

Een aantal aspecten van het landbouwbeleid hebben rechtstreeks betrekking op milieu en natuur, en 
worden in de MIRA/NARA scenario’s expliciet in rekening gebracht. Op alle landbouwpercelen van 
landbouwers die inkomenssteun aanvragen, gelden de zogenaamde randvoorwaarden (cross-
compliance), waaraan elke landbouwer moet voldoen om in aanmerking te komen voor een unieke 
bedrijfstoeslag (pijler 1, markt- en inkomenssteunbeleid van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). 
Deze bedrijfstoeslag is gekoppeld aan het naleven van 19 Europese richtlijnen en verordeningen op 
het vlak van leefmilieu, voedselveiligheid, dierenwelzijn, plantengezondheid, en het voldoen aan 
minimumeisen op het vlak van ‘goede landbouw- en milieucondities’ – dit is het zogenaamde cross-
compliance principe. De goede landbouw- en milieucondities hebben onder andere betrekking op het 
onderhouden van een minimumareaal blijvend grasland en de preventie van erosie.  

Beheerovereenkomsten moedigen landbouwers aan om via de pijler plattelandsontwikkeling vooraf 
bepaalde bijkomende milieudoelen en/of natuurdoelen te realiseren op hun percelen. In totaal worden 
de teelten gegroepeerd en verdeeld over zes klassen: akker en grasland vormen de hoofdklassen die 
elk verder worden verdeeld over productiedoelen, milieudoelen en natuurdoelen. De zonering en 
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ruimtelijke spreiding van de verschillende landbouwklassen verschilt al naargelang het scenario. Voor 
het basisjaar 2005 gelden de arealen weergegeven in Tabel 24. 

 

Tabel 24 Oppervlakte (ha) aan cultuurgrond in gebruik door de verschillende perceeltypes in 
Vlaanderen in het basisjaar 2005 voor de zes MIRA/NARA scenario’s  

Type landbouwgrond 
Hoofdtype Categorie 

Omschrijving Areaal 
2005* 

Productie 
(zonder 
milieu- of 
natuurdoe

len) 

Geregistreerde (EPR) landbouwpercelen die 
gebruikt worden voor productie van 
akkerbouwgewassen (incl. laagstamfruit en 
groenten) volgens gangbare landbouwpraktijk. 
Teeltkeuze en -rotatie, bodembewerking, 
bemestingsdosis en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen zijn gericht op 
productiviteitsmaximalisatie, binnen geldende 
wetgeving. Geen beheerovereenkomsten ‘natuur’, 
‘landschap’ of ‘milieu’. 

397.556 ha 

Milieu-
doelen 

Geregistreerde (EPR) landbouwpercelen die 
gebruikt worden voor productie van 
akkerbouwgewassen en waarop maatregelen 
genomen worden om de milieu-impact te 
minimaliseren. Deze maatregelen omvatten ofwel 
een deel van de oppervlakte van het perceel (bvb. 
erosiestroken, perceelranden, kleine 
landschapselementen), ofwel een suboptimale 
teeltproductie (bvb. verminderd gebruik bemesting, 
bestrijdingsmiddelen). Voor beide types 
maatregelen wordt gerekend met een 
productievermindering met 10 % in vergelijking met 
gebruik van zelfde perceel als productie-akker. 

12.756 ha 

Akker 

Natuur-
doelen 

Idem als ‘akker met milieudoelen’, maar 
maatregelen zijn gericht op beheer en/of 
ontwikkeling van specifieke natuurwaarden. Deze 
maatregelen kunnen zijn: beheerovereenkomsten 
‘natuur’ (soortbescherming, botanisch 
(randen)beheer), periodieke braaklegging, geen 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, etc. Deze 
maatregelen vergen ofwel een deel van de 
oppervlakte van het perceel (bvb. perceelranden, 
niet-geoogste delen van teelt), ofwel een 
suboptimale teeltproductie (bv. geen 
onkruidbestrijding, verminderde bemesting, 
bestrijdingsmiddelen). Voor beide types 
maatregelen wordt gerekend met een 
productievermindering met 10 % in vergelijking met 
gebruik van zelfde perceel als productieakker. 

39 ha 

Grasland Productie Geregistreerde (EPR) blijvende en tijdelijke 
graslanden in landbouwgebruik waar de productie 
van voedergewas centraal staat. Bemestingsdoses, 
maairegime en gebruik van bestrijdingsmiddelen 
zijn gericht op productiviteitsmaximalisatie, binnen 
geldende wetgeving. 

213.861 ha 
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Milieu-
doelen 

Geregistreerde (EPR) blijvende graslanden in 
landbouwgebruik die, naast de productie van 
voedergewas, actief bijdragen tot het vrijwaren of 
verbeteren van algemene milieukwaliteit (zgn. 
blauw-groene diensten): bescherming oeverzones, 
verhinderen erosie en uit/afspoeling van nutrienten 
en bestrijdingsmiddelen, koolstofopslag, … De 
productie op deze graslanden is gemiddeld 10 % 
lager dan bij gebruik als productie-grasland. 

0 ha 

Natuur-
doelen 

Geregistreerde (EPR) blijvende graslanden in 
landbouwgebruik (incl. hoogstamboomgaarden) 
waar naast de productie van voedergewas en/of 
fruit, actief werk gemaakt wordt van het beheer of 
het onderhoud van specifieke natuur- of 
landschapswaarden. Deze maatregelen kunnen 
zijn: beheerovereenkomsten ‘natuur’ en ‘landschap’, 
geen of verminderde bemesting, geen gebruik van 
bestrijdingsmiddelen. Deze maatregelen leiden 
gemiddeld tot 10 % productiviteitsvermindering op 
perceelsniveau. 

8.791 ha 

* cijfers gebaseerd op de landbouwtelling van mei 2006 en toegekend aan het basisjaar 

Bron: NARA, MIRA, SELES 

→ Scenario’s 

SELES staat voor Socio-Economisch Landbouweffecten Evaluatie Systeem en is een partieel 
evenwichtsmodel dat de Vlaamse landbouwsector beschrijft op basis van activiteiten. Het model is 
comparatief statisch en geregionaliseerd. SELES geeft inzicht in de ontwikkeling van productie, 
opbrengsten en kosten en milieudruk van landbouwactiviteiten, waaronder 15 akker- en 
tuinbouwactiviteiten, en 9 veeteeltactiviteiten die tezamen de volledige Vlaamse landbouw- en 
tuinbouw omvatten. In SELES worden bedrijfsdata uit het boekhoudnet opgedeeld naar 
landbouwactiviteiten. Individuele boerderijen worden in één regio geaggregeerd tot één regionale 
boerderij. De resultaten zijn dan ook steeds resultaten op sectorniveau, die geen uitspraak doen over 
de situatie van de individuele bedrijven. De theoretische achtergrond van het model is de 
veronderstelling dat individuele landbouwbedrijven streven naar winstmaximalisatie, dus een zo hoog 
mogelijk bruto saldo, hier gedefinieerd als opbrengst minus variabele kosten.’ (Gavilan et al., 200X) 

Aan de hand van het landbouweconomisch model SELES werd voor een gegeven areaal, 
beleidskeuzes die milieurandvoorwaarden bepalen en productiefactoren de economisch optimale 
bedrijfs- en teeltportfolio voor de Vlaamse landbouw berekend. Dit resulteert in het toekomstig aandeel 
van de verschillende bedrijfsvoeringen en teelten in het landbouwareaal in twee milieuscenario’s: het 
MIRA-S referentie en Europa scenario, en tot op het niveau van acht landbouwregio’s in Vlaanderen. 
Het verschil tussen de basis landgebruikkaart (633.000 ha) en de geaggregeerde gegevens van de 
landbouwtelling (625.000; NIS mei 2006) heeft te maken met de verschillen in definitie tussen beide 
gehanteerde bronnen (bedrijven kleiner dan 2 ha worden onder andere niet meegerekend in de 
statistische cijfers) en de aggregatie van de kaart. Bovendien wordt landbouw in de referentiekaart 
opgesplitst in EPR-geregistreerde en niet-EPR geregistreerde landbouw. Via lineaire regressie worden 
de SELES invoergegevens gekoppeld aan de EPR-geregistreerde landbouwarealen van de 
landgebruikkaart. De koppeling aan EPR-geregistreerde landbouw op de landgebruikkaart verzekert 
een maximale weergave van de invloed van (milieu)beleid. De uitvoerarealen van SELES zoals 
weergegeven in Tabel 26 zijn gelijk aan de 2030 zichtjaren van de landgebruikmodellering.  

De cijfers werden gedesaggregeerd tot op gemeenteniveau aan de hand van de inputcijfers voor het 
SELES model en daarna geaggregeerd tot op arrondissementsniveau. Hierbij werd voldaan aan de 
randvoorwaarde inzake de “goede landbouw- en milieuconditie” omtrent de verhouding tussen 
blijvende graslanden en totaal benut landbouwareaal. Het uitgangspunt van deze regelgeving 
(randvoorwaarde “goede landbouw- en milieuconditie”) is het behoud van het aandeel blijvend 
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grasland in de totale oppervlakte landbouwgrond. Blijvend grasland wordt gedefinieerd als grond met 
een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die 
gedurende ten minste vijf jaar niet in de vruchtwisseling van het bedrijf werd opgenomen. De 
verhouding percelen blijvend grasland ten opzichte van percelen landbouwland dient gerealiseerd te 
worden via de verzamelaanvraag (een onderdeel van de EPR-geregistreerde percelen). Het basisjaar 
voor de ratio was 2003 (met herzieningsmogelijkheden tot 2005). Voor Vlaanderen werd de ratio 
vastgelegd op 24.77%. Hiervan mag maximaal 10% afgeweken worden (vandaar 22.30% door AMS 
gehanteerd). Vanaf 5% afwijking (ratio = 23.5%) worden landbouwers aangemoedigd percelen blijvend 
grasland aan te leggen. Vanaf 7.5% (ratio = 22.9%) afwijking komt er een reprimande en vanaf 10% 
(ratio = 22.3%) een boete vanuit Europa. Voor alle scenario’s wordt daarom gewerkt met de ratio 
23.53%. Een uitgewerkt voorbeeld van de berekeningen wordt gegeven in Figuur 46. 

Permanente Graslanden (Permanent Pastures)

Referentie IACS 2006
PP 148147.6 PP 147272.9
UAA 598070.3 UAA 598084.3
RATIO 24.77 % Alert at 5% loss 23.53 RATIO 24.62 %

Reprimande at 7.5% loss 22.91 % 0.15 % down!!!
Penalty at 10% loss 22.29 %
Minimum Ratio (AMS) 22.30 %

T0-2006
Noemer
LB areaal SELES 626170
UAA 598084 95.51 % wordt aangegeven als IACS perceel

Teller
Totaal Gras SELES 234313
MF Gras SELES 8791
Blijvend Gras 147273 61.41 % wordt aangegeven als IACS perceel met bestemming PP

RATIO 24.62

Aannames: 
- Dezelfde verhoudingen (aangifte in IACS tov totaal) van 2006 gelden in 2030
- Geen derogatie toegestaan mbt CC-GAEC
- De herbestemmingen worden gerealiseerd op "akker multifunctioneel"
- 2/3de wordt gerealiseerd in de valleigebieden en 1/3de op erosiegevoelige gebieden

Scenariojaar 2030
Noemer
LB areaal 608045
UAA 580744 95.51 % wordt aangegeven als IACS perceel

Teller
Totaal Gras SELES 161329
MF Gras SELES 9000
Blijvend Gras 102538 61.41 % wordt aangegeven als IACS perceel met bestemming PP

MF Akker SELES 151788 waarvan 71000 in erosiegevoelige gebieden
waarvan 80788 in valleigebieden

Realisatie in 2030
RATIO PP Verschil* Vallei PP Erosie PP

Min RATIO 22.30 129506 26968 17979 8989
5% RATIO 23.53 136663 34125 22750 11375
Start RATIO 24.77 143856 41318 27545 13773

* nodig areaal om ratio te realiseren

ResterendTotaal Akker MF**  Vallei Erosie
124820 62809 62011
117663 58038 59625
110470 53243 57227

** Totaal resterend Akker Multifunctioneel  

Figuur 46 Berekening en aannames van de verhouding blijvende graslanden tegenover areaal 
landbouwgrond. 
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IACS = Integrated Administration and Control System; PP = Permanent Pasture; UAA = Utilised Agricultural 
Area; MF = Multi-Functional (met milieu- en natuurdoelen); CC = Cross-Compliance; GAEC = good agricultural 
and environmental condition; Valleigebieden = alle percelen in bufferstroken langs alle bevaarbare en 
onbevaarbare waterlopen tot de fijnste categorie van 10 m breed langs weerskanten van de waterloop; Erosie 
= percelen in erosiegevoelige gebieden type 1, 2 en 3 

Afwijkingen zoals voorzien in de wetgeving owv onteigeningen worden niet in rekening gebracht. Een 
derogatie zoals het meenemen van bufferstroken op akkers onder beheerovereenkomsten wordt 
evenmin in rekening gebracht. Belangrijk in de berekeningen van blijvend grasland zijn de 
verhoudingen tussen de IACS-geregistreerde (via de verzamelaanvragen) graslanden en totale 
aanwezige graslanden (61.4%), alsook de verhoudingen tussen IACS geregistreerde landbouwgrond 
en totale landbouwgrond (95.5%). Deze verhoudingen worden constant verondersteld en vormden de 
basis van de berekeningen (Figuur 46). Voor alle scenario’s werd gewerkt met een 23.53% ratio 
tussen Blijvende graslanden/totale landbouwgrond zoals aangegeven via de verzamelaanvragen en 
werd 2/3de van de blijvende graslanden gerealiseerd op multi-functionele akker gelegen in 
valleigebieden en 1/3de op multi-functionele akker gelegen in erosiegevoelige gebieden. 

Voor de landbouwsector bevatten de drie *R-*S-*V scenario’s die gevorkt worden op de twee MIRA-S 
milieuscenario’s, beleidsstrategieën uit twee beleidsdomeinen, met name het ruimtelijk beleid waarbij 
vragen als “waar kan landbouw voorkomen” en “waar mag landbouw niet voorkomen” aan de orde zijn 
en het natuurbeleid, dat enerzijds natuurdoelen en maatregelen (incl. ruimtelijke zonering) bepaalt 
waarmee landbouwers actief aan natuurbeheer kunnen doen, en anderzijds (via het ruimtelijk beleid) 
een aantal ruimtelijke beperkingen oplegt aan landbouwactiviteiten. Concreet wordt een invulling 
gegeven aan deze scenario’s aan de hand van zonering en clustering én aan de hand van beoogde 
oppervlakte van de categorieën ‘akker met natuurdoel’ en ‘grasland met natuurdoel’. 

De verwachte evolutie van de oppervlakte ingenomen door productie-landbouw en milieudoelen-
landbouw wordt in deze scenario-oefening bepaald door gezamenlijke analyse van de socio-
economische prognose en de beleidsopties in de milieuscenario’s. Gebaseerd op de socio-
economische prognose werd een (gelijke) evolutie van de netto productie-oppervlakte voor de zes 
scenario’s vooropgesteld. De oppervlakten van landbouw met milieudoelen vloeien voort uit de 
beleidskeuzen in de milieuscenario’s (E*/R*). 

Voor elk scenario werd vervolgens de benodigde oppervlakte cultuurgrond en de verdeling ervan over 
de verschillende landbouwcategorieën bepaald aan de hand van onderstaande principes:  

- Gelijke evolutie van netto productie-oppervlakte in elk scenario afgeleid van hetzelfde MIRA-S 
scenario. Dit wordt in SELES vertaald als gelijkblijvend productie-equivalent areaal. 

- Landbouw met milieu- of natuurdoelen vereist een grotere oppervlakte cultuurgrond dan 
productielandbouw (akkers en productiegraslanden) om een gegeven netto productie te 
realiseren (1 ha multifunctionele landbouw wordt verondersteld overeen te komen met 0.9 ha 
productie-oppervlakte). 

- In ieder scenario dient voldaan te zijn aan de cross-complianceregeling ‘behoud blijvend 
grasland’ zoals hierboven toegelicht. 

 

Tabel 25 Omschrijving op hoofdlijnen van de beleidsscenario’s ‘referentie’, ‘scheiden’ en ‘verweven’ 
voor productielandbouw (akkers en productiegraslanden), landbouw met milieudoelen en landbouw 
met natuurdoelen (Hens et al., 2009). 

Akker / Productiegrasland 

 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Omschrijving 
(ruimtelijk) 
beleid 

Autonome, marktgestuurde 
evolutie van teelten en 
oppervlakten 

Autonome, marktgestuurde 
evolutie van teelten en 
oppervlakten 

Productie-percelen kunnen 

Productielandbouw kan 
overal 

In gebieden met 
natuurwaarden of milieu-
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overal binnen 
landbouwareaal. De 
beperkingen vanuit het 
natuurbeleid zijn minimaal. 
In Natura 2000 gebieden 
wordt ontradend gewerkt. 

gevoelige zones 
(erosiegevoelige gebieden, 
langs waterlopen, …) wordt 
sterk aangestuurd op 
multifunctionaliteit 

Behoud en concentratie van 
graslanden in milieukundig 
kwetsbare gebieden. 

Oppervlakte-
evolutie  

Niet gestuurd door ruimtelijk 
beleid of natuur- en 
bosbeleid. Zie Tabel 26 en 
Figuur 47 

Niet gestuurd door ruimtelijk 
beleid of natuur- en 
bosbeleid. Zie Tabel 26 en 
Figuur 47 

Beduidende afname door 
toename van landbouw met 
milieu- en natuurdoelen. Zie 
Tabel 26 en Figuur 47 

Verspreiding Productielandbouw kan 
overal binnen het huidige 
landbouwareaal en wettelijk 
kader 

In groene bestemmingen 
‘uitdoof’-beleid. 

Geen productie-akkers in 
zeer erosiegevoelige 
gebieden 

Overal binnen gele 
bestemmingen 

Geen productielandbouw in 
Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden en in 
groene bestemmingen 

Ruimtelijke concentratie in 
aaneengesloten 
landbouwgebieden 

Geen productie-akkers in 
zeer erosiegevoelige 
gebieden 

Geen planologische 
beperkingen 

Clustering wordt niet 
nagestreefd. 
Productiepercelen kunnen 
voorkomen in mozaïek met 
andere landgebruiken 

Geen productie-akkers in 
zeer erosiegevoelige 
gebieden 

Akker met milieudoelen / Productiegrasland met milieudoelen 

 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Omschrijving 
(ruimtelijk) 
beleid 

Volume en inzet worden 
bepaald door milieubeleid en 
landbouwbeleid (incl. 
plattelandsbeleid) 

Randvoorwaarden vanuit 
ruimtelijk beleid en natuur- 
en bosbeleid analoog als 
voor productielandbouw 

Volume en inzet worden 
bepaald door milieubeleid en 
landbouwbeleid (incl. 
plattelandsbeleid) 

Ruimtelijke beperkingen 
vanuit het natuurbeleid zijn 
minimaal. In de Natura 2000 
gebieden wordt ontradend 
gewerkt. 

Milieudoelenlandbouw kan 
overal binnen milieu-
gevoelige zones 
(erosiegevoelige gebieden, 
langs waterlopen, …) 

In gebieden met 
natuurwaarden wordt 
verregaande integratie met 
realisatie natuurdoelen 
natuurdoelen nagestreefd 
(bvb. erosiebestrijding met 
duo- en trioranden, …) 

Behoud en concentratie van 
graslanden in milieukundig 
kwetsbare gebieden. 

Oppervlakte-
evolutie  

Gestuurd door het 
milieubeleid/landbouwbeleid. 
Zie Tabel 26 en Figuur 47 

Gestuurd door het 
milieubeleid/landbouwbeleid. 
Zie Tabel 26 en Figuur 47 

Gestuurd door het 
milieubeleid/landbouwbeleid. 
Zie Tabel 26 en Figuur 47 

Verspreiding Landbouw met milieudoelen 
wordt ingezet in 
erosiegevoelige gebieden 
(niveaus 1, 2, 3) en langs 
waterlopen 

In deze gebieden kunnen ze 
overal, behalve waar ze niet 
toegelaten zijn, nl.: 

- In groene bestemmingen 
‘uitdoof’-beleid. 

Landbouw met milieudoelen 
wordt ingezet in 
erosiegevoelige gebieden 
(niveaus 1, 2, 3) en langs 
waterlopen 

In deze gebieden kunnen ze 
enkel op gele 
gewestplanbestemmingen, 
behalve indien ze niet 
toegelaten zijn, nl.: 

Landbouw met milieudoelen 
wordt ingezet in 
erosiegevoelige gebieden 
(niveaus 1, 2, 3) en langs 
waterlopen 

In deze gebieden zijn er 
geen planologische 
beperkingen. 

Clustering wordt niet 
nagestreefd: de 
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- Niet in Habitat- en 
Vogelrichtlijngebieden 

Ruimtelijke concentratie in 
aaneengesloten 
landbouwgebieden 

milieukundige baten zijn 
bepalend voor ligging van 
percelen. 

Akker met natuurdoelen / Grasland met natuurdoelen 

 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Omschrijving 
beleid 

Beleid geeft beperkte sturing 
aan inzetten van 
beheerovereenkomsten of 
biolandbouw; de inzet is 
vraaggestuurd vanuit de 
landbouwsector. 

Geen prioriteit van het 
natuur- en bosbeleid. 
Landbouwbeleid zet 
minimaal in op beheer van 
natuur. 

Er worden enkel 
inspanningen vanuit de 
landbouw gevraagd om 
gebiedsgericht mee 
tegemoet te komen aan de 
realisatie van de 
Instandhoudingsdoelen (bvb. 
Hamster) 

Karakteristieke soorten van 
het agrarisch gebied 
(weidevogels, akkervogels, 
soortenrijke 
cultuurgraslanden) zijn geen 
beleidsdoel. 

Maximuminzet op de 
multidoelen-landbouw. 

Werken aan basis milieu- en 
natuurkwaliteit in het 
buitengebied. 

Streven naar 
aaneengesloten gebieden 
‘landbouw met milieu- of 
natuurdoelen’. 

Klemtoon op behoud van 
reeds aanwezige 
natuurwaarden. 

Oppervlakte-
evolutie  

Realisatie van de 
doelstellingen van PDPO II 
(2007–2013) en nadien 
aanhouden van dit niveau. 

Ambitieniveau in 
plattelandsbeleid wordt 
systematisch verlaagd 

Sterke toename van 
landbouwareaal met 
natuurdoelen 

Akker met 
natuurdoelen 

Doel 2030: 1.000 ha. Zie 
Tabel 26 en Figuur 47 

Doel 2030: 500 ha. Zie 
Tabel 26 en Figuur 47 

Doel 2030: 5.000 ha. Zie 
Tabel 26 en Figuur 47 

Grasland met 
natuurdoelen 

Doel 2030: 9.000 ha. Zie 
Tabel 26 en Figuur 47 

Doel 2030: 4.500 ha. Zie 
Tabel 26 en Figuur 47 

Vnl. in beheer nemen van 
voormalige (blijvende) 
productiegraslanden 

Doel 2030: 25.000 ha. Zie 
Tabel 26 en Figuur 47 

Verspreiding Clustering wordt niet 
nagestreefd 

In niet-integrale 
Vogelrichtlijngebieden 
binnen gele bestemmingen 

In gewenst VEN als 
overgangsmaatregel, maar 
niet in in 
Habitatrichtlijngebieden en 
integrale 
Vogelrichtlijngebieden 

Het inzetten van ‘landbouw 
met natuurdoelen’ als 
‘milieubuffer’ rond kwetsbare 
natuurgebieden (hydrologie, 
nutriënten) is geen optie. 

Clustering en netwerking 
van maatregelen wordt actief 
nagestreefd 

Akker met 
natuurdoelen 

Kan enkel in daartoe 
aangewezen gebieden 
(regeling 

 In volgende gebieden 
beleidsprioriteit: 
Hamsterbescherming, 
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beheerovereenkomsten): 
Hamsterbescherming, 
prioritaire 
akkervogelgebieden, zones 
voor botanisch beheer 

prioritaire 
akkervogelgebieden, zones 
voor botanisch beheer. In 
deze gebieden wordt 
clustering nagestreefd. 

Grasland met 
natuurdoelen 

Kan overal waar landbouw 
actief is. Geen targeting. 

 Inzet binnen zones met 
natuurwaarden: Natura 
2000, gewenst VEN, 
gewenst IVON, 
weidevogelgebieden, high 
nature value farmland, langs 
waterlopen. 

Bron: Hens et al., 2009 

De uitwerking van de MIRA/NARA scenario’s resulteert in zes sets met telkens verschillende 
oppervlakten voor de categorieën cultuurgrond.  

Tabel 26 Oppervlakte (ha) aan cultuurgrond in gebruik door de verschillende landbouwtypes in 
Vlaanderen in het zichtjaar 2030 voor de zes MIRA/NARA scenario’s volgens SELES 

MIRA Referentie Europa 

NARA Referentie Scheiden Verweven Referentie Scheiden Verweven 

MIRA/NARA RR RS RV ER ES EV 

Akker 379.919 379.918 380.319 412.592 412.605 413.005 

Productie 363.737 364.237 360.137 293.929 294.428 290.329 

Milieudoelen 15.182 15.182 15.182 117.676 117.676 117.676 

Natuurdoelen 1.000 500 5.000 1.000 500 5.000 

Grasland 214.591 214.382 216.191 195.440 195.440 197.040 

Productie 205.591 209.882 191.191 152.329 156.829 137.929 

Milieudoelen 0 0 0 34.125 34.125 34.125 

Natuurdoelen 9.000 4.500 25.000 9.000 4.500 25.000 

Totaal 594.510 594.300 596.510 608.046 608.045 610.045 

Bron: SELES cijfers 
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Figuur 47 Evolutie van het landbouwareaal voor de verschillende scenario’s 

 

4.3.2 Natuur en bos 

→ Categorieën 

Het inrichten en beheren van beschermde gebieden is de speerpunt van het Vlaams natuurbeleid. 
Meer dan 80 % van het jaarlijks budget van het natuur- en bosbeleid wordt besteed aan de aankoop, 
de huur, de inrichting en het beheer van natuur- en bosterreinen, hetzij door de Vlaamse of lokale 
overheden (gewest, provincies, gemeenten), hetzij door terreinbeherende verenigingen. Te verwachten 
is dat deze maatregelen in de nabije toekomst sterk gericht zullen zijn op de realisatie van 
instandhoudingsdoelen. 

Eén van de doelstellingen van de scenario-oefening is om het effect na te gaan van keuzes in het 
natuur- en bosbeleid op de beschikbare oppervlakte voor het realiseren van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats van Europees belang (Hens et al., 2009). Om dit met 
de gewenste nauwkeurigheid te kunnen doen, werden voor deze oefening verschillende types 
gebieden met natuurbeheer, gedefinieerd op basis van een ruwe biotoopcategorisering en werd voor 
elke categorie een streefoppervlaktecijfer in 2030 vastgelegd (Van Reeth, 2009). In de 
scenarioberekeningen wordt gebruik gemaakt van een categorie ‘reservaatbos’, die beleidsmatig wordt 
aangestuurd door zowel natuur- als bosbeleid. De categorie ‘multifunctioneel bos’ wordt quasi integraal 
aangestuurd door het bosbeleid. Alle overige categorieën worden aangestuurd door het natuurbeleid. 
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Tabel 27 Omschrijving en oppervlakte in Vlaanderen (basisjaar 2007) van de categorieën inzake 
natuur en bos voor het formuleren en doorrekenen van de beleidsscenario’s (Hens et al., 2009). 

CCCCategorieategorieategorieategorie    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    Oppervlakte 2007Oppervlakte 2007Oppervlakte 2007Oppervlakte 2007    

Bos met 
bosbeheer 

Bossen (excl. moerasbossen) waarbij beheer en gebruik zich 
zowel op ecologische, economische als sociale functies 
richten. Dergelijk beheer kan ofwel door de overheid ofwel 
door particulieren worden uitgevoerd. Deze klasse omvat 
zowat alle openbare en privé-bossen die niet aangewezen 
zijn als bosreservaat of die geen deel uitmaken van een 
natuurreservaat. 

119.936 ha 

Bos met 
natuurbeheer 

Bossen (excl. moerasbossen) waarbij beheer en gebruik 
integraal gericht is op het behoud, herstel of ontwikkeling van 
natuurdoelen en natuurlijke processen. Deze doelen (bvb. 
natuurdoeltypen of doelsoorten) zijn niet te verenigen met 
bosexploitatie voor houtproductie. Om deze doelen te 
realiseren worden deze bossen verworven en/of beheerd 
door natuurverenigingen, overheden of particulieren. Ook 
bosreservaten vallen onder deze categorie. Eventuele 
recreatie is ondergeschikt aan de natuurdoelen. 

14.878 ha 

Grasland met 
natuurbeheer 

Graslanden waarbij beheer en gebruik gericht is op het 
behoud, herstel of ontwikkeling van maximale natuurdoelen. 
Deze doelen (bvb. natuurdoeltypen of doelsoorten) zijn 
doorgaans niet te verenigen met een economisch rendabele 
landbouwbedrijfsvoering. Om deze doelen te realiseren 
worden deze graslanden verworven en/of beheerd door 
natuurverenigingen of overheden. In veel gebieden worden 
landbouwers (via gebruiksovereenkomsten) ingeschakeld bij 
aspecten van het beheer (maaien, nabeweiding, …). 

8.000 ha 

Heide met 
natuurbeheer 

Alle heidevegetaties die verworven zijn en/of beheerd worden 
door natuurverenigingen of overheden en waarvan het beheer 
gericht is op het behoud, herstel of ontwikkeling van 
karakteristieke biodiversiteit. 

5.977 ha 

Moeras met 
natuurbeheer 

Alle moerasvegetaties (natte graslanden, verlandingszones, 
laagveengebieden, natuurlijke en halfnatuurlijke 
moerasbossen, rietlanden) die actief beheerd worden met 
oog op het behoud, herstel of ontwikkeling van biodiversiteit. 
Andere functies (waterberging, recreatie, waterzuivering) zijn 
ondergeschikt aan de biodiversiteitsdoelen. Om deze doelen 
te realiseren worden deze gebieden verworven en beheerd 
door natuurverenigingen of overheden. 

5.021 ha 

Slikken & 
schorren 

Alle slikke- en schorvegetaties die in beheer en/of eigendom 
zijn van overheden of natuurverenigingen met oog op het 
behoud, herstel of ontwikkeling van biodiversiteit. 

1.797 ha 

Kustduin met 
natuurbeheer 

 1.211 ha 

Bron: Hens et al., 2009 

→ Hoofdlijnen NARA scenario’s 

Voor de toekomstverkenning van de natuur in Vlaanderen tijdens de periode 2007–2030, worden drie 
contrasterende beleidsstrategieën met elkaar vergeleken 
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- Een referentiescenario, waarbij het beleid uit de periode 2000–2007 aangehouden wordt 

- Een scenario scheiden, waarin de open ruimte verdeeld wordt tussen de gebruiksvormen 
ervan die ruimtelijk gegroepeerd worden in homogene clusters; en, 

- Een scenario verweven, waarin de zorg voor natuur integraal deel uitmaakt van alle 
landgebruikvormen van de open ruimte, die door elkaar worden verweven.  

De *R-*S-*V scenario-oefening onderzoekt drie beleidsstrategieën waarbij variaties worden 
aangebracht op de volledige waaier aan de actueel gehanteerde instrumenten en maatregelen. 

Tabel 28 Omschrijving op hoofdlijnen van de beleidsscenario’s ‘referentie’, ‘scheiden’ en ‘verweven’ 
voor elk van de categorieën met natuurbeheer (Hens et al., 2009). 

Grasland met natuurbeheer 

 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Omschrijving 
beleid 

Huidig beleid inzake 
verwerving, inrichting 
en beheer verderzetten 

Maximale beleidsinzet op 
graslanden met natuurbeheer 
in Natura 2000 gebieden. 

Actief herstel en 
omvormingsbeheer vanuit 
andere graslandtypen en 
vanuit niet Natura 2000-typen 
(productiegrasland, akkers, 
populieren- en 
naaldboutaanplanten, …) 

Minimale beleidsinzet op 
ontwikkeling en verwerving 
van nieuwe graslanden. 

Enkel percelen waar 
uitgangssituatie reeds 
grasland is worden verworven 
of in beheer genomen; 
minimale inzet op 
natuurontwikkeling vanuit bvb. 
bos of door afgraven van 
landbouwgronden. 

Geen ruimtelijke voorkeur voor 
nieuwe ‘graslanden met 
natuurbeheer’: geschiktheid en 
beschikbaarheid zijn bepalend 

Oppervlakte-
evolutie  

Ongewijzigd beleid: 
aanhouden evolutie 
2000–2007 tot 2030. 

Oppervlakte in 2030: 
16.636 ha (aangroei: 
+8.636 ha) 

Beschikbaar budget zodanig 
inzetten dat 
instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura-2000 
graslandtypes maximaal 
gerealiseerd worden 

Oppervlakte in 2030: 9.294 ha 
(aangroei: +1.293 ha) 

Beschikbaar budget zodanig 
inzetten dat 
instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura-2000 
graslandtypes maximaal 
gerealiseerd worden. Minimaal 
behoud van het areaal in 
basisjaar. 

Oppervlakte in 2030: 9.979 ha 
(aangroei: +1.978 ha) 

Verspreiding Volgens huidige 
prioritering 
reservatenbeleid: 

1. Openbare 
eigendommen / 
eigendommen van 
natuurverenigingen 

2. Natura 2000 

3. 
Uitbreidingsperimeters 

4. Huidig VEN 

Streven naar grote, 
aaneengesloten gebieden; 
nieuwe gebieden sluiten aan 
bij reeds bestaande kernen 
(kernversterking) 

Natura 2000 en gewenst VEN 
zijn sturend 

Niet in herbevestigd agrarisch 
gebied 

Geen beleidsvoorkeur 
(categorie kan/mag overal in 
Vlaanderen voorkomen) 

Clustering geen must. Kleine 
gebieden niet benadelen. 
Graslanden met natuurbeheer 
kunnen voorkomen in mozaïek 
met andere landgebruiken 

Heide met natuurbeheer 
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 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Omschrijving 
beleid 

Huidig beleid inzake 
verwerving, inrichting 
en beheer verderzetten  

Aankoopbeleid + 
natuurprotocol militaire 
domeinen 

Inrichting en 
natuurherstel (vnl. in 
kader van LIFE) op 
deze terreinen 

Maximale beleidsinzet op 
grote, aaneengesloten 
gebieden 

Actief herstel (grootschalig 
plaggen, terugdringen 
verbossing) en 
omvormingsbeheer vanuit 
andere natuurtypen (afgraven 
landbouwterreinen, kappen 
naaldbos) 

Minimale beleidsinzet op 
ontwikkeling en verwerving 
van nieuwe heideterreinen 

Enkel percelen waar 
uitgangssituatie heide is 
worden verworven 

Geen ruimtelijke voorkeur voor 
nieuwe gebieden 

Oppervlakte-
evolutie  

Ongewijzigd beleid: 
aanhouden evolutie 
2000–2007 tot 2030. 

