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Inleiding 

Aanleiding van de opdracht 

Deze opdracht kadert binnen de lange termijn doelstelling “Verbeteren van de omgevingskwaliteit” 

van het MINA-plan 4 en de respectievelijke maatregel “Meten van leef- en omgevingskwaliteit”. 

Tevens kadert de opdracht binnen de beleidsnota leefmilieu en het PACT 2020 waar de ontwikkeling 

van een indicator omgevingskwaliteit naar voor wordt geschoven. 

In 2011 werd gestart met een eerste TWOL-onderzoek
1
 over omgevingskwaliteit: “Begeleidings-

opdracht Omgevingskwaliteit: Kwaliteitsambities en Ontwikkeling Meetinstrument” (Antea Group, 

2013, in opdracht van LNE). Dit onderzoek richtte zich op het creëren van een draagvlak binnen het 

beleidsdomein LNE, het uitwerken van een milieukundige visie op omgevingskwaliteit en het 

formuleren van gebiedsgerichte kwaliteitsambities. Ook werd een eerste aanzet geformuleerd voor 

de ontwikkeling van een meetinstrument, waarbij men streeft naar het meten van 

omgevingskwaliteit per gebiedstype (Stedelijk, Randstedelijk en Landelijk gebied). Deze studie bouwt 

verder op de resultaten uit voorgaande studie, waarbij de focus van de opdracht ligt op het 

ontwikkelen en verder vorm geven van een “Meetinstrument Omgevingskwaliteit”.  

Visie op omgevingskwaliteit 

Omgevingskwaliteit is de waardering die mensen in een concreet gebied op een bepaald tijdstip aan 

de ruimte toekennen. Omgevingskwaliteit wordt gevormd door een combinatie van de bouwstenen 

‘gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde’. De ruimtelijke doorwerking van deze 

waarden geeft een gebied een bepaalde omgevingskwaliteit 

Deze waarden zijn cultuur- en persoonsgebonden, waarbij opvattingen over wat kwaliteitsvol is door 

de tijd heen kunnen veranderen. Bovendien kan een gebied vanuit verschillende schaalniveaus 

gewaardeerd worden, waarbij elk schaalniveau een eigen invulling van kwaliteit kent. 

Omgevingskwaliteit is met andere woorden geen eenduidig gegeven.  

Het is niet de doelstelling om binnen deze studieopdracht hét meetinstrument omgevingskwaliteit te 

ontwikkelen dat voor iedereen en op alle schaalniveaus bruikbare informatie oplevert. Dit is immers 

onmogelijk gezien iedereen een andere mening zal hebben over wat belangrijk is voor een hoge 

omgevingskwaliteit en dus ook wat relevante indicatoren voor omgevingskwaliteit kunnen zijn.  

Wel is het doel binnen deze opdracht om te onderzoeken hoe een meetinstrument 

omgevingskwaliteit – in eerste instantie bruikbaar voor het departement LNE – verder vorm kan 

krijgen. Doel is om toe te werken naar een meetinstrument dat de milieukundige visie van LNE op 

ambities voor omgevingskwaliteit in kaart kan brengen.  

Hierbij gaat de aandacht uit naar het schaalniveau Vlaanderen en een onderscheid naar de 

gebiedstypen stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied. Dit wil niet zeggen dat indicatoren enkel 

beschikbaar zullen zijn op deze lage resolutie. Integendeel, de overtuiging bestaat dat een 

verwerking op hoge resolutie een duidelijke meerwaarde kan opleveren voor het correct en 

gebiedsgericht in beeld brengen van de omgevingskwaliteit in Vlaanderen. In deze opdracht wordt 

daarom aan het aspect schaalniveau en resolutie de nodige aandacht besteed. 

De milieukundige LNE-visie werd in de voorgaande studie “Begeleidingsopdracht omgevings-

kwaliteit: kwaliteitsambities en ontwikkeling meetinstrument” via overleg reeds in kaart gebracht. 

Het is niet de bedoeling van deze studie om de inhoudelijke invulling van omgevingskwaliteit en de 

ontwikkelde visienota en visiethema’s van de voorgaande studie opnieuw in vraag te stellen. Ze 

vormen daarentegen de vertrekbasis om binnen deze opdracht mee verder te werken.  

                                                                 
1
 Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu 
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Belangrijk is ook dat databeschikbaarheid niet de ambities zal gaan bepalen. We nemen in onze 

aanpak dan ook verschillende criteria mee, zowel technisch als inhoudelijk – die veel verder gaan 

dan louter databeschikbaarheid – om prioriteiten te stellen en keuzes te maken om de de 

indicatoren en de functionele beschrijving van het meetinstrument verder uit te werken.  

Doelstelling van de opdracht: Bijdragen tot de ontwikkeling van een 

kwaliteitsvol meetinstrument omgevingskwaliteit 

Binnen deze opdracht werd door Vito en Antea Group, in samenwerking met LNE, toegewerkt naar 

een meetinstrument omgevingskwaliteit. Het eindresultaat van deze studieopdracht geeft concreet 

aan hoe het meetinstrument in de toekomst verder vorm kan krijgen, wie de doelgroep is, aan welke 

functionaliteiten het dient te voldoen, wat de financiële consequenties zijn, enz…. Het resultaat is 

geen finaal meetinstrument omgevingskwaliteit maar wel een belangrijke stap ernaartoe. De 

belangrijkste resultaten van deze opdracht zijn: 

1. Een bruikbare indicatorenset ‘omgevingskwaliteit’: Op basis van deze studie werd 

toegewerkt naar een eerste bruikbare set indicatoren. De resultaten hiervan en de eerste 

0-meting van de indicatoren zijn gebruikt voor de uitwerking van een methode om tot een 

geïntegreerde weergave van de meting te komen. Een indicatorenwerkgroep met 

indicatorenexperten diende als klankbord om tot een gedegen set van indicatoren te 

komen.  