Oppervlakte in 2030: 
7.997 ha (aangroei: 
+2.019 ha) 

Beschikbaar budget zodanig 
inzetten dat 
instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura-2000 heidetypes 
maximaal gerealiseerd worden 

Oppervlakte in 2030: 9.584 ha 
(aangroei: +3.606 ha) 

Beschikbaar budget zodanig 
inzetten dat 
instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura-2000 heidetypes 
maximaal gerealiseerd 
worden. Minimaal behoud van 
het areaal in basisjaar. 

Oppervlakte in 2030: 8.203 ha 
(aangroei: +2.225 ha) 

Verspreiding Volgens huidige 
prioritering 
reservatenbeleid: 

1. Openbare 
eigendommen / 
eigendommen van 
natuurverenigingen 

2. Natura 2000 

3. 
Uitbreidingsperimeters 

4. Huidig VEN 

Streven naar grote, 
aaneengesloten gebieden; 
nieuwe gebieden sluiten aan 
bij reeds bestaande kernen 
(kernversterking) 

Natura 2000 en gewenst VEN 
zijn sturend 

Niet in herbevestigd agrarisch 
gebied 

Geen beleidsvoorkeur 
(categorie kan/mag overal in 
Vlaanderen voorkomen) 

Clustering geen must. Kleine 
reservaten niet benadelen. 
Heidereservaten kunnen 
voorkomen in mozaïek met 
andere landgebruiken 

Moeras met natuurbeheer 

 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Omschrijving 
beleid 

Huidig beleid inzake 
verwerving, inrichting 
en beheer verderzetten 

Aankoopbeleid 

Inrichting en 
natuurherstel (vnl. in 
kader van 
natuurinrichting en 
LIFE) op deze 
terreinen 

Maximale beleidsinzet op 
grote, aaneengesloten 
moerasgebieden met 
natuurbeheer. Actief herstel en 
omvormingsbeheer vanuit 
andere natuurtypen. Deze 
grote gebieden kunnen ook 
fungeren als natuurlijk 
overstromingsgebied indien de 
waterkwaliteit de natuurdoelen 
niet negatief beïnvloedt. 

Minimale beleidsinzet op deze 
categorie. Minimaal behoud 
van het areaal uit basisjaar. 
Beleidsmatig geen voorkeur 
waar ‘moeras met 
natuurbeheer’ komt; 
geschiktheid is bepalend. 
Enkel percelen waar 
uitgangssituatie reeds moeras 
is; nieuwe moerassen kunnen 
ontstaan waar er in kader van 
waterbeheersing 
overstromingsgebieden 
ingericht worden. 

Oppervlakte-
evolutie  

Ongewijzigd beleid: 
aanhouden evolutie 
2000–2007 tot 2030. 

Oppervlakte in 2030: 
12.620 ha (aangroei: 
+7.599 ha) 

Beschikbaar budget zodanig 
inzetten dat 
instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura-2000 
moerastypes maximaal 
gerealiseerd worden 

Beschikbaar budget zodanig 
inzetten dat 
instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura-2000 
moerastypes maximaal 
gerealiseerd worden. Minimaal 
behoud van het areaal in 
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Oppervlakte in 2030: 13.205 
ha (aangroei: +8.184 ha) 

basisjaar. 

Oppervlakte in 2030: 11.899 
ha (aangroei: +6.878 ha) 

Verspreiding Openbare 
eigendommen / 
eigendommen van 
natuurverenigingen (1) 

+ Natura 2000 (2) 

+ 
Uitbreidingsperimeters 
(3) 

+ Huidig VEN (4) 

In Natura 2000 (HRL-
gebieden, integrale VRL-
gebieden) op alle 
planologische ‘open ruimte’ 
bestemmingen 
In gewenst VEN alle 
planologische ‘open-ruimte’-
bestemmingen behalve HAG 

Streven naar grote, 
aaneengesloten gebieden; 
nieuwe gebieden sluiten aan 
bij reeds bestaande kernen 
(kernversterking) 

Geen beleidsvoorkeur 
(categorie kan/mag overal in 
Vlaanderen voorkomen door 
verwerven of in beheer nemen 
van de meest geschikte 
terreinen) 

Clustering geen must. Kleine 
gebieden niet benadelen. 

Nieuwe 
overstromingsgebieden 
(buiten Natura 2000) ? 

Slikken & schorre 

 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Omschrijving 
beleid 

Bij aanhouden van de huidige plankeuzes voor rivieren, is de resterende beleidsmarge 
voor slikken & schorren beperkt. Daarom geen uitgesproken scenario-alternatieven 
volgens de terrestrische reservaatcategorieën. tenzij in snelheid van realisatie. 

Schelde: geactualiseerd Sigmaplan 

Maas: uitvoering project Grensmaas 

IJzer: uitvoering natuurherstelplan IJzermonding 

Kustduin met natuurbeheer 

 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Omschrijving 
beleid 

Analoog aan reservaatgrasland en –heide 

Oppervlakte-
evolutie  

Ongewijzigd beleid: 
aanhouden evolutie 
2000–2007 tot 2030. 

Oppervlakte in 2030: 
2.156 ha (aangroei: 
+946 ha) 

Beschikbaar budget zodanig 
inzetten dat 
instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura-2000 duintypes 
maximaal gerealiseerd worden 

Oppervlakte in 2030: 2.253 ha 
(aangroei: +1.042 ha) 

Beschikbaar budget zodanig 
inzetten dat 
instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura-2000 duintypes 
maximaal gerealiseerd 
worden. Minimaal behoud van 
het areaal in basisjaar. 

Oppervlakte in 2030: 1.828 ha 
(aangroei: +617 ha) 

Verspreiding Analoog aan andere gebieden met natuurbeheer 

Bron: Hens et al., 2009 

 

In z’n streven naar een duurzaam gebruik van bossen en naar optimaal functionerende en soortenrijke 
bosecosystemen, hanteert het Vlaams bosbeleid een drieledige aanpak: kwantitatief bosbehoud, 
bosuitbreiding en kwalitatief bosbehoud. De onderstaande kader geeft een overzicht van dit beleid. 

 

Kwantitatief bosbehoud 

- Juridische bescherming van bossen: verbod op ontbossing + compensatieplicht 
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- Planologische bestemming voor bossen 

Knelpunten: in periode 2000–2007 nog steeds (beperkt) jaarlijks bosverlies; compensatie raakt 
moeilijk gerealiseerd; planologische bestemming interfereert met juridische bescherming. 

• Bosuitbreiding  

- Doel: 10.000 ha bosuitbreiding (geen streefdatum) 

Knelpunten: bosuitbreiding raakt moeilijk gerealiseerd. 

• Kwalitatief bosbehoud 

- Drie beheerniveaus voor multifunctionele bossen (= niet-reservaatbossen) 

- Beheervisie openbaar bos 

- Criteria duurzaam bosbeheer en uitgebreide bosbeheerplannen 

- Beperkte bosbeheerplannen 

- Twee ‘types’ reservaatbos 

- Bosreservaten 

- Bos in natuurreservaten 

- Twee benaderingen van het beheer 

- Financiële stimuli voor duurzaam bosbeheer, erkende bosreservaten, erkende 
natuurreservaten 

- Aankoop en beheer van terreinen van de overheid 

- Bosgroepen 

- Regeling bosexploitanten 

Stand van zaken/te verwachten evolutie bij ongewijzigd beleid: inspanningen voor 
bosbeheerplannen, bosexploitatie en bosgroepen leiden tot verbetering van de ecologische kwaliteit 
van bossen 

Tabel 29 Omschrijving op hoofdlijnen van de beleidsscenario’s ‘referentie’, ‘scheiden’ en ‘verweven’ 
voor het bosbeleid (Hens et al., 2009). 

 Referentie (*R) Scheiden (*S) Verweven (*V) 

Kwantitatief 
bosbehoud 

Juridische bescherming 
van bossen, ongeacht de 
planologische bestemming 

Boscompensatie 

Bosverlies aan tempo van 
periode 2000–2007 

In natuurreservaten 
bosverlies door 
omvorming van minder 
waardevolle bossen (vnl. 
aanplanten) naar niet-bos 

Juridische bescherming 
van bossen beperkt tot 
groene en gele 
bestemmingen 

Boscompensatie 

Bosverlies groter dan in 
periode 2000–2007 (geen 
juridische bescherming 
voor zonevreemde 
bossen) 

In natuurreservaten 

Juridische bescherming 
van bossen, ongeacht de 
planologische bestemming 

Boscompensatie 

Enkel (beperkt) bosverlies 
door omvorming van 
minder waardevolle 
bossen (vnl. aanplanten) 
naar niet-bos Natura 2000 
habitats – verminderde 
aandacht in vgl met *R 
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Natura 2000 habitats bosverlies door 
omvorming van minder 
waardevolle bossen (vnl. 
aanplanten) naar niet-bos 
Natura 2000 habitats – 
verhoogde aandacht in vgl 
met *R 

Bosuitbreidi
ng 

Netto en bruto 
bosuitbreiding aan tempo 
van periode 2000–2007. 
Einddoel: +10.000 ha bos, 
waarvan 1.000 ha ‘bos 
met natuurbeheer’ 

Lokalisatie bosuitbreiding 
volgens de huidige criteria 

Netto bosuitbreiding aan 
tempo van periode 2000–
2007. Einddoel: +10.000 
ha bos, waarvan 1.000 ha 
‘bos met natuurbeheer’ 

Bruto bosuitbreiding hoger 
dan in periode 2000–2007, 
om bosverlies te 
compenseren 

Streven naar grote bossen 
met hoge natuurwaarde of 
met efficiënt 
multifunctioneel 
bosbeheer 

Bosuitbreiding prioritair 
gericht op vergroten van 
bestaande bossen 

Netto bosuitbreiding aan 
tempo van periode 2000–
2007. Einddoel: +10.000 
ha bos (geen ‘bos met 
natuurbeheer’) 

Bruto bosuitbreiding 
nauwelijks groter dan 
netto bosuitbreiding 

Bosuitbreiding kan overal 

Bosuitbreiding vooral in 
verstedelijkte en bosarme 
regio’s 

Kwalitatief 
bosbehoud 

Overheid combineert 
aankopen en eigen beheer 
met samenwerking 
volgens verhouding 2000–
2007. 

Overheid legt klemtoon op 
aankopen en eigen beheer 
van natuur en bos (relatief 
meer middelen naar 
aankoop) 

Overheid legt klemtoon op 
samenwerking met 
actoren in open ruimte; 
geen aankopen, eigen 
terreinen worden verder 
beheerd 

Bosreservate
n 

Tempo 2000–2007. Uitbouw volgens beleidsvisie bosreservaten, met einddoelstelling 
4000 ha (geen streefdatum) 

Bos in 
natuurreserv
aten 

Tempo 2000–2007 Toename zodanig dat 
instandhoudingsdoelstellin
gen voor Natura-2000 
types zo snel en zo 
volledig mogelijk 
gerealiseerd worden 

Geen toename 

Multifunction
eel bos 

Beheervisie openbaar bos: 
toename @ tempo 2000–
2007 

Criteria duurzaam 
bosbeheer: toename @ 
tempo 2000–2007 

Beperkte beheerplannen: 
toename @ tempo 2000–
2007 

Beheervisie openbaar bos: 
toename 

Criteria duurzaam 
bosbeheer: geen toename 

Beperkte beheerplannen: 
toename 

Beheervisie openbaar bos: 
geen toename 

Criteria duurzaam 
bosbeheer: toename 

Beperkte beheerplannen: 
geen toename 

Bosuitbreidin
g 

Aanhouden huidige 
verdeling tussen 
aankopen vs. subsidiëren 

Klemtoon op 
aankoopbeleid 

Geen verdere aankopen 
van grond voor 
bosuitbreiding, financiële 
stimuli om bosuitbreiding 
door actoren open ruimte 
te laten realiseren 

Kwaliteit 
bestaande 
bossen 

Aanhouden huidige 
verdeling tussen: 

- multifunctioneel bos vs. 

Aanhouden huidige 
verdeling tussen 
multifunctioneel bos en 

Toename van 
multifunctioneel bos ten 
koste van bos met 
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reservaatbos 

- aankopen vs. 
subsidiëren 

reservaatbos 

Meer aandacht voor zelf 
aankopen dan voor 
subsidiëren 

natuurbeheer: 

- alle bos in natuurgebied 
dat eigendom is van 
ANB en nog niet 
aangewezen als 
natuurreservaat wordt 
multifunctioneel bos 

- alle bos in militair 
domein met 
natuurprotocol 

Geen verdere aankopen 
van bossen, financiële 
stimuli om criteria 
duurzaam bosbeheer aan 
te moedigen bij 
boseigenaars of om bos- 
of natuurreservaten te 
beheren 

Bosgroepen Aanhouden evolutie 2000–
2007 

Verminderde aandacht Verhoogde aandacht 

Bron: Hens et al., 2009 

Een samenvatting van de oppervlakte natuur en bos toont de verschillen tussen de verschillende 
NARA scenario’s (Figuur 48). Natuur omvat de landgebruikklassen grasland met natuurbeheer, heide 
met natuurbeheer, moeras met natuurbeheer, slikken en schorren en kustduin met natuurbeheer. 
Onder bos wordt zowel het bos met bosbeheer als het bos met natuurbeheer gerekend. 
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Figuur 48 Evolutie van natuur en bos voor de drie verschillende NARA scenario’s (R=referentie, 
S=Scheiden, V=Verweven) 
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4.3.3 Bebouwing 

→ De bebouwde oppervlakte 

De vraag of de woonoppervlakte in Vlaanderen verdichtte of verdunde de afgelopen jaren werd 
geanalyseerd op basis van berekeningen aan de hand van de ecodata (2008) van de FOD - Algemene 
Directie Statistiek en Economische Informatie op het niveau van de gemeenten. Een verdere 
trendanalyse werd doorgevoerd door de gemeenten in te delen op basis van het RSV (VRIND 2006).  

 

Legende RSV Gemeenten 

 
Vlaams Strategisch Gebied 
rond Brussel (VSGB) 

Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, 
Linkebeek, Machelen, St-Genesius-Rode, St-Pieters-
Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-
Oppem en Zaventem 

 

 

 

Grootstedelijke gebieden 
(GSG) 

Aartselaar, ANTWERPEN, Boechout, Borsbeek, 
Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, 
Schelle, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht, De 
Pinte, Destelbergen, Evergem, GENT, Melle en 
Merelbeke 

 

 

Regionaalstedelijke gebieden 
(RSG) 

AALST, Denderleeuw, BRUGGE, Damme, Jabbeke, 
Oostkamp, Zedelgem, Diepenbeek, GENK, HASSELT, 
Zonhoven, Deerlijk, Harelbeke, KORTRIJK, Kuurne, 
Wevelgem, Zwevegem, LEUVEN, MECHELEN, St-
Katelijne-Waver, Bredene, Middelkerke, OOSTENDE, 
Ingelmunster, Izegem, ROESELARE, SINT-NIKLAAS, 
Beerse, TURNHOUT, Oud-Turnhout, Vosselaar 

 Structuurondersteunende 
kleinstedelijke gebieden 
(KSGs) 

Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, 
Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, 
Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, 
Tongeren, Waregem 

 Kleinstedelijke gebieden op 
provinciaal niveau (KSGp) 

Asse, Beveren, Bilzen, Blankenberge, Boom, Bree, 
Diksmuide, Geraardsbergen, Heist-op-den-Berg, 
Hoogstraten, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, 
Maasmechelen, Menen, Neerpelt, Ninove, Overpelt, 
Poperinge, Temse, Torhout, Veurne, Wetteren, 
Zottegem 



 
 

129/326 
 

 
Economische knooppunten in 
het economisch netwerk van 
het Albertkanaal (EKa) 

naast de gemeenten in het stedelijk gebeid Antwerpen, 
Bilzen, Geel, Hasselt, Genk en Herentals, behoren ook 
volgende gemeenten ertoe: Beringen, Grobbendonk, 
Ham, Heusden-Zolder, Laakdal, Lanaken, Lummen, 
Meerhout, Olen, Ranst, Schilde, Schoten, Tessenderlo, 
Westerlo, Zandhoven, Zutendaal 

 
Specifiek economische 
knooppunten (EKs) 

Alken, Anzegem, Ardooie, Arendonk, Avelgem, Balen, 
Bornem, Dilsen-Stokkem, Duffel, Hamont-Achel, 
Hooglede, Houthalen-Helchteren, Kluisbergen, 
Kortemark, Londerzeel, Maldegem, Malle, Meulebeke, 
Nazareth, Nieuwpoort, Opglabbeek, Puurs, Staden, 
Ternat, Wervik, Wielsbeke, Willebroek, Wingene 

 
Buitengebied (BG) Alle andere gemeenten 

Figuur 49 Indeling van de gemeenten op basis van het RSV.  

Bron: RSV, bewerking Studiedienst van de Vlaamse Regering (VRIND, 2006). 

Op 1 januari 2007 bedroeg de totale onbebouwde oppervlakte in Vlaanderen 10.188 km², en de 
bebouwde oppervlakte 2.386 km² (Tabel 30). De afname van de onbebouwde oppervlakte in de 
periode 1983-2007 is het sterkst in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) en de 
grootstedelijke gebieden (GSG), gevolgd door de economische knooppunten van het Albertkanaal 
(EKa) en de regionaalstedelijke gebieden (RSG). De totale bebouwde oppervlakte is met meer dan de 
helft toegenomen in diezelfde periode. De groei van de bebouwde oppervlakte is het sterkst in de 
economische knooppunten (EKa, EKs), de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau (KSGp) en 
het buitengebied (BG). In absolute oppervlakte is de toename in het buitengebied (BG) het grootst 
gevolgd door de regionale stedelijke gebieden (RSG) en de kleinstedelijke gebieden (KSG) (Figuur 
50). Vanaf 1996 treedt een vertraging en relatieve stabilisatie op van de jaarlijkse aangroei in 
bebouwde oppervlakte (Figuur 51). Deze vertraging alsook de kleine sprong in 2003 is in hoofdzaak te 
verklaren door de slinkende aangroei in het buitengebied. De algemene trend voor de stedelijke 
gebieden is dalend maar wordt reeds in 1992 ingezet en kent een sterk wisselend verloop. De 
gemeenten gelegen in de economische knooppunten vertonen een gelijkaardige trend als de 
gemeenten in het buitengebied. 

Tabel 30 Totale oppervlakte (km²) van bebouwde en onbebouwde percelen en index tov 1983 
(basisjaar 1983=100). 

 Bebouwde percelen Onbebouwde percelen 
RSV* 2007 Index 2007 Index 
BG 863.6 167.5 4859.6 92.6 
Eka 147.6 174.9 488.1 87.7 
Eks 209.6 167.7 917.2 90.8 
GSG 197.6 130.9 358.3 86.3 
KSGp 253.8 168.2 1283.9 91.1 
KSGs 249.4 162.3 1039.1 90.5 
RSG 381.9 148.3 1059.6 88.4 
VSGB 82.2 148.5 182.6 85.0 
Total 2385.7 159.8 10188.4 91.0 

* Afkorting: zie indeling van de gemeente volgens het RSV (Figuur 49).  

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek  
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Figuur 50 Totale bebouwde oppervlakte (km²) in de periode 1983-2007 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek  
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Figuur 51 Jaarlijkse aangroei in bebouwde oppervlakte (km²) in de periode 1983-2007 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek  

De bebouwde oppervlakte wordt in hoofdzaak ingenomen door huizen en hoeven: op 1 januari 2007 
werd 64 % van het totaal aantal bebouwde percelen ingenomen door deze woonvormen (Tabel 31). 
Het aantal bebouwde percelen in de verschillende RSV-gebieden en klassen werd geanalyseerd voor 
de periode 1983-2007. De toename van de bebouwde percelen is vooral toe te schrijven aan huizen en 
hoeven zodat de bebouwde oppervlakte daardoor sterk toeneemt. Opvallend is de relatief sterke 
stijging van percelen met appartementsgebouwen (21% van het totaal aantal bebouwde percelen) en 
buildings (5% van het totaal aantal bebouwde percelen). In Vlaanderen is het aantal percelen met 
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appartementen bijna verdrievoudigd ten opzichte van 1983 (Figuur 52), het aantal percelen met 
buildings is verdubbeld. In de economische knooppunten, het buitengebied en het provinciaal 
kleinstedelijk gebied is het aantal percelen met appartementen meer dan verviervoudigd tijdens de 
periode 1983-2007. De gemeenten gelegen in de economische knooppunten en het buitengebied 
vertonen de sterkste groei (Figuur 52). Het aantal percelen met appartementen kent in alle RSV-
gebieden een exponentiële groei (Figuur 53). In het grootstedelijk gebied bleven de percelen met 
buildings nagenoeg constant, terwijl de opvallendste stijgingen plaatsvonden in het buitengebied en het 
regionaalstedelijke gebied (Figuur 53). Met uitzondering van het grootstedelijk gebied vertoont het 
aantal percelen met huizen en hoeven een lineaire stijging die het sterkst verloopt in het buitengebied. 
Het aantal percelen met handelsbestemming stijgt in alle RSV-gebieden tot 1996 - 1998 om 
vervolgens te dalen; in het grootstedelijke gebied zet deze daling zich reeds vanaf 1988 in (Figuur 53). 

Tabel 31 Aantal en aandeel van bebouwde percelen en index tov 1983 (basisjaar 1983=100) 

  2007 Aandeel Index 
Ambachts- en industriegebouwen 37050 1.2 118.0 
Gebouwen met handelsbestemming 108690 3.4 111.4 
Bijgebouwen met inbegrip van serres 147304 4.7 116.7 
Kantoorgebouwen 6254 0.2 247.1 
Appartementen 663519 21.0 286.9 
Buildings 40938 1.3 203.0 
Huizen en hoeven 2028623 64.2 119.7 
Gebouwen voor eredienst 8768 0.3 98.2 
Gebouwen voor nutsvoorzieningen 29538 0.9 147.6 

Gebouwen voor onderwijs, onderzoek en 
cultuur 8134 0.3 113.6 
Gebouwen voor recreatie en sport 40732 1.3 123.0 
Gebouwen voor sociale zorg en 
ziekenzorg 3933 0.1 171.4 
Openbare gebouwen 3805 0.1 121.8 
Opslagruimten 32622 1.0 130.0 
Totaal 3159910  137.1 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek  
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Figuur 52 Groei-index van het totaal aantal bebouwde percelen met residentieel karakter in 2007 ten 
opzichte van het basisjaar 1983 (=100) 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek  
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Figuur 53 Aantal bebouwde percelen met residentieel karakter in de periode 1983-2007 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie Statistiek  
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Een verdere analyse van het aantal woongelegenheden per type residentiële bebouwing is 
gebaseerd op de karakteristieken van de verschillende gebouwenvoorraad in Vlaanderen. Het 
gemiddeld aantal woongelegenheden per gebouw is in Vlaanderen gelijk aan 1 voor 
handelshuizen en huizen in open, gesloten of half-open bebouwing. Voor buildings en 
appartementen verloopt het gemiddeld aantal woongelegenheden per gebouw in opvallend 
dalende lijn in het regionaalstedelijk gebied (RSG) en het Vlaams Strategisch Gebied rond 
Brussel (VSGB); in het buitengebied is er een stijging van het aantal woongelegenheden in 
buildings en appartementsgebouwen tot 2004, daarna wordt ook hier een daling merkbaar 
(Figuur 54).  

Het moment waarop de daling wordt ingezet, spoort nagenoeg samen met de graad van 
verstedelijking van het type gebied: in sterk verstedelijkte gebieden (VSGB en RSG) is de 
daling reeds gestart vóór 1994, terwijl ze zich pas vanaf 2004 voordoet in de weinig 
verstedelijkte gebieden (BG en EKa). De GSGs maken hierop een uitzondering: ze worden 
gekenmerkt door een stijgend aantal woongelegenheden tot in 2007. De verandering in het 
aantal woongelegenheden wijzigt niet spectaculair in de periode 1995-2007: een gemiddeld 
appartementsgebouw in het BG bevat nog steeds minder woongelegenheden dat dit in het 
RSG. 
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Figuur 54 Aantal woongelegenheden in buildings en appartementsgebouwen in de RSV-
gebieden tijdens de periode 1995-2007 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek  

Op basis van de analyses van de bebouwde oppervlakte, bebouwde percelen, type gebouwen 
en aantal woongelegenheden per gebouw kan gesteld worden dat er de laatste decennia een 
uitbreiding van de bebouwde oppervlakte heeft plaatsgevonden en een vergroting van de 
woonoppervlakte per woongelegenheid. 

→ Kavelgrootte 

Een belangrijk element in de bebouwde ruimte is de dichtheid. Op basis van kadastrale 
gegevens werd een analyse gemaakt van de grootte van de bebouwde percelen in 
Vlaanderen en Brussel. Hieruit blijkt dat de grootte van de bebouwde kavels sterk steeg in het 
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verleden maar zeer recent (sinds 2005) afgenomen is. In Brussel wordt deze trend reeds 
ingezet vanaf het begin van de jaren 1990. De kavelgrootte voor huizen en hoeven in 
Vlaanderen kende een sterke stijging vorige eeuw, de kavelgrootte voor appartementen daalt 
terwijl deze voor buildings nagenoeg constant kan beschouwd worden. Omdat in gebouwen 
met handelsbestemming (handelshuizen) vaak woongelegenheid voorkomt in de vorm van 
appartementen (gemiddeld 1 in Vlaanderen tot 2 in Brussel), werd het verloop van de 
kavelgrootte bestudeerd onder de noemer residentieel gebruik. Opvallend is de sterke stijging 
in kavelgrootte van gebouwen met handelsbestemming. 
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Figuur 55 Evolutie van de bebouwde kavelgrootte (in are) in het Brussels en Vlaams 
gewest (error bars geven de 25 en 75 percentiel weer) 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek  
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Figuur 56 Evolutie van de kavelgrootte (in hectare) in Vlaanderen voor kavels met 
gebouwen voor residentieel gebruik  

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek  

 

Voor Vlaanderen werden de gegevens opgedeeld al naargelang de RSV-gebieden (Figuur 
49). De bebouwde kavelgrootte toont voor alle RSV-gebieden met uitzondering van het 
buitengebied een stijgend verloop in de periode 1983 -2000, waarna een daling optreedt. In 
het buitengebied is de kavelgrootte sinds 2001 eerder constant met een slechts zeer lichte 
daling in het laatste jaar (2007). De afname in kavelgrootte sinds deze eeuw zou men kunnen 
toeschrijven aan de scherpere afbakening van groeigebieden als onderdeel van het ruimtelijk 
beleid ofschoon deze relatie specifiek onderzocht zou moeten worden. 
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Figuur 57 Evolutie van de bebouwde kavelgrootte (in are) in de RSV-gebieden 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek  

 

Een verdere analyse van de gegevens per gemeente toont opmerkelijke trends voornamelijk 
in dichtbevolkte gebieden of in gebieden waar een specifieke attractor zoals bijvoorbeeld de 
kuststrook is. Sedert een tiental jaren vertonen de kavels van de kustgemeenten een sterk 
dalende trend (Figuur 58); voor Brugge zet deze trend zich iets later in. 
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Figuur 58 Evolutie van de bebouwde kavelgrootte (in are) in de kustgemeenten 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek  

In de grootstedelijke omgeving zijn de bebouwde kavels opmerkelijk kleiner dan in landelijke 
gemeenten. Bovendien daalt de bebouwde perceelsgrootte sterker in de steden dan op het 
platteland. Een voorbeeld hiervan is het verloop van de kavelgrootte in Antwerpen en enkele 
gemeenten in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (Figuur 59). 
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Figuur 59 Evolutie van de kavelgrootte (in are) in het GSG Antwerpen en het Vlaams 
Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) 

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek  
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Figuur 60 Evolutie van de kavelgrootte (in hectare) in Vlaanderen voor kavels met 
gebouwen voor residentieel gebruik  

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek  

De kavelgroottes van nieuw begonnen woongebieden daalden van 7.5 are in 2000 naar 5.2 
are in 2005, waar ze volgens de curve stabiliseren (Figuur 61). Deze trends werden getoetst 
aan de richtcijfers die in 1998 in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (Tabel 32) werden 
vooropgesteld. 
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Figuur 61 Evolutie van de gemiddelde kavelgrootte (in are) in Vlaanderen voor kavels in 
nieuw begonnen woonheden  

Bron: Eigen berekeningen met gegevens van de administratie van het Kadaster, FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek  
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Tabel 32 Streefcijfers van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Gebied Streefcijfer  Bijkomend 
woningaanbod 

Stedelijk 25 woningen/ha 400 m² 60% 
Kernen van buitengebied 15 woningen/ha 667 m² 40% 
  

Bron: Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Integrale versie (Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
1998) 

De streefcijfers voor woondichtheid in het RSV zijn 25 woningen/ha in stedelijk gebied en 15 
woningen/ha in de kernen van het buitengebied. Bovendien wordt een 60/40 verhouding 
nagestreefd tussen stedelijk en buitengebied voor wat betreft het bijkomend woningaanbod.  

→ Elementen van verdichting en verdunning binnen de bebouwde oppervlakte en 
toepassing in de MIRA-S scenario’s 

Uit de voorgaande analyses blijkt dat er over het algemeen een verdunning plaatsgrijpt binnen 
de bebouwde oppervlakte. Relatief gezien verdunt de stadsomgeving omdat er minder 
woongelegenheden per gebouw voorkomen en de vloeroppervlakte per woongelegenheid 
stijgt; dit is het geval in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, het regionaalstedelijk 
gebied, het grootstedelijk gebied en het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. In het 
regionaalstedelijk gebied gaat dit bovendien ook gepaard met een sterke stijging van de 
bebouwde oppervlakte. Het buitengebied en het provinciaal kleinstedelijk gebied is eveneens 
gekenmerkt door een sterke uitbreiding van de bebouwde oppervlakte; vooral het aantal 
kavels met huizen en hoeven stijgt in de periode 1983-2007. 

Tekenen van verdichting zijn een vertraging van de jaarlijkse aangroei aan bebouwde 
oppervlakte tijdens het laatste decennium in het buitengebied, een exponentiële stijging aan 
kavels met appartementen en buildings in alle RSV-gebieden, en een verhoogd aantal 
woongelegenheden per appartementsgebouw in het buitengebied. Een sterker argument voor 
verdichting is de tragere aangroei van de kavelgrootte, een tendens die het sterkst is in het 
buitengebied. In reeds dichtbevolkte gebieden zoals aan de kust en in het grootstedelijk 
gebied is er een sterke daling van de kavelgrootte. De grootte van de kavels daalt ook in 
nieuw aangesneden woongebieden. 

In overeenstemming met de geest van het MIRA-S Europa scenario wordt een stringente 
toepassing voorzien van de streefcijfers vooropgesteld in het Ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen. Dit zal leiden tot een verdichting van de bevolking per cel residentiële bebouwing 
ten opzichte van het referentie scenario. In beide scenario’s grijpt er echter nog steeds een 
verdunning van de bebouwde oppervlakte plaats en breidt de verstedelijking uit. 
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Indicator=Woondichtheid: aantal inwoners per wooncel
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Figuur 62 Verschil in populatiedichtheden tussen RR en ER scenario’s na toepassing van 
de streefcijfers uit het RSV (case 1 = RR, case 2 = ER). 
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HHHOOOOOOFFFDDDSSSTTTUUUKKK   555   VVVEEESSSTTTIIIGGGIIINNNGGGSSSAAASSSPPPEEECCCTTTEEENNN   LLLOOOKKKAAAAAALLL   

NNNIIIVVVEEEAAAUUU   

5.1 Toegankelijkheid 

De lokale toegankelijkheid is in het Landgebruikmodel een maat voor de afstand van een cel 
tot een element van de verkeersinfrastructuur weergegeven in een netwerklaag. Het is de 
mate van ontsluiting door het verkeersinfrastructuurelement. Voorbeelden van netwerklagen 
die relevant zijn voor het transport van personen en goederen zijn de op- en afritten van de 
snelwegen en bushaltes. De mate waarin een netwerklaag de lokale toegankelijkheid 
beïnvloedt, is sterk afhankelijk van het type landgebruik. De aanwezigheid van een bushalte is 
van belang voor het woon-werk verkeer, terwijl voor bedrijven de nabijheid van op- en afritten 
van snelwegen van meer belang is. De tien voor het transport relevante netwerklagen worden 
opgesomd. 

Voor een juiste kalibratie van het model is het noodzakelijk om het relatief belang voor een 
type landgebruik van de afstand tot de verschillende netwerklagen te bepalen. In de praktijk is 
het zeer lastig om op basis van gegevens uit de literatuur tot een dergelijke rangordening te 
komen. In de eerste plaats is het aanbod aan informatie met betrekking tot, bijvoorbeeld, de 
ontsluiting van een bedrijventerrein door het verbeteren van de bereikbaarheid sterk kwalitatief 
van aard en eerder gericht op een wensbeeld dan beschrijvend. Daarnaast is het lastig 
rekening te houden met het gecombineerd effect van de nabijheid van meerdere 
netwerklagen. Om toch tot een eerste afschatting van de modelparameters te kunnen komen 
werd het daarom zinvol geacht het bestaand landgebruik in Vlaanderen in beschouwing te 
nemen. Dit is mede bepaald door de toegankelijkheid van de bewuste lokaties. Zo kan per 
type landgebruik onderzocht worden hoe deze verdeeld zijn als functie van de afstand tot de 
netwerklagen.  Tenslotte zijn de resultaten van de statistische analyse van de ruimtelijke 
verdeling als functie van de afstand tot de netwerklagen zeer bruikbaar voor reflectie op het 
landgebruik.  Zo blijkt bijvoorbeeld dat de helft van alle ruimte binnen Vlaanderen zich op een 
afstand van 4,2 km of minder van een snelweg bevindt.  Met nadruk dient gesteld te worden 
dat een dergelijke functionele relatie de correlatie tussen landgebruik en de nabijheid van de 
voor het transport relevante infrastructuur beschrijft, en geenszins als een oorzakelijk verband 
kan worden opgevat. Verder zijn naast de toegankelijkheid vele andere factoren bepalend 
voor de aanwezigheid van een bepaald type landgebruik. Het Landgebruikmodel doet recht 
aan dit principe door ook geschiktheid, ruimtelijk beleid en bestaand landgebruik in rekening te 
brengen.  Het Landgebruikmodel is uiteraard wel op causaliteit gebaseerd. Bij gebrek aan 
betere informatie zijn de genoemde functionele relaties desalniettemin kwalitatief bruikbaar als 
indicatie voor het belang van de netwerklagen voor de toegankelijkheid, omdat er wel 
oorzaak-gevolg relaties aan ten grondslag liggen. De volgende twee vragen zijn in dit verband 
voor de economisch belangrijkste typen landgebruik (residentieel-commercieel, agrarische 
bebouwing, industrie, zeehaven, vliegveld, en recreatief) onderzocht: 

o Hoe is het landgebruik verdeeld als functie van de nabijheid van de tien 
netwerklagen? 

o Wat is het relatief belang van de netwerklagen voor het landgebruik? 

Het antwoord op de eerste vraag werd gezocht door in ArcView een tabel te creëren waarin 
voor elk van de 22 typen landgebruik en elk van de 10 netwerklagen is aangegeven in welke 
afstandsklassen de cellen op de landgebruikkaart zich bevinden.  Enkel de afstand tot het 
meest nabijgelegen netwerkelement wordt weerhouden (de dichtsbijgelegen op- en afrit, 
lokale weg, autosnelweg, etc.).  Dit betekent dus dat bepaalde afstandsklassen niet 
voorkomen.  De afstandsklassen variëren tussen de 0 en ca. 26 km. Uit de tabel zijn 
vervolgens cumulatieve frequentieverdelingen voor de afstand tot de kaartlagen bepaald. (zie: 
Figuur 63 en Figuur 64). De frequentieverdelingen zijn relatief, d.w.z. geschaald op de 
maximumwaarde. 
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Figuur 63. Cumulatieve relatieve frequentieverdeling voor afstand van alle landgebruik tot de 
netwerklagen. 
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c  d  

 

e  f  

Figuur 64. Cumulatieve relatieve frequentieverdeling voor de afstand van de belangrijkste 
landgebruiken tot de netwerklagen: a. residentieel-commercieel, b. agrarisch-bebouwd, c. 
industrieel, d. zeehavens, e. luchthavens, en, f. recreatief landgebruik en sportterreinen 

Zo is uit Figuur 64.a af te lezen dat ongeveer 60 % van het residentieel-commercieel 
landgebruik in Vlaanderen zich op een afstand van minder dan 5 km van een autosnelweg 
bevindt. Vergelijken we, bijvoorbeeld, de frequentieverdelingen voor de luchthaven (Figuur 
64.e) met die voor residentieel-commercieel landgebruik (Figuur 64.a), dan zien we dat de 
nabijheid van infrastructuur belangrijker is (de curves lopen namelijk steiler). 

De  en Tabel 34 geven de resultaten voor alle combinaties van het landgebruik en de 
kaartlaag voor het 50 % en 95 % percentiel. Deze kunnen direct uit de cumulatieve 
frequentieverdelingen worden afgelezen. Met behulp van de tabellen kan nauwkeuriger de 
mogelijke omvang van het invloedsgebied worden geschat.  

In het model (Zie vergelijking 48) wordt de parameter Ds,c, die het belang van de afstand van 
een cel c tot het netwerkelement s weergeeft, gelijkgesteld aan het 50 % percentiel (voor elk 
netwerk s en elk landgebruik l). Tabel 33 bevat bijgevolg de waarden voor deze laatste 
parameter. 

Tabel 33. Afstand t.o.v. een netwerklaag waarbinnen 50 % van het landgebruik ligt. 

Landgebruik Autosne
lweg 

Expres
weg 

Regional
e weg 

Hoofd
weg 

Lokale 
weg 

Op- en 
Afrit 

Water
weg 

Bushalte Station Spoor
weg 

Residentiële 
& 

commerciële 3.463 4.427 0.495 0.788 0.021 2.478 3.073 0.138 2.789 1.214 
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Landgebruik Autosne
lweg 

Expres
weg 

Regional
e weg 

Hoofd
weg 

Lokale 
weg 

Op- en 
Afrit 

Water
weg 

Bushalte Station Spoor
weg 

bebouwing 
Agrarische 
bebouwing 5.338 6.192 1.11 2.025 0.021 3.763 4.592 0.25 4.545 2.835 

Industrie 1.543 3.366 0.868 0.517 0.062 1.304 0.584 0.237 2.564 0.486 

Zeehaven 1.814 7.564 0.531 3.079 0.128 1.655 0.423 0.417 5.143 0.064 

Luchthaven 1.617 2.644 0.632 0.463 0.496 1.221 4.881 0.409 1.485 1.09 
Grasland met 
natuurbeheer 5.574 7.841 1.75 2.41 0.259 3.78 2.844 0.688 4.882 2.405 
Productiegras

land met 
natuur- en 

milieudoelen 6.474 5.682 1.193 2.078 0.096 3.951 4.492 0.396 5.244 2.654 
Productiegras

land 5.216 6.546 1.363 2.267 0.096 3.648 3.809 0.432 4.646 2.789 
Akker met 

natuurdoelen 11.319 19.951 2.748 4.592 0.17 3.916 6.237 1.048 7.489 5.063 
Akker met 

milieudoelen 3.238 5.224 1.551 2.239 0.142 3.311 5.137 0.557 5.336 3.181 
Akker  5.362 5.903 1.471 2.263 0.095 3.923 4.804 0.462 4.971 3.137 

Bos met 
natuurbeheer 5.185 12.838 1.659 2.5 0.288 3.994 5.619 0.735 4.933 3.011 

Bos met 
bosbeheer 3.997 9.82 1.331 2.331 0.138 3.379 3.968 0.516 4.67 2.797 

Moeras met 
natuurbeheer 4.029 9.068 1.662 2.507 0.268 3.475 4.597 0.56 4.408 2.029 

Heide met 
natuurbeheer 5.27 16.639 2.115 3.059 0.9 4.373 7.517 1.438 7.555 4.517 
Kustduin met 
natuurbeheer 4.784 3.899 1.544 0.913 0.201 3.069 2.362 0.542 3.559 2.915 

Slik en 
schorre 4.666 12.058 1.033 3.511 0.275 3.555 0.154 0.613 6.064 1.778 

Recreatie- en 
sportterrein 3.764 8.976 1.014 1.492 0.095 2.773 2.939 0.282 3.801 2.159 

Park 2.749 2.898 0.663 0.94 0.075 1.94 2.595 0.25 2.505 1.272 
Militaire 

voorziening 9.625 20.004 1.399 1.601 0.417 4.525 4.09 0.708 4.342 3.29 

Infrastructuur  1.946 4.866 0.686 0.784 0.034 1.966 2.396 0.204 3.341 0.729 

Water 3.408 7.786 1.186 2.014 0.159 2.566 0.03 0.514 4.275 1.022 

alle 4.299 6.063 1.133 1.755 0.054 3.269 3.52 0.309 4.234 2.197 

Tabel 34. Afstand t.o.v. een netwerklaag waarbinnen 95 % van het landgebruik ligt.  

Landgebruik 
Autos
nelwe

g 

Expres
weg 

Regional
e weg 

Hoofd
weg 

Lokale 
weg 

Op- en 
Afrit 

Water
weg 

Bushalt
e Station 

Spoorw
eg 

Residentiële 
& 

commerciële 
bebouwing 13.673 28.523 4.236 5.973 0.165 7.392 13.411 0.564 11.154 8.117 
Agrarische 
bebouwing 16.606 33.373 4.595 7.427 0.24 8.092 13.811 1.046 13.705 9.811 

Industrie 12.518 31.014 3.672 5.201 0.409 5.695 10.041 0.981 13.126 7.208 

Zeehaven 14.896 19.497 3.834 8.53 1.154 3.704 1.522 2.524 12.306 2.363 

Luchthaven 4.852 4.788 2.206 1.472 1.171 2.58 6.841 1.134 5.443 5.247 
Grasland met 
natuurbeheer 19.835 42.398 4.602 7.502 1.204 8.792 14.505 2.196 18.89 13.1 

Productiegrasl
and met 16.787 34.431 4.263 7.575 0.573 10.16 20.144 1.324 13.918 10.636 
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Landgebruik 
Autos
nelwe

g 

Expres
weg 

Regional
e weg 

Hoofd
weg 

Lokale 
weg 

Op- en 
Afrit 

Water
weg 

Bushalt
e Station 

Spoorw
eg 

natuur- en 
milieudoelen 

Productiegrasl
and 16.125 32.103 4.65 7.665 0.478 7.901 13.17 1.288 13.591 9.831 

Akker met 
natuurdoelen 22.173 34.379 5.325 8.692 1.078 8.142 13.195 2.345 14.274 10.917 

Akker met 
milieudoelen 17.095 34.314 4.995 7.297 0.709 8.321 25.39 1.563 12.652 10.074 

Akker 16.933 31.832 4.75 7.754 0.497 8.312 18.4 1.324 13.278 10.296 
Bos met 

natuurbeheer 15.918 39.202 4.855 7.244 1.22 8.735 13.975 2.117 15.624 11.249 
Bos met 

bosbeheer 16.393 37.714 4.779 7.245 0.946 8.008 13.429 1.881 14.165 11.096 
Moeras met 

natuurbeheer 22.166 36.318 4.946 6.649 0.932 7.82 16.227 2.008 20.985 14.334 
Heide met 

natuurbeheer 14.552 35.645 4.497 7.922 1.935 7.16 13.048 2.61 11.656 9.882 
Kustduin met 
natuurbeheer 22.77 9.61 4.454 4.541 1.188 5.024 9.201 2.312 10.722 9.935 

Slik en 
schorre 23.379 29.448 5.793 10.941 2.834 6.376 7.29 4.706 24.919 17.7 

Recreatie- en 
sportterrein 14.974 36.698 4.675 6.317 0.539 8.269 14.18 1.213 13.432 10.239 

Park 13.072 34.684 3.975 5.984 0.449 7.152 15.704 0.917 12.049 8.329 
Militaire 

voorziening 17.38 41.65 3.607 5.809 2.114 7.932 19.213 2.188 10.107 9.396 

Infrastructuur 14.458 30.398 4.303 6.202 0.319 7.29 12.957 0.951 12.26 8.274 

Water 17.47 33.933 4.499 8.246 0.991 7.183 6.355 1.992 15.839 9.38 

alle 15.902 31.993 4.556 7.232 0.491 7.894 14.753 1.271 12.948 9.641 

Vervolgens is getracht de parameter as,l te bepalen (Zie vergelijking 48). Deze bepaalt voor elk 
landgebruik l het relatieve belang van een goede toegang tot elke netwerklaag s. 

Dit is uitgevoerd met behulp van een quantiel-quantiel (qq) diagram, waarin de cumulatieve 
frequentieverdeling voor de afstand per netwerklaag voor een bepaald type landgebruik is 
uitgezet tegen de cumulatieve frequentieverdeling voor de afstand per netwerklaag voor alle 
landgebruiken samen (Zie Figuur 63 en Figuur 64). Deze diagrammen dienen als volgt 
geïnterpreteerd te worden. Indien voor een netwerklaag de curve boven de diagonale curve 
(X=Y) loopt is er sprake van een positieve correlatie.  Loopt de curve boven die voor een 
andere netwerklaag dan is deze (statistisch gezien) belangrijker voor de verdeling van het 
landgebruik. Andersom geldt voor curves beneden de diagonale curve dat er sprake is van 
een negatieve correlatie. Dit kan komen door een afstotende invloed van de netwerklaag op 
het landgebruik in kwestie, maar ook doordat de andere typen landgebruik meer 
aangetrokken worden. Uit Figuur 64.a is bijvoorbeeld af te leiden dat voor residentieel-
commercieel landgebruik de correlatie met lokale wegen bijzonder sterk is, hetgeen ook te 
verwachten valt in een door lintbebouwing getypeerd Vlaanderen. Voor de luchthaven 
daarentegen is dit niet het geval (Figuur 64.a), maar is daarentegen wel de nabijheid van een 
op en afrit en een station van tel.  Zoals men mag verwachten (Figuur 64.d) is voor de 
zeehaven de toegankelijkheid tot een waterweg erg belangrijk. 

Tot slot is het maximum verschil tussen de cumulatieve frequentieverdeling voor elk 
landgebruik afzonderlijk en de curve voor alle landgebruik tezamen bepaald. Het betreft hier 
de Kolmogorov Smirnov afstandsmaat. Hiermee kan, in aanvulling op de Tabel 34, een 
inschatting gemaakt worden van het relatieve belang van de netwerklagen. De resultaten van 
de test zijn in Tabel 35 weergegeven.  De positieve waarden uit de tabel worden gebruikt in 
het model om de parameter as,l in te stellen voor elk van de 6 socio-economische 
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landgebruiken (residentieel-commercieel, agrarisch bebouwd, industrie, zeehavens, 
luchthavens en recreatief landgebruik en sportterreinen) 

Tabel 35. Test voor het maximale verschil tussen de cumulatieve frequentieverdeling voor elk 
landgebruik en de cumulatieve frequentieverdeling voor alle landgebruik tezamen.  Enkel de 
verstedelijkte landgebruiken worden weergegeven. 
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Residentiële 
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commerciël
e bebouwing 

  0.1734 0.1727 0.2600 0.1255  0.3368 0.1847  

Agrarische 
bebouwing 

  0.0705  0.2355   0.0970   

Industrie 0.2535 0.1799  0.2663  0.3727 0.3504  0.2394 0.3235 

Zeehaven 0.3712     0.3917 0.6490   0.6360 

Luchthaven 0.4424 0.5194 0.2589 0.4974  0.5619   0.5213 0.2755 

 

a  b  

 

c  d  
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e  f  

 

Figuur 65. Quantiel-quantiel diagram voor de verdeling van de afstand per netwerklaag voor 
de belangrijkste landgebruiken tegen de verdeling voor alle landgebruiktypen: a. residentieel-
commercieel, b. agrarisch-bebouwd, c. industrieel, d. zeehavens, e. luchthavens, en, f. 
recreatief landgebruik en sportterreinen. 

Op basis van de vergelijking 48, de 10 netwerklagen en de parameterwaarden voor de 
parameters Ds,c en as,l berekent het model de zogenaamde toegankelijkheidskaarten van het 
lokaal model. Ze worden hier (Figuur 66 t.e.m. Figuur 69) getoond voor de verstedelijkte 
landgebruiken 

 

 

Figuur 66. Detail van de toegankelijkheidskaart van Residentieel-commercieel met de 
belangrijkste wegen op de voorgrond. 
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Figuur 67. Detail van de toegankelijkheidskaart van Industrie met de waterwegen op de 
voorgrond.  De zwarte vlekken is de industrie in 2005. 

 

Figuur 68. Detail van de toegankelijkheidskaart van Luchthavens met de spoorwegen en 
stations op de voorgrond. De luchthaven Brussel Nationaal is gearceerd. 

 

Figuur 69. Toegankelijkheidskaart van Zeehavens met het waterwegennetwerk op de 
voorgrond. 
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5.2 Geschiktheids- en Beleidskaarten 

Het model werkt op het lokaal niveau op basis van geschiktheid, beleid (zonering) en 
toegankelijkheid gedefinieerd in de vorm van een kaart voor elk dynamisch landgebruik. 

� Geschiktheid beschrijft vooral de fysische toestand van een cel in functie van zijn 
potentie om het landgebruik te ondersteunen; 

� Beleid beschrijft vooral de institutionele-/zoneringtoestand van een cel en geeft aan of 
een cel al dan niet mag (of moet) ingenomen worden door een bepaald landgebruik 
voor verschillende perioden in de toekomst (bestaand, korte termijn, langere termijn). 

In het lokaal model zijn geschiktheid en beleid samengestelde kaarten gemaakt op basis van 
een minder of meer complete lijst van onderliggende kaarten. Het is geen doel op zich, noch 
een noodzaak, om al het beschikbare kaartmateriaal op te nemen in het model. Het is vooral 
de bundeling van de meest relevante kaarten die aanleiding is tot een beter voorspellend 
gedrag van het model. De kaartbestanden worden verzameld in de mate van het mogelijke en 
kritisch geëvalueerd m.b.t. hun mogelijke bijdrage aan geschiktheid, beleid en 
toegankelijkheid. Kaarten die niet beschikbaar zijn in een GIS-compatibel formaat of kaarten 
waarvan de (technische, cartografische of inhoudelijke) kwaliteit te wensen over laat kunnen 
sowieso niet meegenomen worden. 

Geschiktheid en beleid per landgebruik wordt vervolgens bepaald door de kaarten (en hun 
klassen) te wegen naar hun belang met behulp van een aangepast algoritme (vb. lineaire 
combinatie, regelgebaseerde, …).  Ze worden berekend extern aan het model in een GIS-
omgeving.  De instelling van de relatieve weging van de kaartlagen (factoren) gebeurt vooral 
op basis van expertkennis.  Deze instelling is het onderwerp van 5.2. 

Voor beleid geldt in het bijzonder dat men voorzichtig moet zijn met het opnemen van kaarten 
zoals het gewestplan of de RUP’s aangezien deze de autonome dynamiek van het model 
sterk beperken binnen de grenzen van het vigerende beleid. Voor lange termijn scenario-
oefeningen is dit niet noodzakelijk wenselijk. Anderzijds zijn de kaarten uit documenten zoals 
het RSV bijzonder schetsmatig in hun opzet. Ze zetten algemene lijnen uit m.b.t. gewenste 
ontwikkeling, maar doen dat op een wijze, detailniveau en ruimtelijke schaal die moeilijk 
gekwantificeerd kan worden in de hoge-resolutie rasterkaarten van het model. Integratie van 
de RSV beleidsdoelen in het landgebruiksmodel werd bereikt door de manier waarop de RSV 
streefcijfers voor residentiële bebouwing stringent worden toegepast in het Europa scenario. 

De kaart van de RuimteBoekHouding (RBH) voor 2008 werd ingevoerd in het model. Deze 
kaart is een vereenvoudigde weergave van het Gewestplan, in de zin dat er gewerkt wordt 
met bestemmingen in termen van 8 klassen. Het is een geactualiseerd bestand aangezien het 
Gewestplan is aangevuld met de informatie uit de Gewestelijke, Provinciale en Gemeentelijke 
RUP’s die reeds in voege zijn. De RBH is zondermeer een belangrijke kaart voor het model 
omdat ze de meest actuele situatie bevat m.b.t. de huidige bestemmingen.  Voor een model 
dat vooruit kijkt naar 2030 is ze tezelfdertijd te beperkend. Ofschoon er geen einddatum 
geplaatst wordt bij de bestemming, kan men niet stellen dat een bestemming niet te 
veranderen is. De RUP’s zijn daartoe met name de instrumenten. De verwerking van de kaart 
in het model wordt behandelt in 5.2.1. 

Voor het doel van het model zijn een pakket van kaartlagen geselecteerd en verrasterd naar 
het 150 m raster zodat ze aangewend kunnen worden voor het samenstellen van de 
geschiktheids- en beleidskaarten. Bovendien kunnen kaarten een rol hebben in de uitwerking 
van scenario’s met het model waarin een beleid wordt verondersteld dat fysische of 
institutionele karakteristieken van het grondgebied respecteert of benadrukt. Een voorbeeld 
hiervan is de uitvoering van een stringent ruimtelijk beleid dat de ontwikkeling van bepaalde 
landgebruiken in mogelijke overstromingszones verbiedt.Hierna volgt een korte opsomming 
en omschrijving van de selectie. Voor een aantal kaarten wordt een korte omschrijving 
gegeven, wordt de verrasterde kaart getoond, wordt de eigenaar vermeld en wordt het belang 
van de kaart in het model vermeld. De documentatie m.b.t. de kaarten is summier en wil op 
geen enkele wijze het werk dat reeds gedaan is aan de metadata documentatie bij onder 
meer AGIV, RWO of INBO vervangen. 
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5.2.1 Basiskaarten voor beleid 

→ Ruimteboekhouding (RBH) 

 

Versie 1 januari 2008 

Korte omschrijving: 

Kwantitatieve taakstellingen over bestemmingen werden weergegeven in de zogenaamde 
ruimteboekhouding (richtinggevend gedeelte RSV). De ruimteboekhouding heeft als doel het 
monitoren van de bestemmingswijzigingen die vastgelegd worden in de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. Ze categoriseert de bestemmingen in 9 landgebruiksklassen: wonen, 
industrie, recreatie, landbouw, bos, overig groen, natuur, en overig.  Deze klassen zijn terug te 
vinden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De kaart ‘RuimteBoekHouding’ komt tot stand met behulp van een GIS-procedure waarin op 
een zo getrouw mogelijke wijze de bestemmingen worden gesynthetiseerd in de gegeven 9 
klassen.  Ze wordt in principe jaarlijks vernieuwd. Het basismateriaal daarvoor wordt 
betrokken uit het Gewestplan, de BPA’s en APA’s, de Gewestelijke, Provinciale en 
Gemeentelijke RUP’s.  Uiteraard wordt zowel het cartografische materiaal als de 
stedenbouwkundige voorschriften van deze laatste gebruikt in de heuristiek. 

Als hulpmiddel bij het opstellen van een (gewestelijk) RUP en om de plannen een zekere 
consistentie mee te geven heeft de Vlaamse Regering op 11 april 2008 het besluit tot 
vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en inhoud van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen aangenomen.  De bijlage “Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs” 
geeft een overzicht van wat er binnen de categorieën van de ruimteboekhouding toegelaten is. 

De woongebieden zijn multifunctionele gebieden waar verweving van functies het 
uitgangspunt is.  De standaard typebepaling luidt: “Het gebied is bestemd voor wonen en aan 
het wonen verwante activiteiten en voorzieningen”. Onder aan het wonen verwante activiteiten 
en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en diensten, openbare 
en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, openbare groene ruimten en openbare 
verharde ruimten, socio-culturele voorzieningen en recreatieve voorzieningen. 
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Een gemengd regionaal bedrijventerrein is bestemd voor regionale bedrijven11 met de 
volgende hoofdactiviteiten: 

o productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen; 

o productie van energie; 

o onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. 
 

Op een gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen bedrijven gevestigd en uitgebaat worden 
die om ruimtelijke of milieuredenen niet verweefbaar (meer) zijn met een multifunctionele 
stedelijke of residentiële omgeving. Naar gelang ligging of gewenst type bedrijvigheid kan een 
bedrijventerrein een meer specifiek label meekrijgen: 

o Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 

o Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, -distributie en logistiek 

o Specifiek regionaal bedrijventerrein voor luchthavengebonden bedrijven 

o Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven 

o Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kantoren 

o Specifiek regionaal bedrijventerrein voor wetenschapspark 

o Specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel 

o Specifiek regionaal bedrijventerrein voor agro-industrie 

o Specifiek regionaal bedrijventerrein voor afvalverwerking en recyclage 

o Bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf 

o Bedrijventerrein voor bestaand regionaal bedrijf 
 

Een recreatiegebied is bestemd voor dag- en/of verblijfsrecreatie. O.a., zwembaden, 
sportvelden, plassen voor waterrecreatie, maneges, en terreinen voor lawaaierige sporten 
behoren tot de klasse recreatie.  Recreatiegebieden kunnen een overdruk natuurverweving 
meekrijgen en worden dan beschouwd als een natuurverwevingsgebied in de zin van het 
decreet Natuurbehoud en maken deel uit van het Integraal Verwevend en Ondersteunend 
Netwerk (IVON).  Dit legt beperkingen op aan de toegelaten recreatieve activiteiten. 

Het agrarisch gebied is primair bedoeld voor de landbouw en de aan landbouw verwante 
bedrijven.  De aan landbouw verwante bedrijven moeten lokaal opereren en zich beperken tot 
het toeleveren van producten aan landbouwers of het afnemen, opslaan, sorteren en/of 
verpakken van door landbouwers geproduceerde producten.  Behalve de mestverwerking, 
moet het verwerken van deze producten plaatsvinden op bedrijventerreinen.  Natuurbehoud, 
landschapszorg en recreatief medegebruik zijn ondergeschikte functies in het agrarisch 
gebied.  Binnen het agrarisch gebied kunnen gebieden bestemd worden als agrarische 
bedrijvenzone of als bouwvrij agrarisch gebied. Ook kunnen agrarische gebieden een 
overdruk natuurverweving krijgen.  De functie landbouw en de functie natuurbehoud zijn dan 
nevengeschikt.  Als er in het plangebied een agrarische bedrijvenzone is opgenomen, dan 

                                                      
11 Een regionaal bedrijf is een grootschalig bedrijf met belangrijke ruimtelijke impact op de omgeving 
op vlak van mobiliteit, uitzicht, omvangrijke ruimte-inname of potentieel in te bufferen effecten. 
‘Regionaal’ verwijst niet naar de economische relaties of het verzorgingsgebied van het bedrijf. 
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worden de nieuwe glastuinbouwbedrijven zo veel mogelijk daarnaar verwezen.  Bestaande 
glastuinbouwbedrijven kunnen in het agrarisch gebied uitbreiden. 

Bosgebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van bos, 
inclusief open plekken, waarbij het recreatief medegebruik een nevengeschikte functie is. 
Kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied is 
toegelaten.  Het bosgebied kan een overdruk grote eenheid natuur (GEN) of grote eenheid 
natuur in ontwikkeling (GENO) krijgen. Het is dan onderdeel van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk. Ook kan het bos een overdruk natuurverweving krijgen.  In alle drie de gevallen is de 
functie natuurbehoud nevengeschikt aan de functie bos. 

De categorie “overig groen” bevat de openruimtegebieden en de parken. 

o Het openruimtegebied is in principe een bouwvrij gebied. Binnen dit gebied zijn 
natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte 
functies.  Hoogdynamische dagrecreatie of verblijfsrecreatie is uitgesloten 
(sportvelden, golfterreinen, permanente kampeervoorzieningen...). 

o Een park wordt gekenmerkt door een zekere mix van cultuurhistorische waarden, 
horticulturele waarden, landschapswaarden, en natuurwaarden. Een parkgebied heeft 
ook een sociale functie. Binnen een parkgebied zijn natuurbehoud, bosbouw, 
landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. Ook hier zijn overdrukken van 
grote eenheid natuur (GEN), grote eenheid natuur in ontwikkeling (GENO), en 
natuurverweving mogelijk. 

Het natuurgebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de 
natuur en het natuurlijk milieu. In het natuurgebied is de hoofdfunctie natuur en recreatief 
medegebruik een ondergeschikte functie. Bepaalde zones in het natuurgebied kunnen 
(tijdelijk) afgesloten worden voor het publiek omwille van de natuurwaarde. Een natuurgebied 
kan een overdruk grote eenheid natuur (GEN) of grote eenheid natuur in ontwikkeling (GENO) 
krijgen. 

De categorie “overig” omvat de lijninfrastructuur, de gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, en 
de ontginning en waterwinning. 

Onderverdelingen en overdrukken in de ruimtelijke uitvoeringsplannen vallen weg in de 
klassenindeling van de ruimteboekhouding.  Dit is een nadeel maar het grote voordeel is een 
overzichtelijk aantal klassen. 

Eigenaar: 

Departement RWO – Ruimtelijke Ordening 

Belang: 

Beleid 
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→ Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel 

 

Figuur 70. Gewestelijk bestemmingsplan Brussel met categorieën conform de 
RuimteBoekHouding Vlaanderen. 

Versie 29/06/2001 

Korte omschrijving: 

Het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel vormt het referentiekader voor alles wat met 
ruimtelijke ordening te maken heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Het legt de 
algemene bestemming vast van de verschillende gebieden van het Gewest. 

De categorieën van het GBP Brussel werden gehergroepeerd zodat dezelfde groepen als in 
de RBH werden weerhouden.  Dit bestemmingsplan is sinds 29 juni 2001 van toepassing.  Er 
wordt momenteel aan een wijziging gewerkt in het kader van het Diabolo project. 
 
Klassen RBH Vlaanderen Klassen GBP Brussel 
1. wonen woongebied met residentieel karakter 

typisch woongebied 
gemengd gebied 
sterk gemengd gebied 

2. recreatie gebied voor sport- of vrijetijdsactiviteiten in de open lucht 
3. natuur en reservaat groengebied 

groengebied met hoogbiologische waarde 
4. overig groen parkgebied 
5. bos bosgebied 
6. landbouw landbouwgebied 
7. industrie stedelijke-industriegebied 

gebied voor havenactiviteiten en vervoeren 
8. overig begraafplaatsgebied 

water 
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spoorweggebied 
structurerende ruimte 
administratiegebied 
gebied van collectief belang of van openbare diensten 

 

Eigenaar: Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) 

Belang: beleid 

→ Natura 2000 

 

Versie februari 2008 

Eigenaar: Agentschap voor Bos en Natuur 

Belang: Beleid 

→ Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden en geel-groene bestemmingen 

 
In het geel: de landschappelijk waardevolle gebied (code 901). 
In het groen: de geel-groene bestemmingen (codes 910, 911, 912) 
 
De agrarische bestemmingen uit het gewestplan (versie 2002) 
 
AGRARISCHE GEBIEDEN 
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agrarische gebieden 0900 
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 0901 

aanvullende voorschriften (niet bijzondere- of reserve -gebieden) vanaf 0910 
agrarische gebieden met ecologisch belang 0910 
valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde') 0911 
agrarisch gebied met landschappelijke (of 'bijzondere') waarde (vallei- of 
brongebieden) 0912 
archeologische site 0913 
landbouwgebied met culturele, historische en/of esthetische waarde 0914 
bouwvrij agrarisch gebied 0916 

bijzondere aanvullende voorschriften vanaf 0930 
serregebieden 0930 
kleintuingebied 0931 

 
 

→ Andere basiskaarten voor beleid 

Ondermeer door INBO werden nog andere beleidskaarten aangebracht: 
- BO Akkervogel (versie 01/07/2008) 
- BO Botanisch Beheer (versie 3) 
- BO Hamster 
- BO Weidevogel (versie 28/02/01) 
- Bosreservaten 
- Buffer waterlopen 
- Eigendommen, openbaar en van natuurverenigingen (versie 01/08) 
- Gewenste Natuur en Bosstructuur (GNBS) (versie 02/05) 
- Herbevestigde agrarische gebieden (HAG) 
- High Nature Value Farmland (HNVF) (versie 2007) 
- Verbod op vegetatiewijziging 
- Beleidskaart voor kustduinen 
- Beleidskaarten voor slik en schorre 
- Uitbreidingsperimeters natuurgebied (versie 30/05/2008) 

 

5.2.2 Basiskaarten voor geschiktheid 

→ Hoogte: Digitaal hoogtemodel (DHM) 
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Korte omschrijving: 

Het hoogtemodel (DHM) wordt weergegeven door punten met x-, y- en H-coördinaten 
gepositioneerd op maaiveldhoogte in TAW (Tweede Algemene Waterpassing). De 
bronbestanden zijn DHM's voor de gewesten Vlaanderen en Brussel met een resolutie van 20 
x 20 m. Deze bronbestanden werden in ArcGIS (Spatial Analyst) onderworpen aan een 
terreinanalyse op basis van het rivier- en drainagenetwerk zodat hydrologische connectiviteit 
verzekerd wordt. Het resultaat werd gebracht op een rasterresolutie die compatibel is met het 
RuimteModel, in casu 2.25 ha. 

Eigenaar: AGIV 

Belang: Geschiktheid 

→ Bodemassociatiekaart 

 

 

Versie 1998 

Eigenaar: Vlaamse Landmaatschappij 

Belang: Geschiktheid 
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→ Beschermingszones van grondwaterwinningen 

 

Winning

Beschermingszone type I

Beschermingszone type II

Beschermingszone type III  

Versie 07/2006 

Korte omschrijving: 

De kaart met beschermingszones van grondwaterwinningen omvat alle juridisch afgebakende 
beschermingszones rond grondwaterwinningen in het Vlaams gewest voor de toestand 01-07-
2006. 

Een waterwingebied heeft slechts betrekking op de installaties en een bufferzone van 
maximum 20 meter.  De beschermingszones type I, II en III zijn veel ruimer: 

type I komt overeen met de 24-uurs grens; 

type II geldt als 'bacteriologische' zone en wordt begrensd door de 60-dagen-lijn met een 
maximum van 150 m voor artesische lagen en van 300 m voor de andere lagen; 

type III geldt als 'chemische' zone en komt overeen met het voedingsgebied van de 
waterwinning, evenwel beperkt tot een lijn gelegen op 2000 m van de grens van het 
waterwingebied voor het geval van freatische waterwinningen.  Voor artesische winningen 
wordt een zone III niet afgebakend. 

Eigenaar: Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling Water 

Referentie: 

http://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/3waterwingebieden.html 

Belang: Geschiktheid 
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→ Biologische WaarderingsKaart (BWK) 

 
biologisch minder waardevol

complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen

complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen

complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen

biologisch waardevol

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen

biologisch zeer waardevol  

Versie 01/07. 

Eigenaar: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Referentie: 

Wils, C., Paelinckx, D., Adams, Y., Berten, B., Bosch, H., De Knijf, G., De Saeger, S., 
Demolder, H., Guelinckx, R., Lust, P., Oosterlynck, P., Scheldeman, K., T’Jollyn, F., Van 
Hove, M., Vandenbussche, V. & Vriens, L., 2004. Biologische Waarderingskaart en 
natuurgerichte bodembedekkingkaart van het Vlaams Gewest. Integratie van de BWK en 
vereenvoudiging tot een 90- en 32-delige legende (80% BWK, versie 2 van 1997 tot 2003 en 
20% BWK, versie 1). Rapport en digitaal bestand Instituut voor Natuurbehoud IN. R2004.08 
Brussel. 39 pp. 

Belang: Geschiktheid en Beleid 
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→ Erosiegevoeligheidskaart 

 

> 20 (ton/ha.j)

10 - 20

5 - 10

2 - 5

1 - 2

< 1  

Versie 22/04/2003. 

Korte omschrijving: 

De actuele of potentiële erosiesnelheid per (aangifteplichtig) landbouwperceel voor 
Vlaanderen, berekend als de som van watererosie en bewerkingserosie: 

Watererosie werd geschat a.h.v. de universele bodemverliesvergelijking of ‘R.U.S.L.E’ 
(Revised Universal Soil Loss Equation, Renard et al., 1991). 

Bewerkingserosie werd gemodelleerd als een netto hellingafwaartse flux evenredig met de 
hellingsgraad (Govers et al., 1994, Van Muysen et al., 2000). 

‘De actuele bodemerosiekaart geeft een geschatte erosiesnelheid per perceel op basis van 
het huidig landgebruik.  Hierbij werd de erosie voor weiland 0 verondersteld.  Daarnaast bevat 
het digitale bestand ook de geschatte erosiesnelheden voor de percelen weiland indien deze 
in akkerland zouden omgezet worden.  Indien deze waarden worden gevisualiseerd, bekomt 
men de potentiële bodemerosiekaart’. 

De kaart is dus een momentopname, afhankelijk van de toegepaste teelt.  Ze moet bijgesteld 
worden bij veranderende teelten. 

Eigenaar: Katholieke Universiteit Leuven, Departement Geografie. 

Belang: Geschiktheid, Beleid 
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→ Risicozones overstroming 

 

Versie 08/09/2006 

Korte omschrijving: 

‘De risicozones overstroming zijn een combinatie van zowel de gemodelleerde 
overstromingsgebieden als de recent overstroomde gebieden gecorrigeerd aan de hand van 
het Digitaal Hoogte Model-Vlaanderen (DHM) en conform de criteria in het KB van 12 oktober 
2005 op basis waarvan de gewesten hun voorstellen inzake de afbakening van de risicozones 
dienden te formuleren’. 

Eigenaar: Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Waterbouwkundig 
Laboratorium; Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Water  

Belang: Geschiktheid, Beleid 
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→ Invloedssfeer van de zeehavens 

 

Versie: eigen verwerking, november 2008. 

Korte omschrijving: 

De invloedssfeer van de havens is voor de geschiktheid van de landgebruiken “zeehavens” en 
“industrie” van groot belang.  De ligging van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen (en 
Brussel) levert hierbij het belangrijkste invoerbestand.  De invloedssferen van de 5 
belangrijkste Vlaamse zeehavens: Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort, 
werden samengesteld op basis van de digitale informatie aangeleverd door W&Z, de 
Scheepvaart NV, en de afdeling Maritieme Ligging.  Ook de ligging van het Brussels kanaal (in 
het arrondissement Brussel) werd toegevoegd.  De bevaarbare waterlopen werden op basis 
van de CEMT classificatie in vijf klassen onderverdeeld.  Het invloedsgebied van deze 
waterlopen werd gedefinieerd door twee bufferstroken, de ene met een breedte van 500 m en 
de andere met een breedte van 4,222 km.  Deze afstanden komen respectievelijk overeen 
met het 50ste en 100ste quantiel van de afstanden die de rastercellen met het landgebruik 
“zeehaven” hebben t.o.v. deze bevaarbare waterlopen (Zie voor gelijkaardige analyse: 5.1).  

De invloedssferen werden berekend met behulp van een Cost Distance functie in ArcGIS.  
Deze brengt de kosten gerelateerd aan het afleggen van de afstand tot de meest nabijgelegen 
zeehaven via een bevaarbare waterweg in rekening.  De kost per kilometer is gelijkgesteld 
aan 1. 

De twee resulterende kaarten zijn te herkennen in de tabellen die de geschiktheidskaarten 
van de verstedelijkte landgebruiken definieert (Tabel 37 en Tabel 38) onder de namen 
cemt_50 en cemt_100. 

Eigenaar: VITO 

Belang: Geschiktheid 
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→ Andere basiskaarten voor geschiktheid 

Door INBO werden voor de volgende specifieke landgebruiken eigen geschiktheidskaarten 
opgesteld: 

- heide met/zonder natuurbeheer 
- moeras met/zonder natuurbeheer 
- bos met natuurbeheer 
- bos met bosbeheer 
- akker 
- grasland met natuurbeheer 
- productiegrasland met natuur- en milieudoelen 
- productiegrasland 
- kustduin met/zonder natuurbeheer 
- slik en schorre 

 

5.3 Definitie van de Geschiktheids- en Beleidskaarten 

→ Geschiktheidskaarten voor de natuur- en landbouwklassen 

De geschiktheidskaarten zijn voor de natuur- en landbouwklassen tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met het INBO en zijn gebaseerd op de kaarten die in 5.2 vermeld 
worden in combinatie met berekeningen uitgevoerd met het POTNAT model van INBO. Figuur 
72 toont de geschiktheidskaart voor heide met natuurbeheer. Voor de andere 
geschiktheidskaarten van natuur en landbouw wordt naar bijlage C verwezen. Voor uitvoerige 
documentatie van de gevolgde werkwijze wordt verwezen naar de bijlagebundel 
(geschiktheid_landbouw_en_natuurcategorien.doc).  

Om de geschiktheidskaarten consistent te maken met de inititiële landgebruikskaart is de 
geschiktheid van cellen met een natuur- of landbouwgebruik die lager waren dan de mediaan 
waarde van de ingenomen cellen opgetrokken tot deze mediaanwaarde. De mediaanwaardes 
zijn gegeven in Tabel 36 . Het betreft slechts kleine aanpassingen. 

Tabel 36. De mediaanwaarde van de ingenomen geschiktheid per natuur- en landbouwklasse 

heide met natuurbeheer 0.9 
moeras met natuurbeheer 0.7 
bos met natuurbeheer 0.8 
bos met bosbeheer 1.0 
akker 0.8 
grasland met natuurbeheer 0.8 
productiegrasland met 
natuur- en milieudoelen 

0.9 

productiegrasland 0.7 

De legende voor alle geschiktheidskaarten is weergegeven in Figuur 71. In de 
geschiktheidskaarten van het Ruimtemodel wordt geschiktheid geschaald tussen 0 en 1. Een 
waarde 0 (in cyaan) wijst op een zeer ongeschikte locatie, een waarde 1 (in hel rood) wijst op 
een zeer geschikte locatie. De waarden zijn relatief en gelden enkel binnen het landgebruik 
zelf.  
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Figuur 71. Legende van de geschiktheidskaarten 

 

Figuur 72. Geschiktheidskaart voor Heide met natuurbeheer 

Voor de passieve landgebruiken werden nog volgende aanpassingen gedaan: 
 

o De geschiktheid van een cel voor Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde is 
gelijk aan 1 als de cel het landgebruik Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 
heeft en anders de geschiktheid voor grasland met natuurbeheer. 

o De geschiktheid van een cel voor Niet geregistreerde landbouwgrond is gelijk aan 1 
als de cel het landgebruik niet geregistreerde landbouwgrond heeft en anders het 
maximum van de geschiktheid voor Productiegrasland en Akker. 

o De geschiktheid van een cel Moeras zonder natuurbeheer is gelijk aan 1 als de cel het 
landgebruik moeras zonder natuurbeheer heeft en anders de geschiktheid voor 
moeras met natuurbeheer. 

o De geschiktheid van een cel Heide zonder natuurbeheer is gelijk aan 1 als de cel het 
landgebruik heide zonder natuurbeheer heeft en anders de geschiktheid voor moeras 
met natuurbeheer. 

o De geschiktheid van een cel Kustduin zonder natuurbeheer is gelijk aan 1 als de cel 
het landgebruik kustduin zonder natuurbeheer heeft en anders de 0.8 maal de 
geschiktheid voor kustduin met natuurbeheer. 

o De geschiktheid van een cel Overig is gelijk aan 1 als de cel het landgebruik overig 
heeft, 0.9 als de cel residentiële-/commerciële bebouwing en industrie bevat, 0.7 voor 
recreatie- en sportterreinen, militaire voorzieningen en infrastructuur en anders 0. 

 

→ Geschiktheidskaarten voor de verstedelijkte landgebruiken 

Voor de verstedelijkte landgebruiken wordt de geschiktheidskaart per landgebruik berekend 
met een algoritme gebaseerd op lineaire weging. Dit laatste combineert de gegevens op 2 
niveaus: eerst wordt het belang voor de geschiktheid van elke individuele klasse in de kaart 
gewogen en vervolgens wordt het belang van de kaart in het totale pakket van kaarten 
gewogen.  De gewichten van de klassen worden vermenigvuldigd met die van de kaarten.  
Indien dus het gewicht van een kaart op nul wordt gezet hebben meteen de waarden van de 
klassen geen belang meer in de weging. De gewichten per kaart zijn af te lezen in Tabel 37 en 
die per klasse in Tabel 39. Ze zijn relatief en geschaald op een 11-puntenschaal tussen 0 en 
10.  Een waarde van 0 wijst op een zeer lage geschiktheid, terwijl een waarde 10 wijst op een 
zeer hoge geschiktheid. De geschiktheidskaart van het landgebruik “Zeehaven” is te 
raadplegen in Figuur 73. Voor de andere geschiktheidskaarten wordt verwezen naar bijlage C. 
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De legende van de geschiktheidskaarten is dezelfde als die voor de natuur- en 
landbouwklassen (Zie Figuur 71) 

 

Figuur 73. Geschiktheidskaart voor Zeehaven voor alle scenario’s 

Tabel 37. Berekening van de Geschiktheidskaarten van de verstedelijkte landgebruiken: 
gewicht per kaart 

Kaartbestand 
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Bodemassociaties 3 5 3 2 6 3 

Erosiegevoeligheid 5 7 5 0 0 5 

Overstromingskans 8 7 9 3 8 7 

Helling 6 7 8 8 8 7 

Zuiveringszones 0 0 0 0 0 0 

Waterwingebieden 9 9 9 9 9 7 

cemt_50 0 0 4 7 0 0 

cemt_100 0 0 4 7 0 0 

Afstand tot havens 50 0 0 3 7 0 0 

Afstand tot havens 100 0 0 3 7 0 0 

Landgebruik 10 10 10 10 10 10 
 

Tabel 38. Berekening van de Geschiktheidskaarten van de verstedelijkte landgebruiken: 
gewicht per klasse 

Kaartbestand Klasse 
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no data 7 7 7 10 10 7 

Duinen 7 7 6 8 6 8 

Bodem-
associaties 

polders 4 6 4 9 5 7 
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Kaartbestand Klasse 
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moeren en veengronden 1 1 1 2 0 2 

overdekt Pleistocene 6 6 6 0 6 6 

Zandgronden zonder profielontwikkeling 8 8 8 0 8 8 

lemige zandgronden 9 9 9 0 9 9 

lemige zandgronden met diepe 
antropogene humus A horizont 9 9 9 0 9 9 

niet gedifferentieerde zandige 
substraatgronden 10 10 10 0 10 10 

zandleemgronden met verbrokkelde 
textuur B horizont 10 10 10 0 10 10 
zandleemgronden met textuur B 
horizont of verbrokkelde textuur B 
horizont 9 9 9 0 9 9 

leemgronden met textuur B horizont 9 9 9 0 9 9 

niet gedifferentieerde zandlemige of 
lemige substraatgronden 9 9 9 0 9 9 

stenige leemgronden 8 8 8 0 8 8 

kleigronden 5 6 5 3 5 7 

alluviale gronden 4 5 3 6 3 6 

zones met steile hellingen 3 3 2 0 1 5 

geen 10 10 10 10 10 10 

> 10 ton / ha jaar 4 5 3 3 3 4 

2-10 ton / ha jaar 7 8 6 6 6 7 

Erosie-
gevoeligheid 

< 2 ton / ha jaar 9 9 8 8 8 9 

0 10 10 10 10 10 10 Risicozones 
overstrominge
n 1 0 0 0 0 0 0 

>10 3 4 0 0 0 2 

5 - 10 6 6 1 0 0 5 

2,5 - 5,0 8 8 2 1 1 7 

1 - 2,5 9 9 6 3 6 9 

0,001 - 1 10 10 9 8 9 10 

Hellingen 

0 - 0,001 10 10 10 10 10 10 

zzC 6 8 10 10 10 8 

zzB 8 9 10 10 10 9 

zzA 10 10 10 10 10 10 

Zuiveringszon
es 

IBA 5 8 10 10 10 8 

buiten 10 10 10 10 10 10 

zone 1 0 0 0 0 0 0 

zone 2 3 3 0 0 0 3 

zone 3 6 6 0 0 0 6 

Waterwin-
gebieden 

zone 4 9 9 4 4 4 9 

buiten 10 10 0 0 10 10 

1 10 10 1 1 10 10 

2 10 10 2 2 10 10 

4 10 10 3 3 10 10 

cemt_50 

5 10 10 4 4 10 10 
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Kaartbestand Klasse 
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6 10 10 5 5 10 10 

buiten 10 10 0 0 10 10 

1 10 10 2 2 10 10 

2 10 10 4 4 10 10 

4 10 10 6 6 10 10 

5 10 10 8 8 10 10 

cemt_100 

6 10 10 10 10 10 10 

Akkerbouw 9 10 9 9 5 8 

Boomgaard 8 9 8 9 3 6 

Weiland 7 7 7 9 4 8 

Vochtig weiland 5 6 4 9 2 7 

Heide 7 7 7 9 2 8 

Loofbos 8 9 8 8 3 10 

Gemengd bos 8 9 8 8 3 10 

Naaldbos 8 9 8 8 3 10 

Kernstad 10 7 8 5 1 7 

Bebouwing 10 8 9 7 2 9 

Industrieen handel 8 7 10 9 6 2 

Zeehaven 8 6 9 10 3 1 

Luchthaven 8 6 8 7 10 0 

Infrastructuur 7 6 9 10 5 1 

Wegen 7 7 9 10 4 2 

Strand en duinen 9 8 4 9 2 7 

Slikken en schorren 0 0 0 0 0 0 

Zoetwateroppervlak 0 0 0 0 0 0 

Landgebruik 

Buiten gebied 0 0 0 0 0 0 
 

→  Beleidskaarten voor de natuur- en landbouwklassen 

De beleidskaarten voor de natuur- en landbouwklassen zijn tot stand gekomen in nauwe 
samenwerking met het INBO. Figuur 75 toont de beleidskaart voor heide voor het RR-
scenario. Voor de andere beleidskaarten wordt verwezen naar Bijlage D. De legende van de 
beleidskaarten is weergegeven in Figuur 74.  

Voor de natuur- en landbouwcategorieën verschillen de beleidskaarten tussen de NARA-R, 
NARA-S en NARA-V scenario’s. Daarenboven verschillen de beleidskaarten ook tussen 
MIRA-R en MIRA-E voor de landbouwcategorieën met milieudoelen (productiegrasland met 
natuur- en milieudoelen en akker met milieudoelen).  
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Figuur 74. Legende voor de Beleidskaarten 

 

Figuur 75. Beleidskaart voor Heide met natuurbeheer voor het RR scenario 

Tabel 39 bevat het overzicht van de gebruikte instellingen voor elk van de scenario’s. De 
verklaring van de gebruikte symbolen is als volgt: 

o “+” staat voor toegelaten op de korte termijn; 

o  “-” staat voor verboden voor het landgebruik; 

o “t0” staat voor een de facto aanwezigheid van het landgebruik. 

o “ “ staat voor geen uitspraak 

De instellingen worden met een combinatorisch algoritme samengenomen. Hierin wordt een 
landgebruik toegelaten als er minstens één basiskaart is die het type landgebruik toelaat. Een 
verbod overstemt echter een toelating. Als er over een gebied geen uitspraak wordt gedaan 
dan is het in principe verboden  
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Tabel 39. Instellingen voor de Beleidskaarten van de landbouw- en natuurlandgebruiken 
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Studiegebied    +   + +  +    +  +         + +  +                

Eigendom  +   +      +            +                     

Natura2000 SBZ-V +   +      +        +    +                     

 SBZ-H + +  + +     + +   -   - +  -  + +   -   -   -   -        

 beide + +  + +     + +   -   - +  -  + +   -   -   -   -        

SBZ-V integraal  +   +      +   -   -   -   +   -   -   -   -        

 niet integraal overig                                           

 niet integraal geel                 +   +               +        
Uitbreidingspe
rimeters  +   +      +      - -   -  +      - -   -  - -        

VEN GEN +   +      +   -         +   -   -   -            

 GENO +   +      +            +                     

 NVWG +   +      +            +                     

GNBS militair  +   +       +   -   -   -   +   -   -   -   -        

  natuur  +   +       +   -   -   -   +   -   -   -   -        

  verweving  +   +           +           +     +     +                      +               

Akkervogels kerngebied                                  +  +       

  zoekgebied                                    +       

Akkervogels                                    +  +       
Botanisch 
beheer                  +  + +  +             +  +       

Hamster                                    +  +       

Weidevogels                  +  + +  +                      

HNVF                    +   +                      

HAG   - -  - -  - -  - -           - -                    

VVW graslandvegetatie       - - - - - -             - - - - - - - - - - - -       
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  niet-graslandvegetatie       - - - - - - - - - - - - - - -    - - - - - - - - - - - -       
Erosie 
potentieel 1 - hoog                           -  + + + + +          

 2                              + + + +          

 3                              + + + +          

 4                                           

 5                                           

 6 - laag                                           

RBH Wonen           -                                

 Recreatie           -                                

 Natuur en reservaat        +     - -   -   -     - -   -   -   -        

 Overig groen        +     - -   -   -     - -   -   -   -        

 Bos        +     - -   -   -     - -   -   -   -        

 Landbouw              +            +                 

 Industrie buiten poorten*           -                                

 Industrie binnen poorten*           -                                

 Overige            -                                
Geel groene 
bestemminge
n         +         +   +               +        

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied        +         +   +                       
Buffer 
rivierlopen                               + + + + +          
Bosreservate
n              +                               
Slik en 
schorre beleid Grasland landbouw             + + +                            

 Grasland multifunctioneel                + + + + + +                      

 Grasland natuur                      + + +                   

 Slik en schor                                     + + +    

Kustduin                                         + + + 

Landgebruik Overige                                           
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Niet geregistreerd grasland met 
natuurwaarde                                           

 Niet geregistreerde landbouwgrond                                           

 Moeras zonder natuurbeheer                                           

 Heide zonder natuurbeheer                                           

 Kustduin zonder natuurbeheer                                           

 
Residentiële/commerciële 
bebouwing                                           

 Agrarische bebouwing                                           

 Industrie                                           

 Zeehaven                                           

 Luchthaven                                           

 Grasland met natuurbeheer                      
t
0 

t
0 

t
0                   

 
Productiegrasland met natuur- en 
milieudoelen                

t
0 

t
0 

t
0 

t
0 

t
0 

t
0       +               

 Productiegrasland             
t
0 

t
0 

t
0 +  + +  +      

t
0 

t
0 

t
0 +               

 Akker met natuurdoelen                +  + +  +       +      
t
0 

t
0 

t
0       

 Akker met milieudoelen                +  + +  +       
t
0 

t
0 

t
0 

t
0 

t
0 

t
0          

 Akker             
t
0 

t
0 

t
0 +  + +  +      

t
0 

t
0 

t
0 +               

 Bos met natuurbeheer          
t
0 

t
0 

t
0                               

 Bos met bosbeheer       
t
0 

t
0 

t
0                                  

 Moeras zonder natuurbeheer    
t
0 

t
0 

t
0                                     

 Heide zonder natuurbeheer 
t
0 

t
0 

t
0                                         

 Kustduin zonder natuurbeheer                                        
t
0 

t
0 

t
0 

 Slik en schorre                                     
t
0 

t
0 

t
0    

 Recreatie- en sportterrein                                           

 Park                                           
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 Militaire voorziening                                           

 Infrastructuur                                           

 Water                                           

* Onder de “Poorten van Vlaanderen” worden verstaan de zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende; de luchthavens Zaventem en Oostende; en de HST-
stations Antwerpen en Brussel.  
 



 
 

171/326 
 

→ Beleidskaarten voor de verstedelijkte landgebruiken 

Voor de verstedelijkte landgebruiken wordt de beleidskaart per landgebruik berekend met een 
combinatorisch algoritme op eenzelfde manier als voor de natuur- en landbouwklassen. Hierin 
wordt voor elke individuele klasse in de kaart gesteld of ze: 

o gebieden aanduidt die toegelaten zijn voor het landgebruik op de korte of de langere 
termijn; 

o gebieden aanduidt die verboden zijn voor het landgebruik; 

o gebieden bevat waar het landgebruik de facto al aanwezig is (eventueel zonevreemd). 

Tabel 40 bevat het overzicht van de gebruikte instellingen. De verklaring van de gebruikte 
symbolen is als volgt: 

o “+” staat voor toegelaten op de korte termijn; 

o “++” staat voor toegelaten op de langere termijn (komt niet voor in de tabel); 

o “-” staat voor verboden voor het landgebruik; 

o “t0” staat voor een de facto aanwezigheid van het landgebruik. 

o “ “ staat voor geen uitspraak 

De instellingen zijn voor de korte termijn vooral gebaseerd op de uitbreidingsgebieden in de 
RuimteBoekHouding 2008.  Voor de langere termijn is uitbreiding mogelijk in gebieden buiten 
het landschappelijk waardevol agrarisch gebied die niet natuur (VEN, GNBS en/of Natura) 
geclaimd worden. De beleidskaart voor Residentiële/commerciële bebouwing voor het RR-
scenario is te raadplegen in de Figuur 76.Voor de andere beleidskaarten wordt verwezen naar 
Bijlage D. 

“Korte termijn” betekent vanaf 2007 in zijn geheel beschikbaar. “Lange termijn” betekent vanaf 
2030 volledig beschikbaar.  Deze ruimte komt geleidelijk beschikbaar vanaf 2007 volgens de 
curve getoond in vergelijking 33. De waarde voor ζ = 1,75. De legende voor de beleidskaarten 
is dezelfde als deze voor de natuur- en landbouwlandgebruiken (Zie Figuur 74). 

Voor de verstedelijkte landgebruiken wordt er enkel onderscheid gemaakt tussen MIRA-R en 
MIRA-E (Tabel 40). In MIRA-R wordt enkel rekening gehouden met de Vlaamse 
natuurgebieden in de RuimteBoekHouding 2008 en het Vlaams Ecologisch Netwerk. In MIRA-
E komen daar nog de Gewenste Natuur en Bos Structuur en de Natura2000 gebieden bij.  
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Figuur 76. Beleidskaart voor Residentiële /commerciële bebouwing voor het RR scenario 

Tabel 40. Instellingen voor de Beleidskaarten van de verstedelijkte landgebruiken in de RR en 
ER scenario’s 
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Scenario R* E* R* E* R* E* R* E* R* E* R* E* 
Wonen + + + +         
Recreatie           + + 
Natuur en reservaat -  -  -      -  
Overig groen -  -  -      -  
Bos -  -  -      -  
Landbouw             
Industrie buiten poorten*     + +       
Industrie binnen poorten* - - - - + + + +   - - 

RBH 
Vlaanderen 
 

Overige             
Wonen + + + +         
Recreatie           + + 
Natuur en reservaat - - - - - -     - - 
Overig groen - - - - - -     - - 
Bos - - - - - -     - - 
Landbouw             
Industrie     + + + +     

Gewestplan 
Brussel 2001 
 

Overige             
SBZ-V             
SBZ-H  -  -  -      - Natura2000 
beide  -  -  -      - 
integraal  -  -  -      - 
niet integraal overig             SBZ-V 
niet integraal geel             

VEN GEN - - - - - -     - - 
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GENO - - - - - -     - - 
NVWG - - - - - -     - - 
militair  -  -  -      - 
natuur  -  -  -      - GNBS 
verweving  -  -  -      - 
0             Landschappelijk 

waardevol 
agrarisch gebied 1             

Grasland landbouw - - - - - - - -   - - 
Grasland multifunctioneel - - - - - - - -   - - 
Grasland natuur - - - - - - - -   - - 

Slik en schorre 
beleid 

Slik en schor - - - - - - - -   - - 
Overig             
Niet geregistreerd 
grasland met 
natuurwaarde             
Niet geregistreerde 
landbouwgrond             
Moeras zonder 
natuurbeheer             
Heide zonder 
natuurbeheer             
Kustduin zonder 
natuurbeheer             
Residentiële/commerciële 
bebouwing t0 t0           
Agrarische bebouwing   t0 t0         
Industrie     t0 t0       
Zeehaven       t0 t0     
Luchthaven         t0 t0   
Grasland met 
natuurbeheer             
Productiegrasland met 
natuur- en milieudoelen             
Productiegrasland             
Akker met natuurdoelen             
Akker met milieudoelen             
Akker              
Bos met natuurbeheer             
Bos met bosbeheer             
Moeras met 
natuurbeheer             
Heide met natuurbeheer             
Kustduin met 
natuurbeheer - - - - - - - -   - - 
Slik en schorre - - - - - - - -   - - 
Recreatie- en sportterrein           t0 t0 
Park             
Militaire voorziening             
Infrastructuur             

Landgebruik 

Water             

* Onder de “Poorten van Vlaanderen” worden verstaan de zeehavens Antwerpen, Gent, 
Zeebrugge en Oostende; de luchthavens Zaventem en Oostende; en de HST-stations 
Antwerpen en Brussel. Resultaten en landgebruikindicatoren 
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HHHOOOOOOFFFDDDSSSTTTUUUKKK   666   RRREEESSSUUULLLTTTAAATTTEEENNN   EEENNN   IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRREEENNN   

6.1 Landgebruik in Vlaanderen 

6.1.1 Landgebruikverkenningen in Vlaanderen 

Toekomstverkenningen van het landgebruik in Vlaanderen werden berekend voor zes 
scenario’s waarvan de twee basisscenario’s Europa (ER) en Referentie (RR) worden 
gevisualiseerd in Figuur 77, de Scheiden scenario’s (RS, ES) in Figuur 78, en de 
Verwevingsscenario’s in Figuur 79. De aannames werden beschreven in de voorgaande 
hoofdstukken.  

 
T0 – 2005  

 
RR – 2030  

 
ER - 2030 

 

Figuur 77  Landgebruikverkenningen voor het Referentie-Referentie (RR)- en Europa-
Referentie (ER)-scenario. 
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T0 – 2005  

 
RS – 2030  

 
ES - 2030 

 

Figuur 78 Landgebruikverkenningen voor het Referentie-Scheiden (RS)- en Europa-Scheiden 
(ES)-scenario. 

 
T0 – 2005  

 
RV – 2030  
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EV - 2030 

 

Figuur 79 Landgebruikverkenningen voor het Referentie-Verweven (RV)- en Europa-
Verweven (EV)-scenario. 

Bij de interpretatie en analyse van landgebruik in Vlaanderen en de berekening van 
indicatoren worden bepaalde landgebruiksklassen samengenomen in ruimere groepen (Tabel 
41). Voorbeelden daarvan zijn gebieden met natuurbeheer, landbouw, groene ruimte, open 
ruimte, bos en versteende ruimte. De natuurcategorieën die onder de noemer gebieden met 
natuurbeheer vallen, zijn reservaten en andere gebieden die door ANB of door verenigingen 
als reservaat worden beschermd en beheerd en militaire domeinen met natuurprotocol. Het 
gaat bijgevolg over een selectie van gebieden die binnen vogel- en habitatrichtlijngebied, VEN 
of IVON liggen. De groene ruimte omvat landbouwgronden waarop door middel van 
beheerovereenkomsten natuurdoelen zoals bijvoorbeeld de aanleg van kleine 
landschapselementen worden gerealiseerd, alle natuur- en boscategorieën en parken. De 
landgebruiksgroep ‘landbouw’ omvat zowel geregistreerde als niet-geregistreerde 
landbouwgronden. De geregistreerde gronden worden verder onderverdeeld in akkers en 
graslanden voornamelijk gebruikt voor productiedoeleinden en landbouw met natuurdoelen, 
met name akkers en graslanden waarop milieu- en natuurdoelen worden gerealiseerd door 
middel van beheersovereenkomsten. Onder versteende ruimte wordt agrarische, residentiële 
en commerciële bebouwing verstaan alsook infrastructuur, industrie en havens. 

 

Tabel 41 Groepering van landgebruikklassen voor analyse en indicatoren 
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Niet geregistreerde landbouwgrond
Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde
Moeras zonder natuurbeheer
Kustduin zonder natuurbeheer
Heide zonder natuurbeheer
Overig
Residentiele/commerciële bebouwing
Agrarische bebouwing
Industrie
Zeehaven
Luchthaven
Grasland met natuurbeheer
Productiegrasland met natuur- en milieudoelen
Productiegrasland
Akker met natuurdoelen
Akker met milieudoelen
Akker 
Bos met natuurbeheer
Bos met bosbeheer
Moeras met natuurbeheer
Heide met natuurbeheer
Kustduin met natuurbeheer
Slik en schorre
Recreatie- en sportterrein
Park
Militaire voorziening
Infrastructuur
Water  
 

Het landgebruik in Vlaanderen wordt becijferd voor de periode 2005 tot 2030 waarbij een 
index wordt berekend voor de verschillende landgebruiksklassen met als basisjaar 2005 
(Tabel 42). De groepering van verschillende landgebruiken laat toe om verschillen tussen 
uitgangsituatie en eindsimulatie te bespreken voor verschillende landgebruiksgroepen (Tabel 
43). Verschilkaarten worden weergegeven voor de klassen waarbij de belangrijkste 
verschuivingen optreden. 

Tabel 42 Landgebruik in Vlaanderen 2005-2030. Index voor verschillende scenario’s en 
verschillende landgebruikklassen (basisjaar = 2005) 

Code Naam T0 (ha) RR ER RS ES RV EV 

0 Overig* 3656 65.5 61.9 67.2 67.6 63.6 65.8 

1 

Niet geregistreerd 
grasland met 

natuurwaarde 

24392 99.0 108.6 106.6 118.6 105.3 129.3 

2 

Niet 
geregistreerde 

landbouwgrond  

92088 50.1 47.7 60.9 54.3 55.3 46.3 

3 
Moeras zonder 

natuurbeheer 
11023 25.4 24.7 32.0 31.4 26.4 29.4 

4 
Heide zonder 
natuurbeheer 

2711 46.8 45.0 40.0 36.3 38.9 39.8 

5 
Kustduin zonder 

natuurbeheer 
1069 12.6 5.9 10.1 6.5 29.5 24.4 

6 

Residentiële & 
commerciële 

bebouwing 

246087 123.0 117.8 123.0 118.9 123.1 118.7 

7 
Agrarische 
bebouwing 

29743 119.6 117.2 120.1 117.0 120.1 116.1 

8 Bedrijventerreinen 20702 102.5 104.2 102.1 104.6 102.1 105.3 
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9 Zeehaven 9232 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

10 Luchthaven 1247 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

11 
Grasland met 
natuurbeheer 

7952 209.2 209.2 116.9 116.9 125.6 125.6 

12 

Productiegrasland 
met natuur- en 

milieudoelen 

8771 102.6 491.5 51.3 440.2 285.1 674.0 

13 Productiegrasland  213721 96.2 71.3 98.2 73.4 89.5 64.5 

14 
Akker met 

natuurdoelen 
41 2450.0 2450.0 1227.8 1227.8 12350.0 12350.0 

15 
Akker met 

milieudoelen 
12742 119.2 923.6 119.2 923.6 119.2 923.6 

16 Akker  397854 91.4 73.9 91.5 74.0 90.5 73.0 

17 
Bos met 

natuurbeheer 
14794 141.7 141.7 111.1 111.1 108.3 108.3 

18 
Bos met 

bosbeheer 
119936 105.1 105.1 103.1 103.1 108.3 108.3 

19 
Moeras met 

natuurbeheer 
4901 255.8 255.8 267.7 267.7 241.0 241.0 

20 
Heide met 

natuurbeheer 
5983 133.6 133.6 160.1 160.1 137.0 137.0 

21 
Kustduin met 
natuurbeheer 

1186 182.0 182.0 189.9 189.9 154.3 154.3 

22 Slik en schorre 1771 234.1 234.1 234.1 234.1 234.1 234.1 

23 
Recreatie- en 

sportterrein 
16094 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

24 Park 9833 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

25 
Militaire 

voorziening 
5299 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

26 Infrastructuur 68904 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 

27 Water 25630 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2 

 

Tabel 43 Landgebruik in Vlaanderen 2005-2030. Index voor verschillende scenario’s en 
landgebruiksgroepen (basisjaar = 2005) 

Groep T0 (ha) RR ER RS ES RV EV 

Landbouw 725216 88.3 89.9 89.7 90.7 89.3 90.0 

Geregistreerde landbouw 633128 93.9 96.0 93.9 96.0 94.2 96.4 
Landbouw met 
natuurdoelen 21553 116.8 750.6 93.6 727.4 209.7 843.5 
Akker en 
Productiegrasland 611575 93.1 73.0 93.9 73.8 90.1 70.0 

Groene ruimte 214360 111.3 128.2 104.5 121.7 117.4 136.2 

Gebied met natuurbeheer 36585 176.1 176.1 149.9 149.9 142.1 142.1 

Open ruimte 981443 93.6 94.9 93.6 94.7 93.6 94.7 

Versteende ruimte 375914 116.7 113.2 116.7 113.9 116.8 113.8 

Bebouwing 275830 122.7 117.7 122.6 118.7 122.8 118.4 

 

Opvallend zijn de verschillen tussen het E*- en R*-scenario met betrekking tot het landgebruik 
voor bebouwing en landbouw. De bebouwing neemt toe in beide basisscenario’s maar is het 
sterkst in het referentiescenario met een algemene toename van 23% ten opzichte van het 
basisjaar. In het Europa scenario worden de bijkomende kavels kleiner verondersteld en 
treedt er een relatieve verdichting op van de bevolkingsdichtheid per bebouwde cel wat leidt 
tot een toename van meer dan 18%. De toename snelheid is 25.0 km²/jaar voor de R*-
scenario’s en 19.5-20.5 km²/jaar voor de E* scenario’s. De toename van de versteende ruimte 
is in hoofdzaak te wijten aan de uitbreiding van het woongebied.  
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De bedrijventerreinen kennen een aangroei van 21 ha/jaar of 2 % over de periode 2005-2030 
in het referentiescenario en van 35 ha/jaar of 4 % over de periode 2005-2030 in de Europese 
variant, ondanks de gelijke economische groei in beide scenario’s. De verklaring voor de 
sterkere groei in het Europa-scenario moet gezocht worden in het kleinere ruimtebeslag voor 
woningen, wat meer ruimte voor bedrijventerreinen toelaat in de categorie residentiële en 
commerciële bebouwing en waarvoor meer aparte terreinen worden voorzien. De toename 
van bedrijventerreinen blijft erg gematigd ondanks de aangenomen groei voor de sectoren 
industrie en handel & diensten. Voor de dienstensector wordt echter aangenomen dat de 
huidige trend van verdere verdichting aanhoudt (werkoppervlakte per werknemer daalt), terwijl 
voor industrie aangenomen wordt dat er een verdunning is (werkoppervlakte per werknemer 
stijgt). Een deel van de bedrijventerreinen, circa 20% naar schatting met de 
kruispuntdatabank, is omvat in de categorie residentiële en commerciële bebouwing.  

De verstedelijking gaat voornamelijk ten koste van de landbouwgronden. Hierbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds landbouwareaal dat geregistreerd wordt en anderzijds 
landbouwareaal dat niet geregistreerd is (bv. hobbylandbouw of privégebruik). De niet 
geregistreerde landbouwgronden dalen jaarlijks met 14.4 (RS), 16.5 (RV) en 18.4 (RR) 
km²/jaar in de R* scenario’s en met 16.8 (ES), 19.3 (ER), 19.8 (EV) km²/jaar in de E* 
scenario’s. Het landgebruik voor geregistreerde landbouw daalt tot 94% van het 
landbouwareaal in het basisjaar voor de R*-scenario’s en tot 96% voor de E*-scenario’s. 
Binnen de geregistreerde landbouwklassen dalen de akkers en productiegraslanden in het 
voordeel van landbouw met milieu- en natuurdoelen, een tendens die sterk uitgesproken 
wordt verondersteld in de E*-scenario’s. In de R* scenario’s nemen de akkers en 
productiegraslanden af met 15 (RS), 16.9 (RR) en 24.1 (RV) km²/jaar; in de E* scenario’s 
bedraagt deze afname 64.1 (ES), 66.1 (ER) en 73.3 (EV) km²/jaar. De toenamesnelheid aan 
landbouw met natuurdoelen daarentegen bedraagt 1.4 (RR) en 9.5 (RV) km²/jaar in de 
referentiescenario’s (R*). Voor de Europa scenario’s (E*) is de toename aan landbouw met 
natuurdoelen veel hoger: 54.1 (ES), 56.1 (ER) en 64.1 (EV) km²/jaar. Het areaal aan 
productiegrasland met natuur- en milieudoelen vermeerdert met een factor 4.4 (ES), 4.9 (ER) 
tot zelfs 6.7 (EV). Akker met milieu- en natuurdoelen vertienvoudigt zelfs in de E* scenario’s.  

De referentiescenario’s (ER, RR) voorzien in een groei van de natuur met natuurbeheer en de 
boscategorieën met 340 km² gedurende een periode van 25 jaren of 13.6 km²/jaar. Meer dan 
een derde van deze oppervlakte zal worden ingenomen door bos (4.9 km²/jaar), voor grasland 
is dit meer dan een vierde (3.5 km²/jaar) en voor natte gronden en moeras bedraagt dit net 
iets minder dan een vierde (3 km²/jaar). Een totale toename van 23.7 km² wordt voorzien voor 
slik & schorre (0.9 km²/jaar), 20.1 km² voor heide (0.8 km²/jaar), en 9.7 km² voor kustduinen 
(0.4 km²/jaar). De gebieden zonder natuurbeheer dalen met 4.3 km²/jaar in het RR en met 3.5 
km²/jaar in het ER. 

De scheidenscenario’s (ES, RS) voorzien in een groei van de natuur met natuurbeheer en de 
boscategorieën met 220 km² gedurende een periode van 25 jaren of 8.8 km²/jaar. 37 percent 
van deze oppervlakte zal worden ingenomen door moeras en natte gronden (3.3 km²/jaar), 
voor bos bedraagt dit een vierde (2.2 km²/jaar), en voor heide 16% (1.4 km²/jaar). Een totale 
toename van 23.7 km² wordt voorzien voor slik & schorre (0.9 km²/jaar), 13.4 km² voor 
grasland (0.5 km²/jaar), en 10.7 km² voor kustduinen (0.4 km²/jaar). De natuurgebieden 
zonder natuurbeheer dalen met 3.4 km²/jaar in het RS en met 2.3 km²/jaar in het ES.  

De verwevingscenario’s (EV, RV) voorzien in een groei van de natuur met natuurbeheer en de 
boscategorieën met 253 km² gedurende een periode van 25 jaren of 10.1 km²/jaar. Bijna de 
helft van deze oppervlakte wordt gerealiseerd door bos (4.5 km²/jaar) en meer dan een vierde 
door moeras en natte gronden (2.8 km²/jaar). Een totale toename van 23.7 km² wordt 
voorzien voor slik & schorre (0.9 km²/jaar), 20.3 km² voor grasland (0.8 km²/jaar), 22.2 km² 
voor heide (0.9 km²/jaar) en 6.4 km² voor kustduinen (0.3 km²/jaar). De gebieden zonder 
natuurbeheer dalen met 3.7 km²/jaar in het RV en met 1.2 km²/jaar in het EV. 

De verschilkaarten worden visueel weergegeven voor bebouwing (Figuur 80), geregistreerde 
landbouw (Figuur 81), gebied met natuurbeheer (Figuur 82) en groene ruimte (Figuur 83). De 
bebouwing neemt overal toe (Figuur 80): in de R* scenario’s is dit meer uitgesproken dan in 
de E* scenario’s waar het accent in hoofdzaak ligt in de Vlaamse ruit. Opvallend is de 
toename aan bebouwing in de stadsranden en in de bebouwde kernen van het buitengebied. 
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In beide groepen basisscenario’s verdwijnt er landbouwareaal (Figuur 81), veelal in de 
nabijheid van bebouwde kernen. In de R* scenario’s is dit een ruimtelijk veel meer 
uitgesproken trend dan in de E* scenario’s waar er minder landbouwareaal verdwijnt en een 
deel van het niet-geregistreerde landbouwareaal overgaat naar geregistreerde landbouw met 
natuurdoelen. Het gebied met natuurbeheer en de groene ruimte groeien het sterkst in 
Limburg en Antwerpen (Figuur 82, Figuur 83).  

 

Verschil 2005-2030 – RR – Bebouwing 

Verschil 2005–2030 – ER - Bebouwing 

 
Verschil 2005–2030 – RS - Bebouwing 

 

 
Verschil 2005–2030 – ES - Bebouwing 
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Verschil 2005–2030 – RV - Bebouwing 

 
Verschil 2005–2030 – EV - Bebouwing 

Figuur 80 Verschil in bebouwing tussen 2005 en 2030 voor zes scenario’s 

 

 
Verschil 2005-2030 – RR – Geregistreerde landbouw 

 

 
Verschil 2005-2030 – ER – Geregistreerde landbouw 
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Verschil 2005-2030 – RS – Geregistreerde landbouw 

 
Verschil 2005-2030 – ES – Geregistreerde landbouw 

 
Verschil 2005-2030 – RV – Geregistreerde landbouw 

 
Verschil 2005-2030 – EV – Geregistreerde landbouw 

Figuur 81 Verschil in geregistreerde landbouw tussen 2005 en 2030 voor zes scenario’s 
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Verschil 2005-2030 – RR – Gebied met natuurbeheer 

 
Verschil 2005-2030 – ER – Gebied met natuurbeheer 

 
Verschil 2005-2030 – RS – Gebied met natuurbeheer 

 
Verschil 2005-2030 – ES – Gebied met natuurbeheer 

 

 
Verschil 2005-2030 – RV – Gebied met natuurbeheer 
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Verschil 2005-2030 – EV – Gebied met natuurbeheer 

Figuur 82 Verschil in Gebied met natuurbeheer tussen 2005 en 2030 voor zes scenario’s 

 

 
Verschil 2005-2030 – RR – Groene ruimte 

 
Verschil 2005-2030 – ER – Groene ruimte 

 

 
Verschil 2005-2030 – RS – Groene ruimte 
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Verschil 2005-2030 – ES – Groene ruimte 

 
Verschil 2005-2030 – RV – Groene ruimte 

 
Verschil 2005-2030 – EV – Groene ruimte 

Figuur 83 Verschil in groene ruimte tussen 2005 en 2030 voor zes scenario’s 

Het verloop in oppervlakte van grote landgebruikgroepen in Vlaanderen (Tabel 43) toont 
duidelijk aan dat de versteende ruimte in alle zes de scenario’s sterk stijgt (Figuur 84), met 
daarin het grootste aandeel voor de bebouwing (Figuur 85). In het verloop van de totale 
oppervlakte van versteende ruimte en bebouwing is er een duidelijke groepering te merken 
van de E* scenario’s en de R* scenario’s. De open ruimte, die complementair is aan de 
versteende ruimte, vertoont een daling in alle zes de scenario’s (Figuur 86). De daling is het 
minst sterk in het ER scenario gevolgd door de EV en ES scenario’s. Deze achteruitgang is 
voornamelijk te wijten aan het verdwijnen van landbouwgronden (Figuur 87). 

Binnen het landbouwgebied daalt de aanwezigheid van niet-geregistreerde landbouwgronden 
relatief sterker dan de geregistreerde percelen. Het areaal aan niet-geregistreerde 
landbouwgronden halveert ten opzichte van de referentiesituatie (Figuur 88). Voor het EV 
scenario is dit het sterkst, gevolgd door de ER en RR scenario’s. De geregistreerde 
landbouwgronden nemen eveneens af in oppervlakte (Figuur 89). In de Europa scenario’s is 
de ruimtevraag voor geregistreerde landbouw relatief groter dan voor de referentiescenario’s, 
wat verklaard wordt door het verschil in aandeel aan landbouwgronden met natuurdoelen 
(Figuur 90) en in aandeel aan productielandbouw (akkers en productiegraslanden) (Figuur 
91).  
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Met betrekking tot de groene ruimte zijn de verschillen tussen de scenario’s sterk te wijten aan 
verschillen in natuur en bos zonder natuurbeheer, zoals afgeleid kan worden uit Figuur 92 en 
Figuur 93. Landbouwgronden waarop natuurdoelen worden gerealiseerd zitten vervat in de 
groene ruimte en verlopen in stijgende lijn voor de E* scenario’s. Verschillen in oppervlakten 
gebied met natuurbeheer vertonen een afzonderlijk verloop in de drie natuurscenario’s 
(Referentie, Scheiden, Verweven). De bos- en natuurklassen worden verder besproken in 
sectie 6.4 (Landgebruikindicatoren). 
 

Ruimtegebruik=Versteende ruimte
Line Plot of multiple variables
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Figuur 84 Oppervlakte (ha) van versteende ruimte in Vlaanderen voor zes scenario’s 

 

Ruimtegebruik=Bebouwing
Line Plot of multiple variables
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Figuur 85 Oppervlakte (ha) van bebouwing in Vlaanderen voor zes scenario’s 
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Ruimtegebruik=Open ruimte
Line Plot of multiple variables
AanwezigeOppVL.sta 7v*54c
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Figuur 86 Oppervlakte (ha) van open ruimte in Vlaanderen voor zes scenario’s 

Ruimtegebruik=Landbouw
Line Plot of multiple variables
AanwezigeOppVL.sta 7v*54c
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Figuur 87 Oppervlakte (ha) van landbouw in Vlaanderen voor zes scenario’s 
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Ruimtegebruik=niet-EPR landbouw
Line Plot of multiple variables
AanwezigeOppVL.sta 7v*60c
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Figuur 88 Oppervlakte (ha) van niet- geregistreerde landbouw in Vlaanderen voor zes 
scenario’s 

 

Ruimtegebruik=EPR-Landbouw
Line Plot of multiple variables
AanwezigeOppVL.sta 7v*54c
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Figuur 89 Oppervlakte (ha) van geregistreerde landbouw in Vlaanderen voor zes scenario’s 
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Ruimtegebruik=Multi-functionele landbouw
Line Plot of multiple variables
AanwezigeOppVL.sta 7v*54c
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Figuur 90 Oppervlakte (ha) van Multi-functionele landbouw in Vlaanderen voor zes 
scenario’s 

Ruimtegebruik=Productie Landbouw
Line Plot of multiple variables
AanwezigeOppVL.sta 7v*54c
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Figuur 91 Oppervlakte (ha) van productielandbouw in Vlaanderen voor zes scenario’s 
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Ruimtegebruik=Groene ruimte
Line Plot of multiple variables
AanwezigeOppVL.sta 7v*54c
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Figuur 92 Oppervlakte (ha) van groene ruimte in Vlaanderen voor zes scenario’s 

 

Ruimtegebruik=Beschermde Natuur
Line Plot of multiple variables
AanwezigeOppVL.sta 7v*54c
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Figuur 93 Oppervlakte (ha) van gebied met natuurbeheer in Vlaanderen voor zes scenario’s 
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Om de output van de verschillende scenario’s te vergelijken werd gebruik gemaakt van de 
fuzzy kappa (Hagen, 2003) aanwezig in de Map Comparison Kit (Hagen, 2003). Deze 
statistische parameter laat toe om kaarten te vergelijken binnen één scenariorun of tussen 
verschillende scenarioruns voor Vlaanderen (Tabel 44). Overeenkomstige rastercellen worden 
vergeleken in een straal van 4 cellen waarbij het gewicht afneemt met de afstand tot de cel 
(Hagen, 2003). In het algemeen verschillen de Europa scenario’s sterker van de 
uitgangssituatie dan de referentiescenario’s; en telkens het meest in de verweving-variant. Het 
EV scenario verschilt het sterkst van het RR scenario; het RS scenario verschilt het sterkst 
van het ER scenario. De ruimtelijke spreiding van de fuzzy kappa metriek versterkt deze 
algemene bevinding voor Vlaanderen en toont de grootste verschillen in de rand van 
verstedelijkte gebieden en in de open ruimte voor de E* scenario’s (Figuur 94).  
 

Tabel 44 Fuzzy Kappa metriek ter vergelijking van verschillende scenario’s voor 
landgebruik in Vlaanderen 

  T0 RR ER RS ES RV EV 

T0 1.000       
RR 0.806 1.000      
ER 0.663 0.733 1.000     
RS 0.814 0.899 0.717 1.000    
ES 0.679 0.712 0.883 0.745 1.000   
RV 0.790 0.862 0.724 0.884 0.716 1.000  
EV 0.652 0.686 0.868 0.690 0.839 0.760 1.000 

 

 

 
Verschil RR – ER 

 

 
Verschil RR - RS 
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Verschil RR - ES 

 
Verschil RR - RV 

 
Verschil RR - EV 

Figuur 94 Ruimtelijk verschil van de fuzzy kappa metriek voor alle scenario’s ten opzichte 
van het referentiescenario (RR); 0 volledig verschillend en 1 volledig gelijk.  

 

6.1.2 Landgebruikveranderingen 

 
Omschrijving De indicatoren over landgebruikveranderingen begroten de 

omzetting van andere landgebruiken naar versteende ruimte, 
open ruimte en groene ruimte (in hectare). Een subindicator 
voor omzetting naar versteende ruimte is gedefinieerd als de 
inname van de woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen. 

Type Kruistabellen en Disturbance indicator 
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Algemene Boodschap  

Zoals gedefinieerd zijn de versteende en open ruimte complementair. De netto omzetting van 
open naar versteende ruimte bedraagt 658.9 km² (RR), 648.4 km² (RS) en 655.3 km² (RV) in 
de referentiescenario’s en 518.1 km² (ER), 543.3 km² (ES) en 543.5 (EV) in de 
Europascenario’s (Figuur 95, Figuur 96, Figuur 97).  

In de referentiescenario’s nemen de versteende landgebruikklassen toe ten koste van de 
landbouwklassen voor 76% (RR), 71% (RS) en 72% (RV) en ten koste van natuur en bos voor 
19.6% (RR), 23.7% (RS) en 23.6% (RV). In de Europascenario’s bedragen deze cijfers 63.5% 
(ER), 64.0% (ES) en 65.5% (EV) voor landbouw en 30.6% (ER), 30.3% (ES) en 29.0% (EV) 
voor bos en natuur (Figuur 98, Figuur 99, Figuur 100).  

Het merendeel (85%) van de planologisch gedefinieerde woonuitbreidingsgebieden wordt in 
2015 ingenomen door bebouwing (Figuur 101). De overige 15% betreft een zeer kleine 
oppervlakte en wordt ingenomen door andere landgebruiken.  

Op plaatsen waar de open ruimte toeneemt, gebeurt dit voornamelijk door een inname van de 
agrarische bebouwing (Figuur 102, Figuur 103, Figuur 104). De groene ruimte neemt voor 
98.0 tot 99.4% toe ten koste van de landbouw (Figuur 105, Figuur 106, Figuur 107). Het 
aandeel van geregistreerde landbouw is op het totaal naar groene ruimte omgezette gebied 
het grootst met 61.1% in RR, 63.9% in RS, 72.8% in RV en 77.1% in ER, 80.3% in ES en 
81.2% in EV. 
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Figuur 95 Omzetting van versteende ruimte naar open ruimte (geel) en omgekeerd (rood) in 
de RR en ER scenario’s (in km²). 
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Figuur 96 Omzetting van versteende ruimte naar open ruimte (geel) en omgekeerd (rood) in 
de RS en ES scenario’s (in km²). 
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Figuur 97 Omzetting van versteende ruimte naar open ruimte (geel) en omgekeerd (rood) in 
de RV en EV scenario’s (in km²). 
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Figuur 98 Omzetting van andere landgebruiken naar versteende ruimte voor de 
gemeenschappelijke basisscenario’s 
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Figuur 99 Omzetting van andere landgebruiken naar versteende ruimte voor de NARA-
scheidenscenario’s 
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Figuur 100 Omzetting van andere landgebruiken naar versteende ruimte voor de NARA-
verwevingscenario’s 
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Figuur 101 Inname van de woonuitbreidingsgebieden voor de zes scenario’s 
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Figuur 102 Omzetting van andere landgebruiken naar open ruimte voor de 
gemeenschappelijke basisscenario’s 
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Figuur 103 Omzetting van andere landgebruiken naar open ruimte voor de NARA-
scheidenscenario’s 
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Figuur 104 Omzetting van andere landgebruiken naar open ruimte voor de NARA-
verwevenscenario’s 
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Figuur 105 Omzetting van andere landgebruiken naar groene ruimte voor de 
gemeenschappelijke basisscenario’s 
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Figuur 106 Omzetting van andere landgebruiken naar groene ruimte in de NARA-
scheidenscenario’s 
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Figuur 107 Omzetting van andere landgebruiken naar groene ruimte in de NARA-
verwevenscenario’s 

 

Methode 

Voor het berekenen van de omzetting naar versteende ruimte (in hectare) vanuit andere 
landgebruiken wordt op de jaarlijkse outputrasters van het landgebruikmodel 
contingentietabellen berekend die weergeven van welk landgebruik in het basisjaar een 
versteend landgebruik in zichtjaar t ontstaat. De subindicator begroot het aantal cellen 
woonuitbreidingsgebied dat er in elk zichtjaar ingenomen wordt door versteende 
landgebruikklassen. 
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6.2 Landgebruikindicatoren 

Indicatoren zijn een maat zoals een getal, waarde, variabele of een index die toelaten om de 
stand van zaken weer te geven. Voor indicatoren bestaan een hele reeks criteria en 
voorwaarden waaraan ze dienen te voldoen zoals bruikbaarheid, beschikbaarheid van 
gegevens, begrijpelijkheid, relevantie voor beleid en wetenschappelijke betrouwbaarheid. Een 
indicator kan zowel op het internationaal, het regionaal, het nationaal als op het lokaal vlak 
betrekking hebben. Indicatoren zijn een communicatiemiddel, die zowel een kwantitatieve als 
een kwalitatieve vorm kunnen aannemen. In dit geval maken landgebruikindicatoren het 
mogelijk de waargenomen toestand te rapporteren en de ontwikkeling ervan voor 
verschillende functies (economische, sociale, ecologische, …) te volgen. Het zijn instrumenten 
voor de evaluatie van de betrokken systemen en voor de planning van de beslissingen om 
naar meer duurzame systemen te evolueren. 

Tabel 45 Overzicht van ontwikkelde indicatoren 

Indicatoren Sector/thema Focus 
State: Landgebruik   MIRA/NARA 
State: landgebruikveranderingen in bebouwing  MIRA/NARA 
State: landgebruikveranderingen in geregistreerde 
landbouw 

 MIRA/NARA 

State: landgebruiksveranderingen in groene ruimte  MIRA/NARA 
State: landgebruiksveranderingen in gebied met 
natuurbeheer 

 MIRA/NARA 

Oppervlakte versteende ruimte Wonen MIRA 
Omzetting naar versteende ruimte Wonen MIRA 
Inname van woonuitbreidingsgebieden Wonen  MIRA 
Omzetting naar open ruimte Wonen MIRA 
Omzetting naar groene ruimte Wonen MIRA 
Versteningsgraad van de versteende ruimte Wonen MIRA 
Dichtheid van versteende ruimte Wonen MIRA 
Woondichtheid: aantal inwoners per pixel Wonen MIRA 
Woondichtheid: aantal inwoners per VHA zone Wonen MIRA 
Lokale bereikbaarheid: ontsluiting van wonen en 
economische activiteiten tot het 
hoofdwegennetwerk 

Wonen MIRA 

Versteende ruimte in landbouwgebied Landbouw MIRA 
Verweving van landbouwtypes Landbouw MIRA 
Aaneengeslotenheid van de open ruimte Versnippering MIRA 
Aaneengeslotenheid van de versteende ruimte Versnippering MIRA/NARA 
Landgebruik lager dan 7.33 m / 10.5 m TAW Kwaliteit 

leefomgeving 
MIRA 

Bebouwing in niet-gerioleerd gebied Kwaliteit 
leefomgeving 

MIRA 

Oppervlakte versteende ruimte in 
overstromingsgebieden 

Kwaliteit 
leefomgeving 

MIRA 

Milieuhinder: bebouwing in omgeving van grote 
wegen 

Kwaliteit 
leefomgeving 

MIRA 

Aanwezigheid open ruimte in Vlaanderen Recreatie NARA 
Aanwezigheid groene ruimte in Vlaanderen Natuur & recreatie NARA 
Aanwezigheid gebied met natuurbeheer in 
Vlaanderen 

Natuur NARA 

Aanwezigheid bos in Vlaanderen Natuur & recreatie NARA 
Aanwezigheid multifunctioneel bos in Vlaanderen Natuur & recreatie NARA 
Aanwezigheid grasland met natuurwaarde in 
Vlaanderen 

Natuur NARA 

Aanwezigheid kustduin in Vlaanderen Natuur NARA 
Aanwezigheid heide in Vlaanderen Natuur NARA 
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Aanwezigheid moeras in Vlaanderen Natuur NARA 
Aanwezigheid landbouw met natuurdoelen in 
Vlaanderen 

Landbouw NARA 

Aanwezigheid gebied met natuurbeheer 
binnen/buiten NATURA2000 (SBZ-V) 

Natuur NARA 

Aanwezigheid gebied met natuurbeheer 
binnen/buiten (SBZ-H) 

Natuur NARA 

Natuurlijke samenhang gebied met natuurbeheer Versnippering, KOV NARA 
Natuurlijke samenhang groene ruimte Versnippering, KOV NARA 
Recreatieaanbod en –druk: groene ruimte versus 
aantal inwoners en viceversa 

Recreatie MIRA/NARA 

Aanbod en druk gebied met natuurbeheer Recreatie NARA 
Aanbod en druk bos Recreatie NARA 
Nabijheid van groene ruimte tot wonen Recreatie MIRA/NARA 
Nabijheid van gebied met natuurbeheer tot wonen Recreatie MIRA/NARA 
Nabijheid van bos tot wonen Recreatie MIRA/NARA 
Clustering groene ruimte Versnippering NARA 
Clustering gebied met natuurbeheer Versnippering NARA 
Clustering bos Versnippering NARA 
Clustering moeras Versnippering NARA 
Clustering heide Versnippering NARA 
Clustering kustduin Versnippering NARA 
Clustering grasland met natuurwaarde Versnippering NARA 
Clustering landbouw Versnippering NARA 
Clustering bebouwing Versnippering NARA 
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6.3 Landgebruikindicatoren mbt milieubeleid 

6.3.1 Indicatoren met betrekking tot de woonomgeving 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ VVVEEERRRSSSTTTEEENNNIIINNNGGGSSSGGGRRRAAAAAADDD   VVVAAANNN   DDDEEE   
VVVEEERRRSSSTTTEEEEEENNNDDDEEE   RRRUUUIIIMMMTTTEEE”””    
 
Omschrijving De indicator weerspiegelt de graad van verstening in een 

aaneengesloten versteende ruimte, weergegeven in hectare. 

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De indicator neemt netto toe omwille van de toename in de versteende landgebruikklassen. In 
het RR scenario is dit meer uitgesproken. De versteende ruimte bedraagt 28% van 
Vlaanderen en neemt toe naar 33% in het RR en 32% in het ER scenario. Een geschatte 33 
percent van de versteende ruimte in Vlaanderen is versteend. De versteningsgraad in de 
versteende ruimte neemt af, wat kan verklaard worden door een stijging in het aandeel aan 
bebouwing in de versteende ruimte. Deze effecten doen zich het sterkst voor in de 
arrondissementen van de Vlaamse Ruit. 

Tabel 46 Versteningsgraad (in %) van de versteende ruimte in Vlaanderen 

 T0 (2005) RR (2030) ER (2030) 
Versteende ruimte in Vlaanderen 28.2 32.8 31.8 
Verstening in Vlaanderen 9.3 10.3 10.1 
Verstening van Versteende Ruimte 33.0 31.6 31.8 
Aandeel van bebouwing in Versteende Ruimte 73.7 77.3 76.5 

 

 
 

Verstening: oppervlakte en contiguiteit – 2005 

 

 

Verstening: oppervlakte en contiguiteit – RR – 2030 
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Verstening: oppervlakte en contiguiteit – ER – 2030 

 

Figuur 108  Oppervlakte en contiguiteit van de versteningsgraad in de versteende ruimte 

Indicator=Verstening: oppervlakte en contiguiteit
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Indicator=Verstening: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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Indicator=Verstening: oppervlakte en contiguiteit - total area

 Case 1
 Case 2

2005 2010 2015 2020 2025 2030
1.28E5

1.3E5

1.32E5

1.34E5

1.36E5

1.38E5

1.4E5

1.42E5

1.44E5

1.46E5

 
Totale oppervlakte (ha) 

 

Figuur 109 Versteningsgraad van de versteende ruimte voor de verschillende scenario’s 
(Case 1 = RR, Case 2 = ER) 
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Methode 

Voor het berekenen van het oppervlak van verstening in een aaneengesloten versteende 
ruimte (in hectare) wordt vanuit iedere cel (de centrumcel) het landgebruik van de omliggende 
cellen beschouwd. Het aantal clusters en de clustergrootte in een regio wordt bepaald door 
voor elke cel de aangrenzende versteende landgebruiken te identificeren en vervolgens een 
clusterID en clustergrootte toe te kennen: 

Verstening in versteende ruimte (regio) = 
R

Ccel

C

celClusterIdeClusterSiza
R

))((0 ∑
∈

⋅
 

Met  

a0 = Versteend aandeel in oppervlakte; de maximale waarde is gelijk aan de 
celgrootte en bedraagt 2.25 ha 

CR = Cellen in regio R die tot een cluster behoren 

 

In een eerste versie werd de maximale celgrootte aangenomen per versteende 
landgebruikklasse, met name 100% verstening per versteende landgebruikklasse (Tabel 46). 
In een tweede versie werd de celgrootte aangepast aan de fractie verstening per versteende 
landgebruikklasse (Figuur 108). De versteningsgraad werd berekend op basis van eigen 
analyses aan de hand van gedetailleerd kaartmateriaal in het geval van de havens en 
infrastructuur, en door middel van een gemiddelde versteningsgraad per versteende 
landgebruikklasse aan de hand van de versteningskaart in kilometerhokken volgens Gulinck 
et al. (2007).  

Tabel 47 Versteningsgraad van de verschillende versteende landgebruikklasse (a0) uitgedrukt 
in percentage  

Landgebruikklasse percentage verstening Ha per cel 

Residentiële/commerciële bebouwing 24% 0,54 

Agrarische bebouwing 9% 0,20 

Industrie 40% 0,90 

Luchthaven 25,5% 0,57 

Zeehaven 44% 0,99 

Infrastructuur 75% 1,69 
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IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ DDDIIICCCHHHTTTHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   VVVEEERRRSSSTTTEEEEEENNNDDDEEE   
RRRUUUIIIMMMTTTEEE”””    
 
Omschrijving De hoofdindicator berekent een ijlheidsindex van de versteende 

ruimte.  

Subindicatoren worden berekend op basis van inwonerdichtheid 
per statistische sector zoals beschreven in het 
bevolkingsdichtheidalgoritme. Een eerste indicator geeft het 
aantal inwoners per cel van 2.25 ha. Een tweede indicator 
aggregeert naar aantal inwoners per deelbekken, opgedeeld in 
gerioleerd en niet-gerioleerd gebied per deelbekken. 

Type Count indicator, PopulationDensityIndicator 

 

Algemene Boodschap  

De verweving van versteende landgebruikklassen met de open ruimte neemt toe omwille van 
een toename en versnippering van de versteende ruimte. Deze effecten, weergegeven in een 
ijlheidsindex (Figuur 110), zijn het sterkst in verstedelijkte gebieden zoals Brussel en 
Antwerpen en het zwakst in Diksmuide en Veurne. De verweving neemt sterker toe in het RR 
scenario (Figuur 111) en wel in de arrondissementen Mechelen, Halle-Vilvoorde en Leuven. In 
Ieper en Eeklo verandert de verweving nauwelijks in het ER scenario. 

De inwonerdichtheid (Figuur 112) volgt het ruimtelijk patroon van de ijlheidsindex. Het aantal 
inwoners per wooncel daalt van 55.6 naar 54.1 in het ER en 52.0 in het RR (Figuur 113). De 
inwonersdichtheid is het grootst in Brussel (236.9), Antwerpen (79.1) en Oostende (72.1); en 
het kleinst in Diksmuide (29.4) en Tielt (31.2). Alleen in Brussel treedt er een verdichting op 
van het aantal inwoners naar 295.6 inwoners. Brugge en Kortrijk kennen in beide scenario’s 
de grootste verdunning van het aantal inwoners per wooncel, wat neerkomt op een 
stadsuitbreiding (Figuur 114).  

Het gemiddeld percentage de bevolking niet aangesloten op riolering bedraagt momenteel 
6.1% voor Vlaanderen. De deelbekkens van de IJzer zijn momenteel het slechtst bedeeld met 
21.2% en 37.0% van de inwoners die niet aangesloten zijn; voor het Beneden-Scheldebekken 
bedraagt dit slechts 0.23% van de inwoners. Het percentage van de bevolking dat niet 
aangesloten is op riolering neemt meer toe in het RR scenario dan in het ER scenario omwille 
van de verschillen in bevolkingsaangroei tussen beide scenario’s. Het gemiddeld percentage 
de bevolking niet aangesloten op riolering bedraagt in Vlaanderen 16% voor het RR en 14.3% 
voor het ER scenario. In het RR scenario is 33.9% van de inwoners in het Netebekken niet 
aangesloten en 32.9% van het Ijzerbekken; voor het bekken van de Gentse Kanalen bedraagt 
dit 3.8%. In het ER scenario is 42% van de inwoners in het IJzerbekken niet aangesloten 
gevolgd door 27% in het Dijlebekken vergeleken met 5.1% in het bekken van de Gentse 
Kanalen. Het percentage niet-aangesloten inwoners in de verschillende scenario’s neemt toe 
naar het zichtjaar 2030 omwille van de allocatie van de bevolkingsaangroei die geen rekening 
houdt met toekomstige plannen voor riolering. 
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T0 – 2005 

 
RR – 2030 

 

 
ER – 2030 

Figuur 110 Dichtheid van versteende ruimte met een zoekstraal 1.5 km 
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Indicator=Verweving versteende ruimte 1,5km
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Figuur 111 Verloop van de dichtheid van de versteende ruimte voor de verschillende 
scenario’s (Case 1 = RR, Case 2 = ER) 

 
Woondichtheid: aantal inwoners per wooncel - 2005 

 
Woondichtheid: aantal inwoners per wooncel – RR – 2030  

 

 
 

Woondichtheid: aantal inwoners per wooncel – ER – 2030  
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Figuur 112 Woondichtheid: aantal inwoners per wooncel 

Indicator=Woondichtheid: aantal inwoners per wooncel
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Figuur 113 Verloop van woondichtheid voor de verschillende scenario’s (Case 1 = RR, Case 
2 = ER) 
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Figuur 114 Groei in inwonersaantal per cel: verschil tussen de situatie in 2005 en 2030 voor 
het RR scenario (groen betekent verdichting, rood uitbreiding) 
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Figuur 115 Percentage van de bevolking in niet-gerioleerd gebied per deelbekken (zie 
opmerkingen bij de indicator “bebouwing in niet-gerioleerd gebied” 
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Methode 

Voor het berekenen van de ijlheidsindex van de versteende ruimte wordt de verhouding van 
het aantal cellen versteende ruimte ten opzichte van het totaal aantal cellen binnen een straal 
van 10 cellen (1,5km) weergegeven.  

De subindicatoren begroten inwonerdichtheid, enerzijds uitgedrukt per cel en anderzijds 
geaggregeerd per deelbekken volgens VHA versie 415. De inwonerdichtheid voor elke cel 
wordt berekend aan de hand van de bevolkingsdichtheid per arrondissement en de 
residentiële landgebruiken in de landgebruikkaart, allebei beschikbaar voor elk jaar van de 
simulatie. Voor het basisjaar (tijdstap t0) is een gedetailleerde bevolkingsdichtheid per 
statistische sector gekend die wordt verrasterd en gekoppeld aan de landgebruikkaart. Een 
kaart met bevolkingsdichtheid wordt vervolgens gegenereerd per jaar door middel van de 
volgende rekenregels: 

Tabel 48 Rekenregels voor bevolkingsdichtheid 

cel in landgebruikkaart cel in bevolkingsdichtheidkaart actie 
geen residentieel landgebruik geen bevolkingsdichtheid geen actie 
geen residentieel landgebruik bevolkingsdichtheid bevolkingsdichtheid wordt 0 
Residentieel landgebruik geen bevolkingsdichtheid bevolkingsdichtheid wordt de 
mediane dichtheid in een omgeving met straal r.*  
Residentieel landgebruik bevolkingsdichtheid geen actie 

* Als er geen cellen van het juiste type binnen de straal r voorkomen wordt de gemiddelde dichtheid 
van het arrondissement toegepast. 

De bevolkingsdichtheid per cel is de mediane waarde van de bevolkingsdichtheden van 
wooncellen uit de omgeving met straal r. Deze inwonerdichtheden per cel worden vervolgens 
herschaald, zodat de som per arrondissement gelijk is aan de totale bevolking van het 
arrondissement. Door rekening te houden met de omliggende cellen worden de 
woondichtheden uitgemiddeld over verstedelijkte clusters.  

Voor de aggregatie naar hydrologische eenheden werd een overlay aangemaakt tussen de 
deelbekkens en de planningszones voor riolering. Vervolgens werden de inwonerdichtheden 
geagreggeerd naar de verschillende zones. Per deelbekken wordt de bevolking uitgedrukt 
aanwezig in respectievelijk gerioleerd, niet-gerioleerd gebied en het te optimaliseren 
buitengebied. 

 
 

6.3.2 Indicatoren met betrekking tot versnippering 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ VVVEEERRRSSSTTTEEEEEENNNDDDEEE   RRRUUUIIIMMMTTTEEE   IIINNN   
LLLAAANNNDDDBBBOOOUUUWWWGGGEEEBBBIIIEEEDDD”””    
 
Omschrijving Deze indicator beschrijft in welke mate het landbouwgebied 

verstoord wordt door de ontwikkeling van versteende ruimte. 
Een subindicator beschrijft de verweving van de versteende 
ruimte en het landbouwgebied. 
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Type Disturbance indicator 

Count indicator 

 

Algemene Boodschap 

Externe processen buiten de landbouwsector zorgen voor een toename van de versteende 
ruimte in landbouwgebied. Dit gebeurt voornamelijk rond verstedelijkte gebieden en is sterker 
in het RR dan in het ER scenario. De verweving van landbouw met versteende ruimte neemt 
het sterkst toe in Mechelen, Aalst en Maaseik en is het zwakst in Eeklo voor beide scenario’s. 
De overname van landbouw door versteende ruimte is te wijten aan verdwijnen van landbouw 
of aan stadsuitbreiding. In 2030 is volgens het RR scenario maximum 4% van het 
oorspronkelijk landbouwgebied ingenomen door versteende ruimte. Voor het ER scenario is 
dit 2,4%. De overname is het grootst in de arrondissementen Roeselare en Antwerpen en het 
kleinst voor Eeklo en Tielt voor beide scenario’s.  
 
 

Verweving van versteende ruimte in landbouw – 2005  

 
Verweving van versteende ruimte in landbouw – RR – 2030  

 
Verweving van versteende ruimte in landbouw – ER – 2030 

 

 

Figuur 116  Verweving van versteende ruimte en landbouwgebied 
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Indicator=Verweving van versteende ruimte in landbouw
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Figuur 117 Verweving van versteende ruimte en landbouwgebied (Case 1 = RR, Case 2 = 
ER) 

 
Indicator=Overname van landbouw (T0) door versteende ruimte
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Figuur 118 Overname van landbouwgebied door versteende ruimte (Case 1 = RR, Case 2 = 
ER) 
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Methode 

Het landbouwgebied wordt bepaald door alle landbouwklassen in de landgebruikkaart van het 
basisjaar en wordt ingelezen als binaire kaart (waarde 1). Het landbouwgebied wordt 
vervolgens per simulatiejaar vergeleken met het basisjaar en de verstorende landgebruiken, in 
casu de versteende landgebruikklassen, worden in kaart gebracht. De verstoring van een cel 
in landbouwgebied in het basisjaar wordt uitgedrukt als de verstoringsfactor van het 
verstorend landgebruik. De verstoringsfactor werd op 1 gezet voor alle klassen van de 
versteende landgebruikklassen. 

De subindicator “verweving van de versteende ruimte en het landbouwgebied” wordt berekend 
door de oppervlakte aan versteende ruimte tegenover de oppervlakte landbouwgebied binnen 
een zoekstraal van 10 cellen uit te zetten. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ VVVEEERRRWWWEEEVVVIIINNNGGG   VVVAAANNN   
LLLAAANNNDDDBBBOOOUUUWWWTTTYYYPPPEEESSS”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de verweving van landbouw met milieu- en 

natuurdoelen en productielandbouw (akkers en 
productiegraslanden) weer. 

Type Count indicator 

 

Algemene Boodschap  

De verweving van landbouw met milieu- en natuurdoelen in geregistreerde landbouw neemt 
vooral sterk toe in het ER scenario. Om aan de doelstellingen van de kaderrichtlijn water te 
voldoen wordt er meer akker of grasland met milieu- en natuurdoelen voorzien in het ER 
scenario. Momenteel is de verweving het sterkst in Veurne en Tongeren en het zwakst in 
Roeselare en Antwerpen. De sterkste relatieve toename grijpt plaats in Antwerpen, Mechelen, 
Sint-Niklaas en Turnhout. In absolute cijfers kennen Veurne, Oudenaarde, Oostende, Leuven 
en Tongeren de grootste verweving van landbouwtypes in het ER scenario. 
 
 

Verweving van milieu- en natuurdoelen in landbouw – 2005  

Verweving van milieu- en natuurdoelen in landbouw – RR – 2030 
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Verweving van milieu- en natuurdoelen in landbouw – ER – 2030 

Figuur 119  Verweving van landbouw met milieu- en natuurdoelen en productielandbouw 
(akkers en productiegraslanden) 

 
Indicator=Verweving van natuur- en milieudoelen in landbouw

 Case 1
 Case 2

2005 2010 2015 2020 2025 2030
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.24

0.26

0.28

 

Figuur 120 Verloop van verweving van landbouwtypes (Case 1 = RR, Case 2 = ER) 
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Methode 

Voor het berekenen van de verweving van landbouwtypes wordt de verhouding van het aantal 
cellen landbouw met milieu- en natuurdoelen ten opzichte van het totaal aantal 
landbouwcellen binnen een straal van 10 cellen weergegeven. Tot landbouw met milieu- en 
natuurdoelen horen de landgebruikklassen akker en weiland waarop milieu- en 
natuurdoelstellingen worden gerealiseerd. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNEEEEEENNNGGGEEESSSLLLOOOTTTEEENNNHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   DDDEEE   
OOOPPPEEENNN   RRRUUUIIIMMMTTTEEE   EEENNN   VVVEEERRRSSSTTTEEEEEENNNDDDEEE   RRRUUUIIIMMMTTTEEE”””    
 
Omschrijving De hoofdindicatoren zijn de aaneengeslotenheid van de open 

ruimte en versteende ruimte.  

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De grootste clusters aaneengesloten open ruimte bevinden zich waar er grote oppervlakken 
landbouw of natuur aanwezig zijn in het landschap. Dit is het geval in West-Vlaanderen, het 
Hageland en Limburg. De gemiddelde clustergrootte van de open ruimte in Vlaanderen 
bedraagt 138.7 ha en stijgt tot 162.6 ha in het RR en tot 165.9 in het ER scenario. Het aantal 
clusters verloopt op een gelijkaardige wijze in de ER en RR scenario’s. De totale oppervlakte 
aan clusters open ruimte daalt sneller in het RR dan in het ER scenario.  

De grootste clusters versteende ruimte bevinden zich rond de verstedelijkte gebieden rondom 
Antwerpen, Gent en Brussel. De gemiddelde clustergrootte van de versteende ruimte 
evolueert van 20.3 naar 25.3 ha voor RR en naar 24.3 ha voor ER. Het aantal clusters daalt in 
het ER scenario, maar stijgt in het RR scenario. De totale oppervlakte gelegen binnen een 
cluster stijgt sneller in het RR dan in het ER scenario. De sterkste groei van de 
clusteroppervlakte treedt op in Mechelen, Halle-Vilvoorde en Leuven; de minst sterke groei 
treedt op in Veurne en Tongeren. 
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Figuur 121 Aaneengeslotenheid van de open ruimte in clustergrootte (in ha) 

 
Indicator=Open ruimte: oppervlakte en contiguiteit
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Indicator=Open ruimte: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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Indicator=Open ruimte: oppervlakte en contiguiteit - total area
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Figuur 122  Verloop van de aaneengeslotenheid van open ruimte (Case 1 = referentie 
scenario, case 2 = Europa scenario) 
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Figuur 123 Aaneengeslotenheid van versteende ruimte in clustergrootte (in ha) 



 
 

217/326 
 

Indicator=Versteende ruimte: oppervlakte en contiguiteit
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Indicator=Versteende ruimte: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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Indicator=Versteende ruimte: oppervlakte en contiguiteit - total area
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Figuur 124  Verloop van de aaneengeslotenheid van versteende ruimte (Case 1 = referentie 
scenario, case 2 = Europa scenario) 
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Methode 

Voor het berekenen van het oppervlak aaneengesloten open ruimte (in hectare) wordt vanuit 
iedere cel (de centrumcel) het landgebruik van de omliggende cellen beschouwd. Het aantal 
clusters en de clustergrootte in een regio wordt bepaald door voor elke cel de aangrenzende 
open landgebruiken te identificeren en vervolgens een clusterID en clustergrootte toe te 
kennen. Infrastructuur zoals het wegennet versnijdt de open ruimte, met uitzondering van de 
lokale wegen.  

Open/versteende ruimte (regio) = 
R

Ccel

C

celClusterIdeClusterSiza
R

))((0 ∑
∈

⋅
  

met: 
a0 = Celgrootte = 2.25 [ha]; 
CR = Cellen in regio R die tot een cluster behoren. 

Voor de gebundelde landgebruikcategorieën open ruimte en versteende ruimte werden 
clusterindicatoren berekend. De vier grootte-klassen zijn 2.25-10ha, 10-100ha, 100-1000ha en 
>1000ha. Voor open ruimte worden obstakels gevormd door op- en afritten, autosnelwegen, 
expresswegen, hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations en bevaarbare 
waterlopen; m.a.w. alles behalve lokale wegen en bushaltes. Deze transportnetwerken 
worden bij versteende ruimte gerekend. 
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6.3.3 Indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van de leefomgeving 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ LLLAAANNNDDDGGGEEEBBBRRRUUUIIIKKK   LLLAAAGGGEEERRR   DDDAAANNN   777...555   MMM   
EEENNN   111000MMM   TTTAAAWWW”””    
 
Omschrijving De indicator geeft het landgebruik in een gebied lager dan 7.5 m 

TAW en lager dan 10.5 m TAW weer. 

Type State indicator 

 

Algemene Boodschap  

Het Vlaams grondgebied lager gelegen dan 7.5 m TAW bedraagt 267.910 ha of 19.5% van 
Vlaanderen. Dit laag gelegen gebied bestaat momenteel voor 56.7% uit landbouw, voor 16.6% 
uit bebouwde ruimte, 10.8% uit andere versteende ruimte (infrastructuur, havens) en 9.1% uit 
groene ruimte. In 2030 liggen de verhoudingen anders: 52 % landbouw, 19.8% bebouwde 
ruimte, en 10.8% groene ruimte in het RR scenario; en 51.7 % landbouw, 19.5% bebouwde 
ruimte, 10.8% en 11.3% groene ruimte in het ER scenario. Het aandeel multifunctionele 
landbouw, i.e. percelen waarop milieu en natuurdoelen worden gerealiseerd, is merkelijk 
groter in het ER scenario. 

Het Vlaams grondgebied lager gelegen dan 10,5 m TAW bedraagt dit 375.167 ha of 27.3% 
van Vlaanderen. In 2030 onder het RR scenario bestaat dit gebied uit 49.9% landbouw, 23% 
bebouwde ruimte en 11.1% groene ruimte. In het ER scenario is dit 49.7% landbouw met een 
groot aandeel aan multifunctionele landbouw, 22.5% bebouwde ruimte en 11.8% groen 
ruimte. 
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Figuur 125 Verdeling van het landgebruik in een gebied lager dan 7.5 m TAW 
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Referentiejaar 2005 - < 10.5 TAW
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Figuur 126 Verdeling van het landgebruik in een gebied lager dan 7.5 m TAW 
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Methode 

Een overlay werd gemaakt tussen de landgebruikkaart en het gebied lager dan TAW 7,5m en 
lager gelegen dan TAW 10,5 m voor elk jaar van beide scenario’s. 

TAW 7.5 m = [2.33 (verschil laagwater en gemiddeld zeepeil te Oostende) + 2 (CLIMAR worst 
case zichtjaar 2100) + 3 (gemiddelde storm met terugkeerperiode 50 jr)] en afgerond tot op 
0.5 m. 

TAW 10.5 m = [2 m (CLIMAR zeespiegelstijging tegen 2100 in het worst case scenario van 
klimaatwijziging) + 8 m (gemiddelde storm met terugkeerperiode 1700 jr inclusief verschil 
laagwater en gemiddeld zeepeil te Oostende) + 0.4 m (in het worst case scenario 
Klimaatwijziging treedt er bij een superstorm ook een extra stormopzet)] en afgerond tot op 
0.5 m. 

Bron: Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR: Deelrapport 2 - 
Kwantificatie van de secundaire gevolgen van de klimaatsverandering in de Belgische 
kustvlakte (in revisie). 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ BBBEEEBBBOOOUUUWWWIIINNNGGG   IIINNN   NNNIIIEEETTT---
GGGEEERRRIIIOOOLLLEEEEEERRRDDD   GGGEEEBBBIIIEEEDDD”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de bebouwing, zowel agrarisch als 

residentieel/commercieel, weer in niet-gerioleerd gebied. 

Type Disturbance Indicator 

 

Algemene Boodschap  

De bebouwing neemt toe in het huidig afgebakende niet-gerioleerd gebied en wel in alle 
arrondissementen. Deze trend is het sterkst in het RR scenario. De bebouwing in niet-
gerioleerd gebied verdubbelt in Maaseik in het RR scenario. In Hasselt, Halle-Vilvoorde en 
Tongeren neemt de bebouwing in niet-gerioleerd gebied sterk toe in het RR scenario. In Tielt, 
Roeselare, Diksmuide en Ieper is de toename van bebouwing het minst sterk voor het ER 
scenario. 

De analyse toont aan dat de huidige zoneringsplannen niet volstaan om de dynamiek van 
bebouwing te volgen en bijgevolg dat zonder aanpassingen heel wat huizen in het gebied 
gekarakteriseerd door individuele zuivering terecht komen. Dit sluit uiteraard niet uit dat in de 
toekomst hieraan verholpen kan worden door nieuwbouw aan te sluiten op een collectief 
systeem. De veronderstelling is dat de bevolking bij het vestigen van haar woningen geen 
rekening houdt met het al of niet aanwezig zijn van riolering. Bijgevolg stijgt het aantal niet 
aangesloten huishoudens. Deze stijging is beperkter voor het ER-scenario waarin er 
verdichting plaatsheeft.   
 
Bebouwing in niet-gerioleerd gebied –  2005  
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Bebouwing in niet-gerioleerd gebied – RR – 2030 

 
 
Bebouwing in niet-gerioleerd gebied – ER – 2030 
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Figuur 127  Bebouwing in niet gerioleerd gebied 
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Indicator=Niet-gerioleerd gebied: aanwezigheid van bebouwing
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Figuur 128  Verloop van de aanwezigheid van bebouwing in niet-gerioleerd gebied (Case 1 = 
RR, Case 2 = ER) 

 
 

Methode 

Een overlay werd gemaakt tussen de landgebruikkaart (klasse bebouwing) en het niet-
gerioleerd gebied voor elk jaar. In de afbakening van het niet-gerioleerd gebied werden geen 
geplande projecten in rekening gebracht, het is een weergave van de huidige toestand. De te 
optimaliseren gebieden worden hier niet bijgerekend. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ VVVEEERRRSSSTTTEEEEEENNNDDDEEE   RRRUUUIIIMMMTTTEEE   IIINNN   
OOOVVVEEERRRSSSTTTRRROOOMMMIIINNNGGGSSSGGGEEEBBBIIIEEEDDDEEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de bebouwing in overstromingsgebieden weer. 

Type Disturbance Indicator 
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Algemene Boodschap  

De arrondissementen Tongeren, Antwerpen en Halle-Vilvoorde kennen de grootste aangroei 
van versteende ruimte in overstromingsgebieden; Veurne, Tielt en Diksmuide de kleinste. Tot 
2025 verloopt de evolutie gelijk voor de RR en ER scenario’s. Daarna komt de sterkere groei 
van de versteende ruimte in RR ook in de overstromingsgebieden tot uiting. De sterkste 
aangroei wordt verwacht in de arrondissementen Tielt (vijfvoud), Brugge (dubbel), Roeselare 
en Gent. 
 
 

Overstromingsgebied: aanwezigheid van versteende ruimte – 2005  

 
Overstromingsgebied: aanwezigheid van versteende ruimte – RR – 2030  

 

Overstromingsgebied: aanwezigheid van versteende ruimte – ER – 2030  

 

Figuur 129  Aanwezigheid van versteende ruimte in overstromingsgebied 
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Indicator=Overstromingsgebied: aanwezigheid van versteende ruimte
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Figuur 130  Verloop van de aanwezigheid van versteende ruimte in overstromingsgebied 
(Case 1 = RR, Case 2 = ER) 

 
 

Methode 

Een overlay werd gemaakt tussen de landgebruikkaarten voor elk zichtjaar (versteende 
ruimte: agrarische bebouwing, residentiële/commerciële bebouwing, industrie, zeehavens, 
luchthavens) en de risicozones voor overstromingen (‘het overstromingsgebied’). 

De risicozones werden afgebakend met het koninklijk besluit van 28 februari 2007 (Belgisch 
Staatsblad van 23 maart 2007). Voor het raadplegen van de kaart voor Vlaanderen verwijst 
het besluit in artikel 2 naar de website http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
vlaanderen/overstromingskaarten/. De risicozones overstroming zijn een combinatie van 
zowel de MOG-kaart als de ROGDHM-kaart. De bij de combinatie gebruikte MOG-kaart bevat 
enkel gemodelleerde overstromingsgebieden met terugkeerperioden kleiner dan of gelijk aan 
25 jaar en overstromingsdiepten die minstens 30 cm bedragen. De kaart met recent 
overstroomde gebieden (ROG) is het resultaat van een samenvoeging van alle 
geobserveerde overstromingsgebieden die vanaf 1988 door tal van instanties werden 
gekarteerd. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ BBBEEEBBBOOOUUUWWWIIINNNGGG   IIINNN   OOOMMMGGGEEEVVVIIINNNGGG   VVVAAANNN   
GGGRRROOOTTTEEE   WWWEEEGGGEEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de bebouwing in de omgeving van grote wegen weer. 

Type Disturbance indicator 
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Algemene Boodschap  

De bebouwing in een bufferzone rond het wegennetwerk is in Vlaanderen het grootst in de 
arrondissementen Mechelen en Roeselare en het kleinst in Diksmuide en Veurne. De sterkste 
stijging wordt verwacht in Oudenaarde, Halle-Vilvoorde en Oostende in het RR scenario.   
 
 
Bebouwing in omgeving van grote wegen 3 – 2005  

 
Bebouwing in omgeving van grote wegen 3 – RR – 2030  

 
Bebouwing in omgeving van grote wegen 3 – ER – 2030  

 

 

Figuur 131 Bebouwing in de omgeving van grote wegen in een bufferzone van 450 m rond 
het wegennet 
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Indicator=Bebouwing in omgeving van grote wegen 1
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Indicator=Bebouwing in omgeving van grote wegen 2
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Figuur 132 Verloop van de bebouwing in omgeving van grote wegen (1. Buffer=150m, 2. 
Buffer=300m, 3. Buffer=450m; Case 1 = RR, Case 2 = ER) 
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Methode 

Het wegennet werd verrasterd op 150 m, waarbij onder wegen alle wegen met uitsluitsel van 
lokale wegen zoals gedefinieerd in multinet wordt verstaan. De missing links werden omwille 
van vergelijkbaarheid tussen de verschillende jaren niet in rekening gebracht. De nabijheid 
van residentiële, commerciële en agrarische bebouwing tot het wegennet wordt uitgedrukt in 
kilometers vogelvlucht tot de weg. Voor elke bebouwde cel wordt de kortste afstand van de cel 
tot het wegennet berekend. Een bufferzone van 150m (1), 300m (2) en 450m (2) werd 
bepaald rond het wegennet en de bebouwing in deze bufferzones werd bepaald. 

 
 

6.4 Landgebruikindicatoren mbt natuur- en bosbeleid 

6.4.1 Indicatoren met betrekking tot ruimtelijke aanwezigheid 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   OOOPPPEEENNN   
RRRUUUIIIMMMTTTEEE   IIINNN   VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van open ruimte weer in 

Vlaanderen.  

Type Disturbance Indicator met zoekstraal = en zonale kaart = 
Vlaanderen kaart 

 

Algemene Boodschap 

In de huidige situatie is er het minst open ruimte aanwezig in de arrondissementen Antwerpen 
en Kortrijk, gevolgd door de arrondissementen Mechelen en Halle-Vilvoorde. De 
arrondissementen Diksmuide, Veurne en Eeklo hebben de meeste open ruimte. De 
aanwezigheid van open ruimte in Vlaanderen daalt van 72.3% tot 67.6% voor het RR scenario 
(6.5% verlies) en tot 68.6% voor het ER scenario (5.1% verlies). De daling van de open ruimte 
is het sterkst in de arrondissementen Gent en Veurne in het RR scenario; in het ER scenario 
is dit in de arrondissementen Mechelen en Antwerpen.  
 
 
2005  
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RR – 2030 

 
 
ER – 2030 

 

 

Figuur 133 Aanwezigheid van open ruimte in Vlaanderen  
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Indicator=Vlaanderen: aanwezigheid open ruimte
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 Case 2

2005 2010 2015 2020 2025 2030
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Figuur 134 Aanwezigheid van open ruimte in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 2 = ER) 

Tabel 49 Aanwezigheid van open ruimte in de verschillende arrondissementen van 
Vlaanderen 
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Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “open ruimte” en geeft deze weer als een binaire kaart. De 
tabulaire output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die ingenomen 
zijn door dit bewuste landgebruik. 

 
 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   GGGRRROOOEEENNNEEE   
RRRUUUIIIMMMTTTEEE   IIINNN   VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van groene ruimte weer in 

Vlaanderen.  

Type Disturbance Indicator met zoekstraal = en zonale kaart = 
Vlaanderen kaart 
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Algemene Boodschap 

In de huidige situatie is er het minst groene ruimte aanwezig in de arrondissementen 
Roeselare (1.2%) en Kortrijk (3.5%). De arrondissementen Maaseik (31.4%), Hasselt (28.6%) 
en Turnhout (23%) hebben de meeste groene ruimte.  

De aanwezigheid van groene ruimte in Vlaanderen stijgt van 15.8% tot 17.6% voor het RR 
scenario en stijgt tot 20.3% voor het ER scenario. Een daling van de groene ruimte treedt op 
in de arrondissementen Antwerpen en Eeklo in het RR scenario, terwijl de groene ruimte stijgt 
in alle andere arrondissementen en wel het sterkst in Diksmuide en Oostende. In het ER 
scenario neemt de groene ruimte in alle arrondissementen toe: het minst sterk in Antwerpen 
en Hasselt en het sterkst in Roeselare, Diksmuide en Ieper.  
 
 

2005 

 
RR - 2030 

 
ER - 2030 

 

 

Figuur 135 Aanwezigheid van groene ruimte in Vlaanderen  
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Figuur 136 Aanwezigheid van groene ruimte in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 2 = ER) 

 

Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “groene ruimte” en geeft deze weer als een binaire kaart. De 
tabulaire output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die ingenomen 
zijn door dit bewuste landgebruik. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   GGGEEEBBBIIIEEEDDD   MMMEEETTT   
NNNAAATTTUUUUUURRRBBBEEEHHHEEEEEERRR   IIINNN   VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van gebied met 

natuurbeheer weer in Vlaanderen.  

Type Disturbance Indicator  
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Algemene Boodschap 

In 2005 was 2,7% van de oppervlakte in Vlaanderen gebied met natuurbeheer. Net zoals bij 
groene ruimte is dit vooral geconcentreerd in de provincies Limburg en Antwerpen. 

Het gebied met natuurbeheer kent eenzelfde groei voor het RR als voor het ER scenario, tot 
4,7% in 2030. Deze groei manifesteert zich in elk arrondissement met uitzondering van 
Roeselare. De ligging van dit nieuwe “gebied met natuurbeheer” verschilt tussen RR en ER. 
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ER – 2030  
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Figuur 137 Aanwezigheid van gebied met natuurbeheer in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 2 
= ER) 

 
 

Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “gebied met natuurbeheer” en geeft deze weer als een binaire 
kaart. De tabulaire output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die 
ingenomen zijn door dit bewuste landgebruik. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRREEENNN   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   BBBOOOSSS   IIINNN   
VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van bos weer in Vlaanderen. 

Type Disturbance indicator  
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Algemene Boodschap 

De oppervlakte bos evolueert in Vlaanderen tussen 2005 en 2030 van 9,9% naar 10,8%. Deze 
cijfers gelden zowel voor het RR als voor het ER. Ruimtelijk zijn er ook amper verschillen te 
bemerken tussen RR en ER. Deze lichte groei in oppervlakte bos doet zich voor in elk Vlaams 
arrondissement.  

 
 
2005 

 

 

Figuur 138 Aanwezigheid van bos in Vlaanderen 

 
Indicator=Vlaanderen: aanwezigheid bos
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Figuur 139 Aanwezigheid van bos in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 2 = ER) 



 
 

238/326 

Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “bos” en geeft deze weer als een binaire kaart. De tabulaire 
output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die ingenomen zijn door dit 
landgebruik. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRREEENNN   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   
MMMUUULLLTTTIIIFFFUUUNNNCCCTTTIIIOOOIIINNNEEEEEELLL   BBBOOOSSS   IIINNN   VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van multifunctioneel bos 

weer in Vlaanderen. 

Type Disturbance indicator  

 

Algemene Boodschap 

De oppervlakte multifunctioneel bos evolueert in Vlaanderen tussen 2005 en 2030 van 9,6% 
naar 10,0%. Deze cijfers gelden zowel voor het RR als voor het ER. Ruimtelijk zijn er ook 
amper verschillen op te merken tussen RR en ER. De gebundelde categorie bos kent een iets 
groter aandeel en een iets sterkere groei dan het multifunctioneel bos, maar deze verschillen 
zijn zeer beperkt. 

 
 
2005 

 

 

Figuur 140 Aanwezigheid van multifunctioneel bos in Vlaanderen 
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Indicator=Vlaanderen: aanwezigheid multifunctioneel bos
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Figuur 141 Aanwezigheid van multifunctioneel bos in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 2 = 
ER) 

 

Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “multifunctioneel bos” en geeft deze weer als een binaire kaart. 
De tabulaire output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die ingenomen 
zijn door dit bewuste landgebruik. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRREEENNN   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   
GGGRRRAAASSSLLLAAANNNDDD   MMMEEETTT   NNNAAATTTUUUUUURRRWWWAAAAAARRRDDDEEE   IIINNN   
VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van grasland met 

natuurwaarde weer in Vlaanderen. 

Type Disturbance indicator  
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Algemene Boodschap 

In 2005 bestaat Vlaanderen voor 3,0% uit grasland met natuurwaarde. Dit landgebruik kent 
een zeer fragmentarisch patroon. 

Volgens het RR scenario groeit dit aandeel in 2030 uit tot 3,7% met de sterkste groei in het 
arrondissement Maaseik en de sterkste afname in Antwerpen. 

Het ER scenario daarentegen beschrijft een verdubbeling van de oppervlakte in 2030 (tot 
6,3%) met een toename in elk arrondissement maar vooral een sterke toename in het westen 
van Vlaanderen. 
 
 
 
 
2005 

 
RR - 2030 

 
ER – 2030  
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Figuur 142 Aanwezigheid van grasland met natuurwaarde in Vlaanderen 

 
Indicator=Vlaanderen: aanwezigheid grasland met natuurwaarde

 Case 1
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Figuur 143 Aanwezigheid van grasland met natuurwaarde in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 
2 = ER) 

 

Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “grasland met natuurwaarde” en geeft deze weer als een binaire 
kaart. De tabulaire output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die 
ingenomen zijn door dit bewuste landgebruik. 
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IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRREEENNN   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   
KKKUUUSSSTTTDDDUUUIIINNN   IIINNN   VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van kustduin weer in 

Vlaanderen. 

Type Disturbance indicator  

 

Algemene Boodschap 

Kustduinen vertegenwoordigen anno 2005 in Vlaanderen 0,2% van de oppervlakte. Dit gebied 
wijzigt praktisch niet volgens het RR en het ER scenario (nog steeds 0,2% in 2030). De 
fluctuaties zijn het grootst bij het ER scenario, maar ook deze zijn gezien het klein interval 
zeer minimaal. De schijnbare fluctuaties hebben te maken met de inname van kustduin 
zonder bescherming. Volgens het RR scenario is er een kleine achteruitgang in Oostende en 
een lichte toename in Veurne en Brugge. Bij ER scenario neemt het aandeel enkel toe in 
Brugge. 
 
 
2005 

 

 

Figuur 144 Aanwezigheid van kustduin in Vlaanderen  
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Indicator=Vlaanderen: aanwezigheid kustduin

 Case 1
 Case 2

2005 2010 2015 2020 2025 2030
0.00158

0.00160

0.00162

0.00164

0.00166

0.00168

0.00170

 

Figuur 145 Aanwezigheid van kustduin in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 2 = ER) 

 

Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “kustduin” en geeft deze weer als een binaire kaart. De tabulaire 
output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die ingenomen zijn door dit 
bewuste landgebruik. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRREEENNN   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   HHHEEEIIIDDDEEE   IIINNN   
VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van heide weer in 

Vlaanderen. 

Type Disturbance indicator  
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Algemene Boodschap 

Heidegebieden in Vlaanderen bevinden zich vooral in de provincies Limburg en Antwerpen. 
De ontwikkeling van heide in Vlaanderen tussen 2005 en 2030 loopt praktisch gelijkaardig 
voor het RR en ER scenario. Het aandeel stijgt van 0,64 naar 0,68%. Ruimtelijk zijn er 
nagenoeg geen verschillen te merken tussen de twee scenario’s. 

 
 
 
 
 
 
 
2005 

 

 

Figuur 146 Aanwezigheid van heide in Vlaanderen 
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Indicator=Vlaanderen: aanwezigheid heide

 Case 1
 Case 2

2005 2010 2015 2020 2025 2030
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Figuur 147 Aanwezigheid van heide in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 2 = ER) 

 

Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “heide” en geeft deze weer als een binaire kaart. De tabulaire 
output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die ingenomen zijn door dit 
bewuste landgebruik. 

 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRREEENNN   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   MMMOOOEEERRRAAASSS   
IIINNN   VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van moeras weer in 

Vlaanderen. 

Type Disturbance indicator  
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Algemene Boodschap 

De ontwikkeling van moeras in Vlaanderen tussen 2005 en 2030 loopt praktisch gelijkaardig 
tussen RR en ER en is minimaal. Het aandeel daalt van 1,2 naar 1,1%. Ruimtelijk zijn er 
weinig verschillen te merken tussen de twee scenario’s. 

 
 
 
2005 

 

 

Figuur 148 Aanwezigheid van moeras in Vlaanderen 

 
Indicator=Vlaanderen: aanwezigheid moeras

 Case 1
 Case 2

2005 2010 2015 2020 2025 2030
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Figuur 149 Aanwezigheid van moeras in Vlaanderen (case 1 = RR, Case 2 = ER) 
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Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “moeras” en geeft deze weer als een binaire kaart. De tabulaire 
output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die ingenomen zijn door dit 
bewuste landgebruik. 

 
 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRREEENNN   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   
LLLAAANNNDDDBBBOOOUUUWWW   MMMEEETTT   NNNAAATTTUUUUUURRRDDDOOOEEELLLEEENNN   IIINNN   
VVVLLLAAAAAANNNDDDEEERRREEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van landbouw met 

natuurdoelen weer in Vlaanderen. 

Type Disturbance indicator  

 

Algemene Boodschap 

Landbouw met natuurdoelen neemt in 2005 0,6% van de Vlaamse oppervlakte in beslag.  

Deze oppervlakte groeit in het RR scenario zeer lichtjes tot 0,7%. In het ER scenario 
daarentegen vervijfvoudigt deze oppervlakte tot 3,2%. De sterkste groei bevindt zich in West-
Vlaanderen en de kleinste groei in Limburg. 

 
 
2005 

 
RR - 2030 
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ER – 2030  

 

 

Figuur 150 Aanwezigheid van landbouw met natuurdoelen in Vlaanderen  
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Indicator=Vlaanderen: aanwezigheid landbouw met natuurdoelen
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Figuur 151 Aanwezigheid van landbouw met natuurdoelen in Vlaanderen (case 1 = RR, 
Case 2 = ER) 

 

Methode 

De Disturbance Indicator onderzoekt binnen de grenzen van Vlaanderen de aanwezigheid van 
rastercellen met landgebruik “landbouw met natuurdoelen” en geeft deze weer als een binaire 
kaart. De tabulaire output van deze indicator geeft het percentage van de cellen weer die 
ingenomen zijn door dit bewuste landgebruik. 

 
 
 
De indicatoren “Aanwezigheid van landbouw, EPR-geregistreerde landbouw, bebouwing en 
versteende ruimte” wordt behandeld in deel 6.4. 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNWWWEEEZZZIIIGGGHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   GGGEEEBBBIIIEEEDDD   MMMEEETTT   
NNNAAATTTUUUUUURRRBBBEEEHHHEEEEEERRR   EEENNN   GGGRRROOOEEENNNEEE   RRRUUUIIIMMMTTTEEE   IIINNN   
NNNAAATTTUUURRRAAA   222000000000   GGGEEEBBBIIIEEEDDDEEENNN”””    
 
Omschrijving De indicator geeft de aanwezigheid van groene ruimte en gebied 

met natuurbeheer weer in verschillende afbakeningen van de 
NATURA 2000 gebieden.  
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Type Disturbance Indicator 

 

Algemene Boodschap  

In de NATURA 2000 gebieden neemt het aandeel gebied met natuurbeheer toe van 17 naar 
28% tussen 2005 en 2030. Deze trend is waarneembaar in beide scenario’s. Een sterke 
stijging doet zich met name voor in de arrondissementen Aalst en Sint-Niklaas door 
ondermeer de sterke aangroei van de slikken en schorren. 

De NATURA2000 gebieden zijn in 2005 voor exact de helft opgevuld met groene ruimte. Dit 
aandeel stijgt naar 2030 toe, tot 57% voor RR en tot 60% voor ER. Buiten de NATURA2000 
gebieden zet dezelfde trend zich door: het gebied met natuurbeheer groeit aan hetzelfde 
tempo voor beide scenario’s, terwijl de groene ruimte zich sterker ontwikkelt in het ER 
scenario.  

De ontwikkelingen van gebied met natuurbeheer en groene ruimte binnen de 
habitatrichtlijngebieden en de vogelrichtlijngebieden vertonen een gelijkaardig verloop. De 
habitatrichtlijngebieden zullen in 2030 voor drie kwart uit groene ruimte bestaan, terwijl de 
vogelrichtlijngebieden tegen 2030 voor praktisch 50% gevuld zullen zijn met groene ruimte. 
 
 
2005 
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Figuur 152 Aanwezigheid van gebied met natuurbeheer binnen en buiten NATURA 2000 
gebieden 

Indicator=NATURA 2000: aanwezigheid van beschermde natuur

 Case 1
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Figuur 153 Aanwezigheid van gebied met natuurbeheer in NATURA 2000 gebieden (Case 1 
= RR, Case 2 = ER) 
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Buiten NATURA2000: aanwezigheid gebied met natuurbeheer
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Figuur 154 Aanwezigheid van gebied met natuurbeheer buiten NATURA 2000 gebieden 
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Figuur 155 Aanwezigheid van groene ruimte binnen en buiten NATURA 2000 gebieden 

 
 
 

Indicator=NATURA 2000: aanwezigheid groene ruimte

 Case 1
 Case 2
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Figuur 156 Aanwezigheid van groene ruimte in NATURA 2000 gebieden 
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Buiten NATURA2000: aanwezigheid groene ruimte
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Figuur 157 Aanwezigheid van groene ruimte buiten NATURA 2000 gebieden 
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Figuur 158 Aanwezigheid van gebied met natuurbeheer en groene ruimte binnen en buiten 
NATURA 2000 gebieden 
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Figuur 159 Aanwezigheid van gebied met natuurbeheer en groene ruimte binnen en buiten 
SBZ-H gebieden 
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Figuur 160 Aanwezigheid van gebied met natuurbeheer en groene ruimte in SBZ-V gebieden 
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Beschermde natuur in SBZ-H
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Beschermde natuur buiten SBZ-H
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Beschermde natuur binnen SBZ-V
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Figuur 161 Aanwezigheid gebied met natuurbeheer en groene ruimte binnen en buiten SBZ-H 
en binnen SBZ-V 
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6.4.2 Indicatoren met betrekking tot natuurlijke samenhang 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ NNNAAATTTUUUUUURRRLLLIIIJJJKKKEEE   SSSAAAMMMEEENNNHHHAAANNNGGG   VVVAAANNN   
DDDEEE   GGGRRROOOEEENNNEEE   RRRUUUIIIMMMTTTEEE   EEENNN   HHHEEETTT   GGGEEEBBBIIIEEEDDD   MMMEEETTT   
NNNAAATTTUUUUUURRRBBBEEEHHHEEEEEERRR”””    
 
Omschrijving De indicator geeft een beeld van de natuurlijke samenhang van 

de groene ruimte en het gebied met natuurbeheer waarbij een 
hoge waarde duidt op een lage graad van versnippering. 

Type KOV indicator (KOV = kans op voorkomen) 

 

Algemene Boodschap  

De natuurlijke samenhang is het grootst in de arrondissementen Maaseik en Antwerpen. In 
2030 is er een lichte stijging van de natuurlijke samenhang. Deze stijging is het grootst voor 
het RR scenario. De verschillen in evolutie tussen 2005 en 2030 zijn zeer minimaal voor beide 
basisscenario’s (RR, ER) en ze zijn op een overzichtskaart van Vlaanderen moeilijk ruimtelijk 
waarneembaar. De natuurlijke samenhang is voor het gebied met natuurbeheer altijd hoger 
dan voor de groene ruimte. 
 
 

2005 

 
RR – 2030 

 

 

ER- 2030 
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Figuur 162 Natuurlijke samenhang van de groene ruimte 

Indicator=Groene ruimte: kans op voorkomen
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Figuur 163 Natuurlijke samenhang van de groene ruimte (case 1 = RR, Case 2 = ER) 
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Figuur 164 Natuurlijke samenhang van het gebied met natuurbeheer 
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Indicator=Beschermde natuur: kans op voorkomen
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Figuur 165 Natuurlijke samenhang van het gebied met natuurbeheer (case 1 = RR, Case 2 = 
ER) 
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Figuur 166 Vergelijking van de natuurlijke samenhang van het gebied met natuurbeheer en 
groene ruimte 
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Methode 

De versnippering wordt uitgedrukt aan de hand van de procentuele Kans Op Voorkomen van 
soorten [KOV] (Klepper, 1997; Nijs, 2001 punt 5.3.2). Een hoge KOV duidt op een lage 
versnippering. De grootte van het ononderbroken natuurgebied geeft een maat voor de 
biodiversiteit die tot ontwikkeling zou kunnen komen. Voor een aantal gebundelde 
landgebruikcategorieën werden deze clusterindicatoren berekend. De vier grootte-klassen zijn 
2.25-10ha, 10-100ha, 100-1000ha en >1000ha. Obstakels worden gevormd door op- en 
afritten, autosnelwegen, expresswegen, hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations 
en bevaarbare waterlopen; m.a.w. alles behalve lokale wegen en bushaltes. 

De parameters in de berekening zijn de zoekstraal, een Z-waarde en de verschillende 
landgebruiktypes. Voor de zoekstraal wordt 2.5 km gehanteerd en voor de Z-waarde 0.3. De 
landgebruiktypes worden gekarakteriseerd door een weerstandsfactor en een fractie. De 
fractie natuur in elke cel wordt uit de landgebruikkaart bepaald en is 0 of 1. Voor de 
weerstandfactor geldt hoe hoger de waarde, hoe meer weerstand.  

Tabel 50 Fractie en weerstand per landgebruikklasse voor berekening van de KOV indicator 
gebied met natuurbeheer 

Code Naam fractie Weerstand 
0 Overig 0 100 
1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 0 10 
2 Niet geregistreerde landbouwgrond 0 10 
3 Moeras zonder natuurbeheer 0 10 
4 Heide zonder natuurbeheer 0 10 
5 Kustduin zonder natuurbeheer 0 10 
6 Residentiële/commerciële bebouwing 0 1000 
7 Agrarische bebouwing 0 1000 
8 Industrie 0 1000 
9 Zeehaven 0 1000 
10 Luchthaven 0 1000 
11 Grasland met natuurbeheer 1 1 
12 Productiegrasland met natuur- en milieudoelen 0 10 
13 Productiegrasland 0 100 
14 Akker met natuurdoelen 0 10 
15 Akker met milieudoelen 0 10 
16 Akker  0 100 
17 Bos met natuurbeheer 1 1 
18 Bos met bosbeheer 0 10 
19 Moeras met natuurbeheer 1 1 
20 Heide met natuurbeheer 1 1 
21 Kustduin met natuurbeheer 1 1 
22 Slik en schorre 1 1 
23 Recreatie- en sportterrein 0 100 
24 Park 0 10 
25 Militaire voorziening 0 10 
26 Infrastructuur 0 1000 
27 Water 0 10 
    

 

Tabel 51 Fractie en weerstand per landgebruikklasse voor berekening van de KOV indicator 
groene ruimte 

Code Naam fractie Weerstand 
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0 Overig 0 100 
1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 1 10 
2 Niet geregistreerde landbouwgrond 0 10 
3 Moeras zonder natuurbeheer 1 10 
4 Heide zonder natuurbeheer 1 10 
5 Kustduin zonder natuurbeheer 1 10 
6 Residentiële/commerciële bebouwing 0 1000 
7 Agrarische bebouwing 0 1000 
8 Industrie 0 1000 
9 Zeehaven 0 1000 
10 Luchthaven 0 1000 
11 Grasland met natuurbeheer 1 1 
12 Productiegrasland met natuur- en milieudoelen 1 10 
13 Productiegrasland 0 100 
14 Akker met natuurdoelen 1 10 
15 Akker met milieudoelen 0 10 
16 Akker  0 100 
17 Bos met natuurbeheer 1 1 
18 Bos met bosbeheer 1 10 
19 Moeras met natuurbeheer 1 1 
20 Heide met natuurbeheer 1 1 
21 Kustduin met natuurbeheer 1 1 
22 Slik en schorre 1 1 
23 Recreatie- en sportterrein 0 100 
24 Park 1 10 
25 Militaire voorziening 0 10 
26 Infrastructuur 0 1000 
27 Water 0 10 

 
 

6.4.3 Indicatoren met betrekking tot recreatieaanbod en -druk 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ RRREEECCCRRREEEAAATTTIIIEEEAAAAAANNNBBBOOODDD   EEENNN   ---DDDRRRUUUKKK”””    
 
Omschrijving De hoofdindicator geeft het aanbod aan groene ruimte per 

inwoner weer in een straal van 10 km. Als subindicatoren 
worden het verloop van het bosareaal en de oppervlakte gebied 
met natuurbeheer per inwoner weergegeven.  

Naast aanbod wordt ook de druk weergegeven die zou kunnen 
rusten op het gebied met natuurbeheer, groene ruimte en bos in 
termen van aantal mensen binnen een straal van 10 km. 

Type CountDensity indicator 
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Algemene Boodschap  

De oppervlakten groene ruimte, gebied met natuurbeheer en bos per inwoner houden verband 
met de culturele ecosysteemdiensten, met name recreatieaanbod. Het aanbod aan gebied 
met natuurbeheer, groene ruimte en bos is het grootst in de provincie Limburg. Brussel, Gent 
en de regio rond Kortrijk scoren slecht op vlak van aanbod voor de drie categorieën. 
Antwerpen scoort slecht voor groene ruimte en bos, en de kuststreek heeft weinig bos te 
bieden.  

De hoeveelheid gebied met natuurbeheer per inwoner neemt volgens RR en ER toe van 65m² 
in 2005 tot 100 m² in 2030. De hoeveelheid groene ruimte blijft volgens het RR scenario 
praktisch constant, terwijl het voor het ER scenario groeit van 386m² per inwoner tot 444m². 
Het bosaanbod per inwoner gaat in Vlaanderen in dalende lijn tussen 2005 en 2025. De 
laatste vijf jaar van de verkenning geven een ommekeer van deze trend weer. De grootste 
achteruitgang wordt genoteerd in het RR scenario, van 247 m² per inwoner in 2005 tot 239 m² 
in 2025. Deze daling is zeer beperkt in vergelijking met de groei in het aanbod aan gebied met 
natuurbeheer en groene ruimte. 

De druk wordt uitgedrukt door aantal mensen per hectare gebied met natuurbeheer, groene 
ruimte of bos. Voor de groene ruimte en bos verandert de druk praktisch niet tussen 2005 en 
2030. Voor het gebied met natuurbeheer daarentegen daalt de druk aanzienlijk, van 187 naar 
115 inwoners per ha. 
 
 

2005 

 
RR – 2030 

 

 

ER – 2030 
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Figuur 167  Oppervlakte groene ruimte (in m²) per inwoner 

 
Indicator=Groene ruimte per inwoner
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Figuur 168 Verloop van de oppervlakte aan groene ruimte (in m²) per inwoner (case 1 = RR, 
Case 2 = ER) 
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RR - 2030 

ER – 2030  

Figuur 169 Bosoppervlakte (in m²) per inwoner (case 1 = RR, Case 2 = ER) 

 

Indicator=Bos per inwoner
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Figuur 170 Verloop van de bosoppervlakte (in m²) per inwoner (case 1 = RR, Case 2 = ER) 
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2005 
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ER – 2030  

Figuur 171 Oppervlakte aan gebied met natuurbeheer (in m²) per inwoner  
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Indicator=Beschemde natuur per inwoner

 Case 1
 Case 2

2005 2010 2015 2020 2025 2030
60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

 

Figuur 172 Verloop van de oppervlakte (in m²) aan gebied met natuurbeheer per inwoner 
(case 1 = RR, Case 2 = ER) 
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Figuur 173 Vergelijking van het verloop van het aantal inwoners per ha gebied met 
natuurbeheer, groene ruimte en bos 
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Methode 

Aanbod en druk worden gemeten aan de hand van de CountDensityIndicator. 

Aanbod: Voor elke bewoonde rastercel wordt in een straal van 66 cellen (+/- 10 km) de 
oppervlakte aan gebied met natuurbeheer/groene ruimte/bos geteld (uitgedrukt in m²), alsook 
het totaal aantal inwoners. Het inwoneraantal wordt ieder jaar berekend aan de hand van de 
PopulationDensityIndicator (zie 6.3.1). Het quotiënt van deze twee geeft het aanbod. 

Druk: Voor elke rastercel met landgebruik gebied met natuurbeheer/groene ruimte/bos wordt 
eveneens in een straal van 66 cellen (+/- 10 km) het aantal inwoners geteld en de hoeveelheid 
hectaren van dit landgebruik. Het inwoneraantal verandert hier ook jaar na jaar door de 
PopulationDensityIndicator. Het quotiënt van beiden levert de druk. 

 
 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ NNNAAABBBIIIJJJHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   GGGRRROOOEEENNNEEE   RRRUUUIIIMMMTTTEEE,,,   
GGGEEEBBBIIIEEEDDD   MMMEEETTT   NNNAAATTTUUUUUURRRBBBEEEHHHEEEEEERRR   EEENNN   BBBOOOSSS   TTTOOOTTT   
WWWOOONNNEEENNN”””    
 
Omschrijving De hoofdindicator is de nabijheid van groene ruimte tot wonen. 

Subindicatoren werden berekend voor bos en gebied met 
natuurbeheer. Deze set indicatoren is een maat voor de druk op 
de verschillende ecosystemen. 

Type Distance indicator 
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Algemene Boodschap 

In Vlaanderen is de nabijheid van de bebouwde ruimte gemiddeld 484 m tot de groene ruimte, 
775 m tot het bos en 2.2 km tot het gebied met natuurbeheer. De afstand tot de groene ruimte 
is het hoogst in de arrondissementen Roeselare (989 m) en Diksmuide (940 m) en het laagst 
in Hasselt (301 m). De afstand tot bos is het laagst in Hasselt (474 m) en Leuven (519 m) en 
het hoogst in Ieper (2.09 km) en Diksmuide (2.03 km). De afstand tot het gebied met 
natuurbeheer is het grootst in Roeselare (6.2 km) en Tielt (5.6 km), en het kleinst in Leuven 
(1.4 km) en Hasselt (1.6 km). 

De afstand tot het gebied met natuurbeheer verkleint tot 1.86 km (ER) en tot 1.84 km (RR). 
Deze verkleining is enerzijds het effect van een stijgende oppervlakte aan gebied met 
natuurbeheerklassen, anderzijds van een toename aan bebouwde oppervlakte die het hoogst 
is voor het RR scenario. De gemiddelde afstand tot bos vergroot naar 853 m (ER) en 833 m 
(RR); voor groene ruimte is de afstand 426 m (ER) en 512 m (RR). De sterkste dalers in 
afstand tot de groene ruimte zijn de arrondissementen van West-Vlaanderen (Diksmuide, 
Ieper en Veurne); de sterkste dalers zijn Antwerpen en Mechelen. De sterkst dalende afstand 
tot bos treedt op in Veurne en Oostende; de sterkst stijgende in Tielt en Gent. Een stijging van 
de afstand tot gebied met natuurbeheer zal optreden in Roeselare; alle andere 
arrondissementen kennen een daling van de afstand tot het gebied met natuurbeheer en wel 
het sterkst in Veurne en Maaseik. 
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Figuur 174 Nabijheid van de groene ruimte tot wonen (in km) 

 

Indicator=Groene ruimte: nabijheid / bereikbaarheid
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Figuur 175 Verloop van de nabijbaarheid (in km) van de groene ruimte tot de bebouwde 
ruimte (Case 1 = referentie scenario, case 2 = Europa scenario) 
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Figuur 176 Nabijheid van gebied met natuurbeheer tot wonen (in km) 
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Figuur 177 Verloop van de nabijheid van gebied met natuurbeheer tot de bebouwing (Case 1 
= referentie scenario, case 2 = Europa scenario) 

 
Bos: nabijheid / bereikbaarheid – 2005  
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Figuur 178  Nabijheid van bos tot wonen (in km) 

 
Indicator=Bos: nabijheid / bereikbaarheid
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Figuur 179  Verloop van de gemiddelde nabijheid (in km) van bebouwde ruimte tot bos (Case 
1 = referentie scenario, case 2 = Europa scenario) 

 
 

Methode 

De indicatoren geven de afstand van de bron, in casu bebouwde ruimte, tot de groene ruimte, 
het bos en het gebied met natuurbeheer 
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6.4.4 Indicatoren met betrekking tot aaneengeslotenheid en 
clustergrootte 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNEEEEEENNNGGGEEESSSLLLOOOTTTEEENNNHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   DDDEEE   
GGGRRROOOEEENNNEEE   RRRUUUIIIMMMTTTEEE,,,   GGGEEEBBBIIIEEEDDD   MMMEEETTT   
NNNAAATTTUUUUUURRRBBBEEEHHHEEEEEERRR   EEENNN   BBBOOOSSS”””    
 
Omschrijving De hoofdindicatoren zijn de aaneengeslotenheid van de groene 

ruimte, gebied met natuurbeheer en bos.  

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De grootste clusters groene ruimte bevinden zich in de provincie Limburg, in het noorden van 
de provincie Antwerpen, het Zoniënwoud en het Meerdaelwoud. De gemiddelde clustergrootte 
van de groene ruimte evolueert van 13,5 naar 16,7 ha voor RR en naar 15,9 ha voor ER. Het 
aantal clusters daalt in het RR scenario, maar stijgt in het ER scenario. De totale oppervlakte 
gelegen binnen een cluster stijgt sneller in het ER dan in het RR scenario. 

De grootste clusters gebied met natuurbeheer situeren zich in de provincies Limburg en het 
noorden van de provincie Antwerpen. De gemiddelde clustergrootte ‘gebied met natuurbeheer’ 
evolueert van 14,3 naar 16,1 ha en het aantal clusters stijgt van 2.457 tot 3.842. De totale 
oppervlakte gelegen binnen een cluster gaat van 35.240 ha naar 61.850 ha. De 
ontwikkelingen zijn gelijk voor RR en ER. 

De grootste clusters bos bevinden zich in de provincies Limburg, het Zoniënwoud en 
Meerdaelwoud. 

 
 
 

2005 

 

 

RR - 2030 
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ER – 2030  

 

Figuur 180 Aaneengeslotenheid van de groene ruimte 

Indicator=Groene ruimte: oppervlakte en contiguiteit - total area
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Indicator=Groene ruimte: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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Aantal clusters groene ruimte
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Aantal clusters volgens clustergrootte 
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Figuur 181  Verloop van de aaneengeslotenheid van groene ruimte (Case 1 = referentie 
scenario, case 2 = Europa scenario) 
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Figuur 182 Aaneengeslotenheid van gebied met natuurbeheer in clustergrootte (in ha) 
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Indicator=Beschermde natuur: oppervlakte en contiguiteit - total area
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Aantal clusters volgens clustergrootte 
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Figuur 183  Verloop van de aaneengeslotenheid van gebied met natuurbeheer (Case 1 = 
referentie scenario, case 2 = Europa scenario) 
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Figuur 184 Aaneengeslotenheid van bos in clustergrootte (in ha) 

 
Indicator=Bos: oppervlakte en contiguiteit
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Indicator=Bos: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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Indicator=Bos: oppervlakte en contiguiteit - total area
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Figuur 185  Verloop van de aaneengeslotenheid van bos (Case 1 = referentie scenario, case 
2 = Europa scenario) 

 

Methode 

Voor de gebundelde landgebruikcategorieën groene ruimte, gebied met natuurbeheer en bos 
werden cluster indicatoren berekend. De vier grootte-klassen zijn 2.25-10ha, 10-100ha, 100-
1000ha en >1000ha. Obstakels worden gevormd door op- en afritten, autosnelwegen, 
expresswegen, hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations en bevaarbare 
waterlopen; m.a.w. alles behalve lokale wegen en bushaltes.  

 
 
 
 
BIJKOMENDE INDICATOREN VAN AANEENGESLOTENHEID 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNEEEEEENNNGGGEEESSSLLLOOOTTTEEENNNHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   
MMMOOOEEERRRAAASSS”””    
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Omschrijving De Cluster indicator berekent het aantal clusters en de 
erbijhorende oppervlakte voor vier klassen: <10 ha, 10 – 100 
ha, 100 – 1000 ha en > 1000 ha. Dit wordt hier berekend voor 
de gebundelde categorie moeras. 

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De gemiddelde clustergrootte van moeras blijft praktisch constant tussen 2005 en 2030, rond 
5,3 ha, en dit zowel voor RR als ER. 

Het krimpen van de moerasgebieden geeft aanleiding tot een afname van het aantal clusters.  
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Figuur 186 Aaneengeslotenheid van moeras in clustergrootte (in ha) 

Indicator=Moeras: oppervlakte en contiguiteit
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Indicator=Moeras: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNEEEEEENNNGGGEEESSSLLLOOOTTTEEENNNHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   
HHHEEEIIIDDDEEE”””    
 
Omschrijving De Cluster indicator berekent het aantal clusters en de 

erbijhorende oppervlakte voor vier klassen: <10 ha, 10 – 100 
ha, 100 – 1000 ha en > 1000 ha. Dit wordt hier berekend voor 
de gebundelde categorie heide. 

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De gemiddelde clustergrootte van heide gaat van 15,7 ha in 2005 naar 11,5 ha in 2030 voor 
RR en naar 12,1 ha voor ER. De clusters worden bijgevolg gemiddeld iets kleiner en het 
aantal clusters neemt toe. Deze trends doen zich het sterkst voor bij het RR scenario. 
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Figuur 187 Aaneengeslotenheid van heide in clustergrootte (in ha) 

Indicator=Heide: oppervlakte en contiguiteit
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Indicator=Heide: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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Aantal clusters heide
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IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNEEEEEENNNGGGEEESSSLLLOOOTTTEEENNNHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   
KKKUUUSSSTTTDDDUUUIIINNN”””    
 
Omschrijving De Cluster indicator berekent het aantal clusters en de 

erbijhorende oppervlakte voor vier klassen: <10 ha, 10 – 100 
ha, 100 – 1000 ha en > 1000 ha. Dit wordt hier berekend voor 
de gebundelde categorie kustduin. 

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De kustduinen gaan tussen 2005 en 2030 uitgroeien tot wat grotere clusters (RR: 13,2 naar 
15,1 ha – ER: naar 16,6 ha). Hun aantal daalt, vooral bij het ER scenario. 
 
 

Indicator=Kustduin: oppervlakte en contiguiteit
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Indicator=Kustduin: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRR   “““ AAAAAANNNEEEEEENNNGGGEEESSSLLLOOOTTTEEENNNHHHEEEIIIDDD   VVVAAANNN   
GGGRRRAAASSSLLLAAANNNDDD   MMMEEETTT   NNNAAATTTUUUUUURRRWWWAAAAAARRRDDDEEE”””    
 
Omschrijving De Cluster indicator berekent het aantal clusters en de 

erbijhorende oppervlakte voor vier klassen: <10 ha, 10 – 100 
ha, 100 – 1000 ha en > 1000 ha. Dit wordt hier berekend voor 
de gebundelde categorie grasland met natuurwaarde. 

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De grasland met natuurwaarde gaan tussen 2005 en 2030 uitgroeien tot wat grotere clusters 
(RR: 4,5 naar 5,3 ha – ER: naar 5,7 ha). De sterke aangroei in het ER scenario zorgt voor een 
sterke stijging van het aantal clusters.  
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ER – 2030  

 

Figuur 188 Aaneengeslotenheid van grasland met natuurwaarde in clustergrootte (in ha) 

Indicator=Grasland met natuurwaarde: oppervlakte en contiguiteit
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Indicator=Grasland met natuurwaarde: oppervlakte en contiguiteit - number of clusters
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LLLAAANNNDDDBBBOOOUUUWWW”””    
 
Omschrijving De Cluster indicator berekent het aantal clusters en de 

erbijhorende oppervlakte voor vier klassen: <10 ha, 10 – 100 
ha, 100 – 1000 ha en > 1000 ha. Dit wordt hier berekend voor 
de gebundelde categorie landbouw. 

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De landbouwgebieden gaan tussen 2005 en 2030 uitgroeien tot grotere clusters (69,3 ha naar 
83,5 ha voor RR en ER). De totale oppervlakte neemt af en dit zorgt voor een daling van het 
aantal clusters.   
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Figuur 189 Aaneengeslotenheid van landbouw in clustergrootte (in ha) 
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Omschrijving De Cluster indicator berekent het aantal clusters en de 

erbijhorende oppervlakte voor vier klassen: <10 ha, 10 – 100 
ha, 100 – 1000 ha en > 1000 ha. Dit wordt hier berekend voor 
de gebundelde categorie bebouwing. 

Type Cluster indicator 

 

Algemene Boodschap  

De grootste aaneengesloten bebouwde gebieden bevonden zich in 2005 ten NO van 
Antwerpen en de as Bonheiden-Tremelo-Keerbergen. Deze gebieden groeien nog verder aan 
naar 2030 toe volgens RR en ER. De aangroei is het sterkst bij RR en hier ontstaan nog een 
paar extra clusters die groter zijn dan 1000 ha, met name de regio Aalst en Lommel. 

De gemiddelde cluster bebouwing groeit aan van 12,0 naar 15,3 ha tegen 2030 volgens RR. 
Bij ER bedraagt de gemiddelde clustergrootte in 2030 14,5 ha.  

Het aantal clusters neemt af met 4% voor RR en met 3% voor ER terwijl de totale oppervlakte 
bebouwing met 23% toeneemt voor RR en met 18% voor ER. 
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Figuur 190 Aaneengeslotenheid van bebouwing in clustergrootte (in ha) 
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Vergelijking van de aaneengeslotenheid tussen verschillende landgebruikcategorieën: 
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Gemiddelde clustergrootte
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De meeste gebundelde landgebruikcategorieën hebben een gemiddelde clustergrootte die 
zich rond de 15 ha bevindt. Alleen grasland met natuurwaarde en moeras zitten beduidend 
lager (rond 5 ha) en landbouw zit veel hoger (rond 70 ha). 
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De meeste gebundelde landgebruikcategorieën hebben een gemiddelde clustergrootte die 
zich rond de 15 ha bevindt. Alleen grasland met natuurwaarde en moeras zitten beduidend 
lager (rond 5 ha) en landbouw zit veel hoger (rond 70 ha). 
 
 

Methode 

Voor een hele reeks gebundelde landgebruikcategorieën werden clusterindicatoren berekend. 
De vier grootte-klassen zijn 2.25-10ha, 10-100ha, 100-1000ha en >1000ha. Obstakels worden 
gevormd door op- en afritten, autosnelwegen, expresswegen, hoofdwegen, regionale wegen, 
spoorwegen, stations en bevaarbare waterlopen; m.a.w. alles behalve lokale wegen en 
bushaltes.  
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Een methodologie werd ontwikkeld om de toekomst te verkennen met betrekking tot 
landgebruik in Vlaanderen. De effecten van verschillende beleidskeuzen op het toekomstig 
landgebruik werden verkend aan de hand van twee basis milieubeleidsscenario’s waarop drie 
natuur- en bosbeleidsscenario’s werden geënt. De kwantificatie van de scenario’s gebeurde 
met behulp van een ruimtelijk-dynamisch landgebruikmodel voor Vlaanderen. De ruimtevraag 
en -aanbod, de landgebruikinteracties en vestigingscapaciteit van verschillende landgebruiken 
werden geparameteriseerd aan de hand van prognoses, trends en/of verwachte 
ruimtevraagrealisaties in verschillende sectoren en activiteiten. Het effect werd nagegaan van 
keuzes in het milieubeleid op het realiseren van kwaliteit van de leefomgeving en van keuzes 
in het natuur- en bosbeleid op de realisatie van een variatie aan natuur en bos. Deze effecten 
werden geanalyseerd door middel van ruimtelijke indicatoren.  
 
Het verkennen van de toekomst met scenario’s laat beleidsmakers toe om te gaan met lange 
termijn onzekerheid. Het proces om scenario’s te kwantificeren demonstreerde de noodzaak 
van een participatieve aanpak tussen de verschillende sectoren en landgebruikactiviteiten om 
de verschillende elementen op elkaar af te stemmen. De bouw van het ruimtelijk-dynamisch 
model voor Vlaanderen, de gebruikte variabelen en de parameterisatie van de 
modelvergelijkingen staan tot op zekere hoogte los van de vormgeving van de scenario’s. De 
volledige scenario-opbouw met evaluatie door middel van het ruimtelijk-dynamisch model liet 
toe om de verschillende beleidsopties te visualiseren. Aanpassingen in scenario-opbouw en 
parameterisatie gebeurden door interactie met de opdrachtgevers zodat ook bij deze stappen 
het participatief element noodzakelijk is. De mate en diepgang nodig om dit gehele proces te 
laten verlopen bepaalden de tijdsduur van een volledige scenario-oefening. 
 
Het toekomstig landgebruik in Vlaanderen is sterk gestuurd door de bevolkingsaangroei. De 
toenemende vraag naar woningen zorgt voor de verdere verstening van Vlaanderen in de 
toekomst. Hoe en waar de bebouwing wordt ingeplant, bepaalt de mogelijkheid om de 
nadelige effecten te temperen. De toenemende ruimtevraag voor wonen en bedrijventerreinen 
gaat hoofdzakelijk ten koste van het landbouwareaal. In de simulaties is, op basis van 
historische trends en striktere toepassing van overheidsregels, gekozen voor een verdichting 
van de bijkomende bebouwing. De sterkere verdichting in het Europa-scenario door kleinere 
bouwkavels biedt meer mogelijkheden voor behoud van open ruimte. 
 
Een tweede drijvende factor voor het landgebruik is de economische groei en de eraan 
gekoppelde tewerkstelling. In deze toekomstverkenning werd uitgegaan van een 
groeiscenario voor handel & diensten. Dit leidt ondanks de sterke groei tot een beperkte 
bijkomende vraag naar bedrijventerreinen, maar wel tot een stijging van de commerciële 
bebouwing. 
 
Landbouw zal in de toekomst terreinen moeten vrijgeven voor residentiële en commerciële 
bebouwing volgens de simulatie. De geregistreerde landbouw blijft grotendeels behouden en 
groeit in sommige arrondissementen in tegenstelling tot de niet-geregistreerde landbouw. In 
het referentiescenario gaat de landbouwoppervlakte achteruit. Het buitengebied verdicht 
verder. Het aanbod aan groene ruimte per inwoner blijft stabiel ten opzichte van 2005. In het 
Europa-scenario gaat de landbouwoppervlakte minder achteruit. De verdichting van het 
buitengebied is minder groot, in steden des te groter. De voorschriften voor residentiele 
bebouwing van het RSV worden gerespecteerd. Het aanbod aan groene ruimte per inwoner 
stijgt ondermeer door de sterk toenemende oppervlakte landbouw met milieu- en 
natuurdoelen. 
 
De modelresultaten mogen op de schaal van Vlaanderen eerder beperkt lijken, op lokale 
schaal kunnen zij echter grote wijzigingen en impacten inhouden. Zo zal de toenemende 
bebouwing rond grote verkeerswegen bijkomende kwaliteitseisen stellen aan de leefomgeving 
rond deze wegen en bebouwing. Naast de inrichting van de woonomgeving dienen ook het 
milieu-, lucht- en het mobiliteitsbeleid daarop in te spelen. 
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Bij het voorzien van diensten en de aanleg van nutsvoorzieningen, zoals bv. 
afvalwaterzuivering of glasvezelbekabeling moet overwogen worden waar de vele nieuwe 
woningen worden gebouwd. In deze simulatie is uitgegaan van de inplanting volgens het 
principe van het RSV in het Europa-scenario: gedeconcentreerde bundeling. Een meer 
gespreide inplanting verhoogt de kosten voor diensten en nutsvoorzieningen.  
 
De modelresultaten maken duidelijk dat afgestemde keuzes gemaakt moeten worden om 
mensen te huisvesten, industrie en handel te laten groeien, landbouw te vrijwaren en natuur te 
beschermen. Daarbij zijn win-win situaties niet altijd mogelijk, en moeten er bijgevolg moeilijke 
maar duidelijke beleidskeuzes gemaakt worden. De scenario-oefening toont aan dat indien 
men de landbouwoppervlakte, open ruimte en groene ruimte in Vlaanderen wil behouden op 
het huidig peil, de reeds verstedelijkte ruimte efficiënter moet benut worden. De keuze die in 
het model is gemaakt, is dat door gebrek aan gegevens over eigendomsstatus en 

beleidsdoelen voor niet-geregistreerde landbouwpercelen deze percelen eerst vrijkomen 

voor andere ruimtegebruikers. 
 
Met het oog op volgende MIRA-milieuverkenningen en NARA-natuurverkenningen kunnen 
twee suggesties worden geformuleerd die de bruikbaarheid van het geleverd werk ten goede 
komen: 
 

1. Deze verkenning van ontwikkelingen in het landgebruik sluit maximaal aan bij de 
analyses uitgevoerd in de andere thema- en sectorstudies. Ze is het resultaat van 
intense samenwerking met de opdrachtgevers en andere deskundigen. 
Desalniettemin zou een betere integratie en fijnstelling wellicht mogelijk geweest zijn 
indien de scenario’s gedefinieerd zouden worden in een vroeger stadium van het 
project als het resultaat van een gezamenlijke inspanning waarin alle sectoren en 
thema’s intens betrokken worden. Dit zou de consistentie en coherentie in keuzes 
gemaakt in elke sector en thema ten goede komen.  

 
2. Hierop aansluitend is het een suggestie om de toekomstige MIRA-milieuverkenningen 

en NARA-natuurverkenningen nauwer te doen aansluiten bij de zogenaamde 
duurzaamheidsverkenningen. Deze laatste beoordelen op basis van wereldbeelden, 
typisch geplaatst in de vier kwadranten van een assenstelsel, hoe de ecologische, 
economische en sociaal-culturele middelen worden ingezet om een variëteit aan 
doelstellingen rond de kwaliteit van het leven te bereiken. Het antwoord op deze 
duurzaamheidvraag berust op objectieve elementen, wetenschappelijke inzichten in 
het functioneren van de mens en het natuurlijk en economisch systeem, maar, is ook 
afhankelijk van subjectieve elementen, met name maatschappelijke opvattingen over 
de kwaliteit van het leven, de billijke verdeling daarvan over de wereld, en de 
gerechtvaardigde bijdrage die te leveren is door huidige en toekomstige generaties. 
Deze subjectieve elementen raken vaak ondergesneeuwd in het scenariowerk, maar 
zijn aanleiding tot een sociaal dilemma. Het doorbreken ervan moet door overheden 
georganiseerd worden Scenario’s, ook de MIRA en NARA scenario’s, kunnen 
behulpzaam zijn in het voorbereiden van overheden op deze belangrijke taak. 
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BIJLAGE A: PARAMETERISERING VAN HET MODEL 

Tabel 52 Invloedsparameters in het regionaal model 

Parameter Invloed van Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

nlongtermK Interregionale ‘lange’ 
afstand in herlokalisatie 

Migratie en herlokalisatie. 

Uitwisselingen op langere afstand. 

Hoge waarden zijn aanleiding tot meer 
focus op de eigen regio. 

↑ bij toename van transportkosten, 
o.a. als gevolg van energieprijzen of 
gericht beleid 

↓ begin↓ 
zwak↑ 

↑ 

ndailyK Lokale ‘korte’ afstand in de 
potentiaalberekening 

Migratie en herlokalisatie 

Uitwisseling op korte tijd en afstand 

Hoge waarden zijn aanleiding tot meer 
focus op de eigen regio 

↑ bij toename van transportkosten, 
o.a. als gevolg van energieprijzen of 
gericht beleid 

↓ begin↓ 
zwak↑ 

↑ 

β1K Belang van regionale 
bevolking in 
aantrekkingskracht regio 

Relatieve aantrekkelijkheid van een 
regio voor de functie K ↑ in scenario’s waarin lokale 

productie voor lokale consumptie 
geldt. 

↑ voor  β1P in scenario’s waarin 
meer sociale cohesie wordt 
verondersteld: mensen willen bij 
mensen wonen. Tevens in scenario’s 
waarin naar verdichting van de 
woonfunctie wordt gestreefd. 

↓ begin↓ 
zwak↑ 

↑ 

 

↑ 
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Parameter Invloed van Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

β2K Belang van regionale 
tewerkstelling in 
aantrekkingskracht regio 

Relatieve aantrekkelijkheid van een 
regio voor de functie K ↑ in scenario’s waarin arbeidskracht 

een belangrijke productiefactor is. 
Typisch voor minder 
geautomatiseerde productie, 
bijvoorbeeld in minder globalisatie 
scenario’s. 

↓ begin↓ 
zwak↑ 

↑ 

β3K Belang van de reeds 
aanwezige activiteit in de 
aantrekkingskracht van de 
regio (schaalvoordelen) 

Relatieve aantrekkelijkheid van een 
regio voor de functie K ↑ in scenario’s waarin 

schaalvoordelen binnen de sector te 
realiseren zijn, bijvoorbeeld, waarin 
regionale specialisatie speelt of wordt 
aangewakkerd. 

↓ ↓ ↑ 

β4K Belang regionale dichtheid 
in aantrekkingskracht regio 

Relatieve aantrekkelijkheid van een 
regio voor de functie K ↓ in scenario’s gericht op sterkere 

verdichting en zuiniger landgebruik 

↑ ↑ ↓ 

β5K Verdeling van de externe 
groei op basis van reeds 
aanwezige activiteit 
(schaalvoordelen binnen de 
sector) 

Regionale groei van functie K 
↑ in scenario’s waarin 
schaalvoordelen binnen de sector of 
regionale specialisatie spelen of 
worden aangewakkerd. 

 zwak↑ ↑ 

β6K Belang (relatief t.o.v. 
andere regio’s) van de 
functionele geschiktheid 
(samenstelling van functies 
in de CA-omgeving) in 
aantrekkingskracht regio 

Relatieve aantrekkelijkheid van een 
regio voor de functie K ↑ in scenario’s waarin lokale factoren 

zwaarder doorwegen in de 
locatiekeuze van de bedrijven of 
inwoners. Dit speelt in een sterk 
geregionaliseerde wereld. 

↓ 

 

 

↓ 

↓ 

 

 

begin↓ 

↑ 

 

 

↑ 
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Parameter Invloed van Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

↑ in scenario’s waarin 
multifunctionaliteit op de lokale schaal 
(meerdere cellen) wordt gedefinieerd.  

zwak↑ 

β7K Belang (relatief t.o.v. 
andere regio’s) van de 
regionale geschiktheid in 
aantrekkingskracht regio 

Relatieve aantrekkelijkheid van een 
regio voor de functie K ↑ in scenario’s waarin 

functiescheiding sterker speelt (in 
grondgebonden functies) 

↓ ↓ ↑ 

β8K Belang (relatief t.o.v. 
andere regio’s) regionale 
gezoneerde en beschikbare 
ruimte in de 
aantrekkingskracht regio 

Relatieve aantrekkelijkheid van een 
regio voor de functie K ↑ in scenario’s waarin zonering 

sterker speelt en waarin ruimtelijk 
beleid strikter wordt toegepast. 

↓ ↓ ↑ 

β9K Belang van de regionale 
relatieve verhouding van de 
winst over het verlies (van 
activiteiten) op de verdeling 
van de externe groei 

Regionale groei van functie K 
↑ in scenario’s waarin groei en 
innovatie als driver worden 
gestimuleerd. Vernieuwing werkt als 
een katalysator voor meer groei. 

zwak↑ ↑ ↓ 

β10K Belang (relatief t.o.v. 
andere regio’s) regionale 
toegankelijkheid in 
aantrekkingskracht regio 

Relatieve aantrekkelijkheid van een 
regio voor de functie K ↑ in scenario’s waarin een goede 

lokale verkeersontsluiting als driver 
geldt. Bijvoorbeeld bij export gerichte 
activiteiten, of bij scenario’s waarin 
kost van transport hoog is, etc. 

↑ ↑ ↓ 

δ1K Belang van de autonome 
ontwikkeling in de 
verdichting / verdunning 

Dichtheid van de functie K 
↑ in scenario’s gericht op sterkere 
verdichting en/of zuiniger landgebruik. 
Verdichting te realiseren door een 

↓ zwak↑ ↑ 
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Parameter Invloed van Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 
autonoom gedrag van de functie 

δ3K Belang van de vraag over 
het aanbod aan ruimte voor 
de activiteit in de 
verdichting / verdunning  

Dichtheid 
↑ in scenario’s gericht op sterkere 
verdichting en/of zuiniger landgebruik. 
Verdichting wordt aangestuurd door 
de markt. 

↑ zwak↑ ↓ 

δ5K Belang van het overschot 
aan beschikbare ruimte 
voor de activiteit in de 
verdichting / verdunning  

Dichtheid 
↑ in scenario’s gericht op sterkere 
verdichting en/of zuiniger landgebruik. 
Verdichting aangestuurd door het 
opvullen van vrije ruimte. 

↑ ↑ ↓ 

δ7K Belang van de groei in het 
omgevingseffect voor de 
activiteit in de verdichting / 
verdunning 

Dichtheid 
↑ in scenario’s gericht op sterkere 
verdichting en/of zuiniger landgebruik 
Verdichting aangestuurd door de 
multi-functionele samenstelling van 
de omgeving. 

↓ ↓ ↑ 

δ8K Belang van de verandering 
in de toegankelijkheid van 
de beschikbare ruimte voor 
de activiteit in de 
verdichting / verdunning 

Dichtheid 
↑ in scenario’s gericht op sterkere 
verdichting en zuiniger landgebruik. 
Verdichting aangestuurd door een 
goede lokale ontsluiting 

↓ ↓ ↑ 

δ9K Belang van de verandering 
in de geschiktheid van de 
beschikbare ruimte voor de 
activiteit in de verdichting / 
verdunning 

Dichtheid 
↑ in scenario’s gericht op sterkere 
verdichting en zuiniger landgebruik 
vooral voor grondgebonden functies. 
Verdichting aangestuurd door een 
goede lokale geschiktheid 

↓ ↓ ↑ 
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Parameter Invloed van Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

δ11K Belang van de verandering 
in de door het beleid 
beschikbaar gestelde 
ruimte voor de activiteit in 
de verdichting / verdunning 

Dichtheid 
↑ in scenario’s gericht op sterkere 
verdichting en zuiniger landgebruik 
vooral bij striktere toepassingen van 
ruimtelijk beleid. Verdichting 
aangestuurd door nog beschikbaar 
een gezoneerde ruimte 

↓ ↓ ↑ 

 

Tabel 53 Overige parameters van het regionaal model 

Parameter Betekenis Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

b Intra-regio factor  Verhouding tussen 
inter- en intra-regionale 
verplaatsingen 

= technische parameter 
   

ϕK Inertie in de 
verplaatsing van 
activiteit  

Verhuisgedrag 
↑ bij toename van transportkosten, o.a. als gevolg 
energieprijzen of gericht beleid 

↓ zwak↑ ↑ 

WminK Minimale Dichtheid Dichtheid Is vooral een technische parameter 

↑ in scenario’s gericht op sterkere verdichting en 
zuiniger landgebruik. 

↑ bij een stringent ruimtelijk beleid.  

↓ zwak↑ ↑ 
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θ1, θ2  Technische parameters 
die een stochastische 
component toevoegen 
aan de attractiviteit 
indien er nog geen 
activiteit in de regio is.   

Attractiviteit = technische parameters 
   

Tabel 54 Invloedsparameters in het lokaal model 

Parameter Betekenis Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

ws  Relatief belang van geschikt-
heid  

Totale cellulaire potentiaal 
↓ bij meer stringente toepassing van 
beleid 

↑ zwak↑ ↓ 

wz Relatief belang van de 
beleidsstatus 

Totale cellulaire potentiaal 
↑ bij meer stringente toepassing van 
beleid 

↓ zwak↓ ↑ 

a Stochastische parameter Totale cellulaire potentiaal = technische parameter 
   

wl,m,d Aanwezigheid van landgebruik 
m op afstand d  

Omgevingseffect voor 
landgebruik l ↑ algemeen op kortere afstanden bij 

verwevingsscenario’s 

↓ algemeen op kortere afstanden bij 
scheidingsscenario’s 

↑ bij dalende mobiliteit van de bevolking 

 

 

 

↓ 

↓ 

 

 

 

↓ 

↓ 

 

 

 

↑ 

↑ 
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Parameter Betekenis Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

↑ bij beleid gericht op verdichting en 
vrijwaring open ruimte 

wl
m Zonale bereikbaarheid voor 

transport motief m 
Zonale bereikbaarheid voor 
landgebruik l 

    

as,l, Afstand tot netwerklaag s  Lokale bereikbaarheid van 
netwerklaag s voor 
landgebruik l 

↑ bij groeiend belang van de netwerklaag 

↑ bij toename van transportkosten, o.a. 
als gevolg energieprijzen of gericht beleid 

↓ zwak↑ ↑ 

ws,l Lokale bereikbaarheid van 
netwerklaag s 

Totale lokale bereikbaarheid 
↑ bij groeiend belang van de netwerklaag 
(bijvoorbeeld toename van het openbaar 
vervoer versus het privaat vervoer) 

↑ voor specifieke netwerklagen bij een 
beleid van de overheid dat ingrijpt op de 
modale keuze van de bevolking of de 
industrie 

↓ zwak↑ ↑ 

 

Tabel 55. Overige parameters in het lokaal model 

Parameter Betekenis Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

γ Minimale zonale bereikbaarheid  Cellulaire bereikbaarheid 
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Parameter Betekenis Invloed op Scenario’s REF EUR VIS 

Urbl Impliciete bereikbaarheid voor 
landgebruiktype l voor stedelijke 
locaties 

Cellulaire bereikbaarheid 
↑ bij een verdicht landgebruik 

↓ ↓ ↑ 

NUrbl Impliciete bereikbaarheid voor 
landgebruiktype l voor niet-
stedelijke locaties 

Cellulaire bereikbaarheid 
↓ bij een scheidingsscenario 

↑ bij een verwevingsscenario 

↑ begin↑ 
zwak↓ 

↓ 

ζ Anticipatie Beleid 
↑ bij striktere toepassing van het 
ruimtelijk beleid  

↓ ↓ ↑ 
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Tabel 56  Invloedsparameters in het regionaal model 

Parameter Invloed van Invloed op 

nlongtermK Afstand in herlokatie Relatieve attractiviteit 

ndailyK Afstand in de potentialen Relatieve attractiviteit 

β1K Relatieve regionale bevolking Attractiviteit 

β2K Relatieve regionale arbeid Attractiviteit 

β3K Relatieve regionale eigen activiteit Attractiviteit 

β4K Relatieve regionale dichtheid Attractiviteit 

β5K Relatieve aanwezige activiteit Verdeling van de groei 

β6K Relatieve regionale omgevingseffect Attractiviteit 

β7K Relatieve regionale geschiktheid Attractiviteit 

β8K Relatieve regionale beleid Attractiviteit 

β9K Netto migratie Verdeling van de groei 

β10K Relatieve regionale toegankelijkheid Attractiviteit 

δ1K Actuele dichtheid Dichtheid 

δ3K Vraag over het aanbod aan activiteit Dichtheid 

δ5K Overschot aan beschikbare ruimte Dichtheid 

δ7K Groei in het omgevingseffect Dichtheid 

δ8K Verandering in de toegankelijkheid van de 
beschikbare ruimte 

Dichtheid 

δ9K Verandering in de geschiktheid van de 
beschikbare ruimte 

Dichtheid 

δ11K Verandering in de door het beleid beschikbaar 
gestelde ruimte 

Dichtheid 
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Tabel 57 Overige parameters van het regionaal model 

 

Tabel 58 Invloedparameters in het lokaal model 

Parameter Invloed van Invloed op 

ws  Relatief belang van geschikt-
heid  

Totale cellulaire potentiaal 

wz Relatief belang van de 
beleidsstatus 

Totale cellulaire potentiaal 

a Stochastische parameter Totale cellulaire potentiaal 

wl,m,d Aanwezigheid van land-
gebruik m op afstand d  

Omgevingseffect voor landgebruik l 

wl
m Zonale bereikbaarheid voor 

transport motief m 
Zonale bereikbaarheid voor landgebruik l 

as,l, Afstand tot netwerklaag s  Lokale bereikbaarheid van netwerklaag s voor 
landgebruik l 

ws,l Lokale bereikbaarheid van 
netwerklaag s 

Totale lokale bereikbaarheid 

 

Tabel 59 Overige parameters in het lokaal model 

Parameter Betekenis Invloed op 

γ Minimale zonale bereikbaarheid  Cellulaire bereikbaarheid 

Urbl Impliciete bereikbaarheid voor landgebruiktype l 
voor stedelijke locaties 

Cellulaire bereikbaarheid 

NUrbl Impliciete bereikbaarheid voor landgebruiktype l 
voor niet-stedelijke locaties 

Cellulaire bereikbaarheid 

Parameter Betekenis Invloed op 

b Intra-regio factor  Verhouding tussen inter- en intra-
regionale verplaatsingen 

ϕK Inertie in de verplaatsing van activiteit  Mobiliteit 

WminK Minimale Dichtheid Dichtheid 

θ1, θ2  Technische parameters die een 
stochastische component toevoegen aan 
de attractiviteit indien er nog geen activiteit 
in de regio is.   

Attractiviteit 
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Parameter Betekenis Invloed op 

ζ Anticipatie parameter Beleid 
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BIJLAGE B: WERKZAME PERSONEN IN DE VIJF ECONOMISCHE SECTOREN VAN 

HET MODEL (VLAAMS EN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST) 

 

(personen)

ID_MAP ID_DATA 2000 2001 2002 2003 2004 2005
23 1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 488 470 457 467 479 500

1 2 Antwerpen (arrondissement) 4004 3821 3714 3730 3769 3812
7 3 Mechelen 3087 3025 2870 2907 2909 2864

21 4 Turnhout 5298 5164 5103 4931 4834 4902
12 5 Hasselt 3868 3778 3732 3453 3316 3269

5 6 Maaseik 2326 2412 2370 2225 2128 2124
17 7 Tongeren 3758 3705 3661 3505 3532 3351
14 8 Aalst 1335 1408 1379 1325 1309 1290

9 9 Dendermonde 1891 1852 1820 1801 1765 1753
2 10 Eeklo 1838 1844 1790 1712 1666 1659

10 11 Gent 5575 5530 5437 5401 5306 5209
19 12 Oudenaarde 1407 1391 1339 1277 1234 1230

8 13 Sint-Niklaas 2355 2289 2305 2186 2157 2162
22 14 Halle-Vilvoorde 3363 3413 3312 3279 3235 3238
16 15 Leuven 4224 4117 4031 3725 3703 3693

4 16 Brugge 2823 2820 2638 2491 2495 2519
11 17 Diksmuide 2447 2339 2253 2159 2107 2113
20 18 Ieper 3916 3689 3540 3397 3321 3294
18 19 Kortrijk 2229 2109 2071 2061 2026 1984

3 20 Oostende 1008 906 976 872 733 742
15 21 Roeselare 3291 3058 2966 2885 2822 2812
13 22 Tielt 3530 3355 3276 3194 3126 3102

6 23 Veurne 1241 1160 1098 1047 1025 1010
65301 63655 62138 60030 58996 58631

Totaal aantal werkzame personen per bedrijfstak: landbouw, jacht, bosbouw, visserij en aquacultuur minus visserij in 
havengebied - Absolute cijfers

 

 

(personen)

ID_MAP ID_DATA 2000 2001 2002 2003 2004 2005
23 1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68993 70749 66679 64300 61850 60839

1 2 Antwerpen (arrondissement) 74776 73231 69980 67139 66175 65433
7 3 Mechelen 31696 32288 31027 31095 31473 31541

21 4 Turnhout 56319 57736 55823 56869 56812 57616
12 5 Hasselt 54340 55831 53026 49791 46732 45495

5 6 Maaseik 26256 26598 26094 25283 24683 24685
17 7 Tongeren 12651 12749 12674 12576 12042 11709
14 8 Aalst 19358 18758 17618 17506 17750 17497

9 9 Dendermonde 18257 18682 17751 17467 17056 16875
2 10 Eeklo 5974 6076 5856 5522 5283 5128

10 11 Gent 35711 35419 35635 34946 35060 34925
19 12 Oudenaarde 16365 16560 15125 14400 14372 14010

8 13 Sint-Niklaas 14098 14772 14417 14509 13978 14434
22 14 Halle-Vilvoorde 40183 40393 38661 36120 36081 35494
16 15 Leuven 27767 26902 25297 24520 24144 23557

4 16 Brugge 19378 19588 19620 19366 18801 18895
11 17 Diksmuide 4101 4102 3980 3968 3885 3954
20 18 Ieper 12021 12310 12373 12374 12507 11981
18 19 Kortrijk 46258 46864 44937 44915 43706 43324

3 20 Oostende 5397 5399 4979 4582 4890 5041
15 21 Roeselare 23379 23648 23077 22697 22210 21851
13 22 Tielt 18103 18852 18873 18080 17827 17959

6 23 Veurne 3791 3729 3553 3397 3274 3835
635172 641235 617055 601423 590591 586078

Totaal aantal werkzame personen per bedrijfstak: industrie, energie en bouwnijverheid minus industrie in 
havengebied- Absolute cijfers
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(personen)

ID_MAP ID_DATA 2000 2001 2002 2003 2004 2005
23 1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 571511 581854 583864 594471 592417 597918

1 2 Antwerpen (arrondissement) 293790 297795 302342 303055 306882 312002
7 3 Mechelen 80651 83970 85306 87428 89761 91931

21 4 Turnhout 96322 98029 99268 100697 101394 104325
12 5 Hasselt 110642 113537 114811 116927 119803 122734

5 6 Maaseik 45897 46619 47727 48104 48747 49671
17 7 Tongeren 36240 37187 37893 38824 38983 39165
14 8 Aalst 55839 56201 57060 57255 59038 59858

9 9 Dendermonde 35659 36271 36721 37030 37343 37853
2 10 Eeklo 15847 15928 16584 16623 16780 17067

10 11 Gent 155936 158044 160755 163579 165767 169087
19 12 Oudenaarde 23334 23755 24501 25071 25472 25885

8 13 Sint-Niklaas 45670 46890 47593 47207 48921 49975
22 14 Halle-Vilvoorde 164533 178179 175271 171638 175307 179707
16 15 Leuven 125976 128361 128950 132332 133883 135917

4 16 Brugge 80310 82407 84683 84737 85009 86465
11 17 Diksmuide 9742 9717 9744 9881 9964 10278
20 18 Ieper 23652 24060 24315 24219 24556 24841
18 19 Kortrijk 77953 77900 79519 79603 80513 82513

3 20 Oostende 35875 35855 36325 36392 37304 37754
15 21 Roeselare 37260 37902 38587 38800 39585 40316
13 22 Tielt 17588 17960 18080 18272 18330 18374

6 23 Veurne 16921 17008 17256 17760 17974 18278
2157149 2205429 2227155 2249907 2273733 2311914

Totaal aantal werkzame personen per bedrijfstak: dienstverlening en overheid minus diensten in havens en 
luchthavens- Absolute cijfers

 

 

(personen)

ID_MAP ID_DATA 2000 2001 2002 2003 2004 2005
23 1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0 0 0 0 0
1 2 Antwerpen (arrondissement) 46925 48012 47883 47265 48098 48578
7 3 Mechelen 0 0 0 0 0 0

21 4 Turnhout 0 0 0 0 0 0
12 5 Hasselt 0 0 0 0 0 0
5 6 Maaseik 0 0 0 0 0 0

17 7 Tongeren 0 0 0 0 0 0
14 8 Aalst 0 0 0 0 0 0
9 9 Dendermonde 0 0 0 0 0 0
2 10 Eeklo 1133 1133 1111 1105 1126 1132

10 11 Gent 27717 27727 27182 27037 27560 27709
19 12 Oudenaarde 0 0 0 0 0 0
8 13 Sint-Niklaas 16291 16669 16624 16409 16698 16865

22 14 Halle-Vilvoorde 0 0 0 0 0 0
16 15 Leuven 0 0 0 0 0 0
4 16 Brugge 11058 11079 10614 10701 11143 10846

11 17 Diksmuide 0 0 0 0 0 0
20 18 Ieper 0 0 0 0 0 0
18 19 Kortrijk 0 0 0 0 0 0
3 20 Oostende 4070 4223 4384 4572 4655 4641

15 21 Roeselare 0 0 0 0 0 0
13 22 Tielt 0 0 0 0 0 0
6 23 Veurne 49 51 53 55 56 56

107243 108895 107851 107145 109337 109828

Totaal aantal werkzame personen per bedrijfstak  havens - Absolute cijfers
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(personen)

ID_MAP ID_DATA 2000 2001 2002 2003 2004 2005
23 1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0 0 0 0 0 0
1 2 Antwerpen (arrondissement) 531 538 550 553 560 558
7 3 Mechelen 0 0 0 0 0 0

21 4 Turnhout 0 0 0 0 0 0
12 5 Hasselt 0 0 0 0 0 0
5 6 Maaseik 0 0 0 0 0 0

17 7 Tongeren 0 0 0 0 0 0
14 8 Aalst 0 0 0 0 0 0
9 9 Dendermonde 0 0 0 0 0 0
2 10 Eeklo 0 0 0 0 0 0

10 11 Gent 0 0 0 0 0 0
19 12 Oudenaarde 0 0 0 0 0 0
8 13 Sint-Niklaas 0 0 0 0 0 0

22 14 Halle-Vilvoorde 26784 20969 19905 19919 19513 19891
16 15 Leuven 0 0 0 0 0 0
4 16 Brugge 0 0 0 0 0 0

11 17 Diksmuide 0 0 0 0 0 0
20 18 Ieper 0 0 0 0 0 0
18 19 Kortrijk 74 75 76 77 77 78
3 20 Oostende 347 366 385 407 429 452

15 21 Roeselare 0 0 0 0 0 0
13 22 Tielt 0 0 0 0 0 0
6 23 Veurne 0 0 0 0 0 0

27736 21948 20916 20955 20579 20979

Totaal aantal werkzame personen per bedrijfstak luchthavens - Absolute cijfers

 

Bron: Bewerking op basis van PLANET-projecties voor MIRA-S door het Federaal Planbureau 
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BIJLAGE C: GESCHIKTHEIDSKAARTEN 

 
Legende: 
0 minst geschikt tot 1 meest geschikt 

 

Figuur 191 Legende van de geschiktheidskaarten 

 

Figuur 192 Geschiktheidskaart voor Grasland met natuurbeheer 

 

Figuur 193 Geschiktheidskaart voor Productiegrasland met natuur- en milieudoelen 
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Figuur 194 Geschiktheidskaart voor Productiegrasland  

 

Figuur 195 Geschiktheidskaart voor Akker met natuurdoelen, Akker met milieudoelen en Akker. 

 

Figuur 196 Geschiktheidskaart voor Bos met natuurbeheer 
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Figuur 197 Geschiktheidskaart voor Bos met bosbeheer 

 

Figuur 198 Geschiktheidskaart voor Moeras met natuurbeheer 
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Figuur 199 Geschiktheidskaart voor Heide met natuurbeheer 

 

Figuur 200 Geschiktheidskaart voor Kustduin met natuurbeheer 

 

Figuur 201 Geschiktheidskaart voor Slik en Schorre 

 

Figuur 202 Geschiktheidskaart voor Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 
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Figuur 203 Geschiktheidskaart voor Niet geregistreerde landbouwgrond 
 

 
 
Figuur 204 Geschiktheidskaart voor Moeras zonder natuurbeheer 
 

 
 
Figuur 205 Geschiktheidskaart voor Heide zonder natuurbeheer 
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Figuur 206: Geschiktheidskaart voor Kustduin zonder natuurbeheer 

 

 

Figuur 207 Geschiktheidskaart voor Overig 

 

Figuur 208 Geschiktheidskaart voor Residentiële /commerciële bebouwing 
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Figuur 209 Geschiktheidskaart voor Agrarische bebouwing 

 

Figuur 210 Geschiktheidskaart voor Industrie 

 

Figuur 211 Geschiktheidskaart voor Zeehaven 
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Figuur 212 Geschiktheidskaart voor Luchthaven 

 

Figuur 213 Geschiktheidskaart voor Recreatie- en sportterrein 
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BIJLAGE D: BELEIDSKAARTEN 

 

Figuur 214 Legende voor de Beleidskaarten 

 
Residentiële/commerciële bebouwing 

 
RR – RS – RV  

 
ER – ES – EV  

Figuur 215. Beleidskaarten Residentiële/commerciële bebouwing 

 
Agrarische bebouwing 

 
RR – RS – RV  

 
ER – ES – EV  

Figuur 216. Beleidskaarten Agrarische bebouwing 

 
Industrie 

 
RR – RS – RV  

 
ER – ES – EV  

Figuur 217. Beleidskaarten Industrie 
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Zeehaven 

 
RR – RS – RV  

 
ER – ES – EV  

Figuur 218. Beleidskaarten Zeehaven 

 
Luchthaven 

 
RR – RS – RV  

 
ER – ES – EV  

Figuur 219. Beleidskaarten Luchthaven 

 
Recreatie- en sportterrein 

 
RR – RS – RV  

 
ER – ES – EV  

Figuur 220. Beleidskaarten Recreatie- en sportterrein 
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Grasland met natuurbeheer 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV – EV  

Figuur 221. Beleidskaarten Grasland met natuurbeheer 

 
Productiegrasland met natuur- en milieudoelen 

 
RR 

 
ER 

 
RS 

 
ES 

 
RV 

 
EV 

Figuur 222. Beleidskaarten Productiegrasland met natuur- en milieudoelen 
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Productiegrasland 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV - EV 

Figuur 223. Beleidskaarten Productiegrasland 

Akker met natuurdoelen 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV - EV 

Figuur 224. Beleidskaarten Akker met natuurdoelen
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Akker 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV - EV 

Figuur 225. Beleidskaarten Akker 

Bos met natuurbeheer 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV - EV 

Figuur 226. Beleidskaarten Bos met natuurbeheer 
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Bos met bosbeheer 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV – EV  

Figuur 227. Bos met bosbeheer 

 
Moeras met natuurbeheer 

 
RR – ER  

 
RS – ES 

 
RV – EV  

Figuur 228. Beleidskaarten Moeras met natuurbeheer 
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Heide met natuurbeheer 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV – EV  

Figuur 229. Beleidskaarten Heide met natuurbeheer 

Kustduin met natuurbeheer 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV – EV  

Figuur 230. Beleidskaarten Kustduin met natuurbeheer 



Bijlage D: Beleidskaarten 

325/326 
 

 
Slik en schorre 

 
RR – ER  

 
RS – ES  

 
RV – EV  

Figuur 231. Beleidskaarten Slik en schorre 
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BIJLAGE E: LANDGEBRUIK IN HET MODEL VOOR ZES SCENARIO’S EN ZES 
ZICHTJAREN VOOR VLAANDEREN 

 
RR-scenario 

Code Naam 2005 2010 2015 2020 2025 2030
0 Overige* 3656 2822 2543 2358 2358 2396
1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 24392 25493 24908 24775 24352 24138
2 Niet geregistreerde Landbouwgrond 92088 75737 65237 58203 51764 46166
3 Moeras zonder natuurbeheer 11023 9740 7704 5816 4163 2801
4 Heide zonder natuurbeheer 2711 2891 2428 1980 1618 1269
5 Kustduin zonder natuurbeheer 1069 853 542 347 212 135
6 Residentiële/commerciële bebouwing 246087 261855 274034 283883 293506 302810
7 Agrarische bebouwing 29743 31316 32301 33203 34216 35579
8 Industrie 20702 21771 22304 22307 21911 21218
9 Zeehaven 9232 9232 9232 9232 9232 9232

10 Luchthaven 1247 1247 1247 1247 1247 1247
11 Grasland met natuurbeheer 7952 9389 11538 13437 15125 16632
12 Productiegrasland met milieu- en natuurdoelen 8771 8883 8998 8998 8998 8998
13 Productiegrasland 213721 214875 216036 212045 208820 205589
14 Akker met natuurdoelen 41 513 992 992 992 992
15 Akker met milieudoelen 12742 13946 15161 15161 15174 15185
16 Akker 397854 387218 376578 372760 368249 363740
17 Bos met natuurbeheer 14794 15856 17370 18709 19901 20968
18 Bos met bosbeheer 119936 121442 122798 124013 125082 126036
19 Moeras met natuurbeheer 4901 6156 8039 9725 11207 12537
20 Heide met natuurbeheer 5983 6291 6802 7252 7641 7992
21 Kustduin met natuurbeheer 1186 1424 1708 1910 2052 2158
22 Slik en schorre 1771 2849 3393 3571 4145 4145
23 Recreatie- en sportterreinen 16094 16094 16094 16094 16094 16094
24 Parken 9833 9833 9830 9830 9830 9830
25 Militaire voorziening 5299 5299 5299 5299 5299 5299
26 Infrastructuur 68904 68843 68801 68794 68756 68756
27 Water 25630 25499 25454 25432 25430 25430  

 
ER-scenario 

Code Naam 2005 2010 2015 2020 2025 2030
0 Overige* 3656 2860 2477 2306 2354 2264
1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 24392 27482 28274 29849 28064 26494
2 Niet geregistreerde Landbouwgrond 92088 76829 66728 55816 49259 43945
3 Moeras zonder natuurbeheer 11023 9797 7668 5762 4073 2718
4 Heide zonder natuurbeheer 2711 2927 2414 1962 1568 1220
5 Kustduin zonder natuurbeheer 1069 878 547 284 124 63
6 Residentiële/commerciële bebouwing 246087 258230 268169 276662 283622 289832
7 Agrarische bebouwing 29743 30940 31804 32663 33638 34871
8 Industrie 20702 21681 22214 22322 22021 21575
9 Zeehaven 9232 9232 9232 9232 9232 9232

10 Luchthaven 1247 1247 1247 1247 1247 1247
11 Grasland met natuurbeheer 7952 9389 11538 13437 15125 16632
12 Productiegrasland met milieu- en natuurdoelen 8771 13689 18608 34808 38954 43103
13 Productiegrasland 213721 200430 187137 162164 157248 152336
14 Akker met natuurdoelen 41 513 992 992 992 992
15 Akker met milieudoelen 12742 17226 21719 45518 81596 117677
16 Akker 397854 394432 391014 371718 332818 293929
17 Bos met natuurbeheer 14794 15856 17370 18709 19901 20968
18 Bos met bosbeheer 119936 121442 122798 124013 125082 126034
19 Moeras met natuurbeheer 4901 6156 8039 9725 11207 12537
20 Heide met natuurbeheer 5983 6291 6802 7252 7641 7992
21 Kustduin met natuurbeheer 1186 1424 1708 1910 2052 2158
22 Slik en schorre 1771 2849 3393 3571 4145 4145
23 Recreatie- en sportterreinen 16094 16094 16094 16094 16094 16094
24 Parken 9833 9833 9830 9830 9830 9830
25 Militaire voorziening 5299 5299 5299 5299 5299 5299
26 Infrastructuur 68904 68843 68801 68794 68756 68756
27 Water 25630 25499 25454 25432 25430 25430  
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RS-scenario 

Code Naam 2005 2010 2015 2020 2025 2030
0 Overige* 3656 2849 2554 2466 2468 2457
1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 24392 26136 26177 26269 26093 26012
2 Niet geregistreerde Landbouwgrond 92088 78642 71170 65153 60224 56061
3 Moeras zonder natuurbeheer 11023 9754 7729 5913 4502 3526
4 Heide zonder natuurbeheer 2711 2545 1899 1499 1244 1085
5 Kustduin zonder natuurbeheer 1069 835 473 279 182 108
6 Residentiële/commerciële bebouwing 246087 260746 272599 283496 293294 302578
7 Agrarische bebouwing 29743 31183 32162 33190 34288 35708
8 Industrie 20702 21800 22334 22349 21886 21143
9 Zeehaven 9232 9232 9232 9232 9232 9232

10 Luchthaven 1247 1247 1247 1247 1247 1247
11 Grasland met natuurbeheer 7952 8213 8528 8813 9065 9295
12 Productiegrasland met milieu- en natuurdoelen 8771 6638 4496 4496 4496 4496
13 Productiegrasland 213721 217026 220320 216333 213107 209880
14 Akker met natuurdoelen 41 261 497 497 497 497
15 Akker met milieudoelen 12742 13946 15161 15161 15174 15185
16 Akker 397854 387468 377078 373259 368744 364235
17 Bos met natuurbeheer 14794 15125 15518 15860 16164 16439
18 Bos met bosbeheer 119936 121059 121840 122524 123136 123685
19 Moeras met natuurbeheer 4901 6248 8282 10089 11689 13118
20 Heide met natuurbeheer 5983 6554 7448 8244 8946 9581
21 Kustduin met natuurbeheer 1186 1445 1760 1982 2140 2252
22 Slik en schorre 1771 2849 3393 3571 4145 4145
23 Recreatie- en sportterreinen 16094 16094 16094 16094 16094 16094
24 Parken 9833 9833 9830 9830 9830 9830
25 Militaire voorziening 5299 5299 5299 5299 5299 5299
26 Infrastructuur 68904 68843 68801 68794 68756 68756
27 Water 25630 25499 25454 25432 25430 25430  

 
 
ES-scenario 

Code Naam 2005 2010 2015 2020 2025 2030
0 Overige* 3656 2867 2531 2426 2453 2471
1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 24392 27889 29471 31734 30377 28922
2 Niet geregistreerde Landbouwgrond 92088 78282 69795 59913 54335 50033
3 Moeras zonder natuurbeheer 11023 9772 7718 5967 4491 3461
4 Heide zonder natuurbeheer 2711 2565 1850 1445 1161 983
5 Kustduin zonder natuurbeheer 1069 864 536 306 144 70
6 Residentiële/commerciële bebouwing 246087 258622 269147 278287 285890 292561
7 Agrarische bebouwing 29743 30947 31840 32672 33617 34794
8 Industrie 20702 21733 22289 22417 22111 21652
9 Zeehaven 9232 9232 9232 9232 9232 9232

10 Luchthaven 1247 1247 1247 1247 1247 1247
11 Grasland met natuurbeheer 7952 8213 8528 8813 9065 9295
12 Productiegrasland met milieu- en natuurdoelen 8771 11437 14105 30296 34457 38606
13 Productiegrasland 213721 202680 191635 166667 161753 156827
14 Akker met natuurdoelen 41 261 497 497 497 497
15 Akker met milieudoelen 12742 17226 21719 45518 81596 117677
16 Akker 397854 394684 391514 372215 333317 294431
17 Bos met natuurbeheer 14794 15125 15518 15860 16164 16439
18 Bos met bosbeheer 119936 121059 121840 122524 123136 123671
19 Moeras met natuurbeheer 4901 6248 8282 10089 11689 13118
20 Heide met natuurbeheer 5983 6554 7448 8244 8946 9581
21 Kustduin met natuurbeheer 1186 1445 1760 1982 2140 2252
22 Slik en schorre 1771 2849 3393 3571 4145 4145
23 Recreatie- en sportterreinen 16094 16094 16094 16094 16094 16094
24 Parken 9833 9833 9830 9830 9830 9830
25 Militaire voorziening 5299 5299 5299 5299 5299 5299
26 Infrastructuur 68904 68843 68801 68794 68756 68756
27 Water 25630 25499 25454 25432 25430 25430  
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RV-scenario 

Code Naam 2005 2010 2015 2020 2025 2030
0 Overige* 3656 2831 2529 2369 2387 2327
1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 24392 25769 25313 24739 25101 25682
2 Niet geregistreerde Landbouwgrond 92088 77936 69122 62348 56277 50951
3 Moeras zonder natuurbeheer 11023 9716 7850 5857 4257 2905
4 Heide zonder natuurbeheer 2711 2651 2183 1679 1303 1055
5 Kustduin zonder natuurbeheer 1069 893 617 486 396 315
6 Residentiële/commerciële bebouwing 246087 260748 272756 283354 293364 302992
7 Agrarische bebouwing 29743 31178 32153 33149 34265 35730
8 Industrie 20702 21805 22334 22338 21890 21146
9 Zeehaven 9232 9232 9232 9232 9232 9232

10 Luchthaven 1247 1247 1247 1247 1247 1247
11 Grasland met natuurbeheer 7952 8323 8811 9248 9630 9983
12 Productiegrasland met milieu- en natuurdoelen 8771 11880 15001 25002 25002 25002
13 Productiegrasland 213721 212180 210636 197645 194414 191194
14 Akker met natuurdoelen 41 1013 1998 5002 5002 5002
15 Akker met milieudoelen 12742 13946 15161 15161 15174 15185
16 Akker 397854 386768 375680 369162 364644 360137
17 Bos met natuurbeheer 14794 15062 15343 15604 15820 16022
18 Bos met bosbeheer 119936 122056 124376 126421 128241 129872
19 Moeras met natuurbeheer 4901 6039 7745 9266 10604 11810
20 Heide met natuurbeheer 5983 6329 6878 7378 7810 8199
21 Kustduin met natuurbeheer 1186 1350 1537 1667 1757 1829
22 Slik en schorre 1771 2849 3393 3571 4145 4145
23 Recreatie- en sportterreinen 16094 16094 16094 16094 16094 16094
24 Parken 9833 9833 9830 9830 9830 9830
25 Militaire voorziening 5299 5299 5299 5299 5299 5299
26 Infrastructuur 68904 68843 68801 68794 68756 68756
27 Water 25630 25499 25454 25432 25430 25430  

 
 
EV-scenario 

Code Naam 2005 2010 2015 2020 2025 2030
0 Overige* 3656 2878 2601 2383 2423 2405
1 Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 24392 28040 30094 32783 32200 31541
2 Niet geregistreerde Landbouwgrond 92088 76991 66528 54479 47736 42602
3 Moeras zonder natuurbeheer 11023 9743 7855 6102 4547 3245
4 Heide zonder natuurbeheer 2711 2657 2151 1661 1332 1080
5 Kustduin zonder natuurbeheer 1069 918 659 482 367 261
6 Residentiële/commerciële bebouwing 246087 258746 269150 278114 285579 292122
7 Agrarische bebouwing 29743 30958 31799 32589 33444 34524
8 Industrie 20702 21740 22322 22487 22226 21794
9 Zeehaven 9232 9232 9232 9232 9232 9232

10 Luchthaven 1247 1247 1247 1247 1247 1247
11 Grasland met natuurbeheer 7952 8323 8811 9248 9630 9983
12 Productiegrasland met milieu- en natuurdoelen 8771 16688 24604 50805 54959 59114
13 Productiegrasland 213721 197730 181737 147767 142846 137930
14 Akker met natuurdoelen 41 1013 1998 5002 5002 5002
15 Akker met milieudoelen 12742 17226 21719 45518 81596 117677
16 Akker 397854 393986 390114 368120 329220 290327
17 Bos met natuurbeheer 14794 15062 15343 15604 15820 16022
18 Bos met bosbeheer 119936 122056 124376 126421 128241 129872
19 Moeras met natuurbeheer 4901 6039 7745 9266 10604 11810
20 Heide met natuurbeheer 5983 6329 6878 7378 7810 8199
21 Kustduin met natuurbeheer 1186 1350 1537 1667 1757 1829
22 Slik en schorre 1771 2849 3393 3571 4145 4145
23 Recreatie- en sportterreinen 16094 16094 16094 16094 16094 16094
24 Parken 9833 9833 9830 9830 9830 9830
25 Militaire voorziening 5299 5299 5299 5299 5299 5299
26 Infrastructuur 68904 68843 68801 68794 68756 68756
27 Water 25630 25499 25454 25432 25430 25430  

 
 