2. Een functionele beschrijving van het meetinstrument: De indicatoren werden ingezet als 

testset om de gewenste functionaliteiten van een toekomstig meetinstrument verder te 

gaan onderzoeken. Bij aanvang van de opdracht was immers niet voldoende duidelijk wat 

voor instrument LNE juist wenst. Een grondige gebruikersanalyse was immers nog niet 

gebeurd. Het aanvoelen was dat het meetinstrument tal van doelen kon dienen en dat dit 

nog verder moest worden uitgeklaard: wat moet het instrument juist kunnen? wie zal het 

gebruiken? Welke output moet het instrument genereren? enz… Door het organiseren van 

gebruikersgroepen en een overleg met ervaringsdeskundigen, werd een antwoord op deze 

vragen gezocht. Het eindresultaat is dus een handleiding die LNE kan gebruiken om het 

meetinstrument in de toekomst verder te gaan ontwikkelen. Hierbij worden ook mogelijke 

kosten in rekening gebracht. 

Opbouw van het rapport 

Dit rapport wordt opgebouwd volgens de verschillende fasen die in het project werden 

onderscheiden (zie onderstaande figuur). Elke fase wordt binnen dit rapport afzonderlijk en verder in 

detail toegelicht. 

FASE 1: Selectie 
relevante 

indicatorenset

FASE 3: Optimalisatie 
& vervolgstappen

Startfase

FASE 2: Uitwerking
Indicatoren

Input voor Input voor

Inhoudelijke & technische criteria
0-meting op indicatorenset

Voorstelling & rapportage
Gedetailleerde functionele beschrijving

& aanbevelingen

dagelijks bestuur

stuurgroep stuurgroep stuurgroep stuurgroep

Indicatoren
werkgroep

Indicatoren
werkgroep

X
Overleg

ervarings-
deskundigen

Gebruikers
groep

Gebruikers
groep

 

Figuur 1 Overzicht van de 3 fasen van het project 
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• Fase 1 (Hoofdstuk 1): Selectie van een relevante indicatorenset omgevingskwaliteit. Deze 

indicatorenset diende als basis voor verder onderzoek in functie van de ontwikkeling van 

het meetinstrument en de basisset van indicatoren. Er wordt hierbij voornamelijk de focus 

gelegd op nieuwe indicatoren die een duidelijke link hebben met omgevingskwaliteit 

volgens de visie van LNE en met de kwaliteitsambities van LNE.  

• Fase 2 (Hoofdstuk 2): Uitwerking van de indicatoren. In deze fase worden 12 indicatoren als 

testcase effectief doorgerekend in verschillende omgevingen (ArcGIS en het Ruimtemodel) 

en worden noden in functie van het te ontwikkelen meetinstrument verder duidelijk 

gemaakt. Dit gebeurt door te experimenteren met grenswaarden en definities alsook op 

basis van feedback vanuit de indicatorenwerkgroepen en gebruikersgroepen (zie verder). 

Bovendien worden alle indicatoren duidelijk omschreven via indicatorenfiches en worden 

de resultaten van de 0-meting gerapporteerd en inhoudelijk geïnterpreteerd.  

• Fase 3 (Hoofdstuk 3): Functionele beschrijving van het meetinstrument. In deze fase wordt 

een uitgebreide beschrijving voorzien voor het te ontwikkelen meetinstrument. Aan welke 

eisen dient het te beantwoorden? Wie zijn de gebruikers? Welke output kan men 

genereren? Enz… 

We besluiten het rapport met enkele aanbevelingen voor de vervolgstappen (Hoofdstuk 4).  

In bovenstaand schema valt op te merken dat binnen dit project verschillende overlegstructuren 

onderbouwing en input hebben gegeven aan de studie. Het dagelijks Bestuur (opdrachtgever + 

projectteam) vormde hierbij de centrale spil van waaruit werkgroepvergaderingen (Indicatoren-

werkgroepen & gebruikersgroepen), overleg met ervaringsdeskundigen en stuurgroepvergaderingen 

georganiseerd werden. Elk overlegmoment had een eigen finaliteit. Onderstaand schema geeft de 

verschillende overlegstructuren weer.  

 

Thematische werkgroepen Indicatorenwerkgroepen

Gebruikersgroep

1. Afbakening doelen en indicatoren
2. Suggesties voor bijsturing

Diverse afdelingen LNE

1.Selectie indicatorenset
2. Indicatoren gebiedstypen

3. Evaluatie prototype

INBO, SVR, VMM, VITO, VLM, …

Inhoudelijke suggesties

Indicatoren en 

meetinstrument

Indicatoren voor de 

potentiële gebruikers

Stuurgroep
(4x)

Strategische keuzes, bestuurlijke 
terugkoppeling

Dagelijks Bestuur
(regelmatige basis)

communicatie, voorbereiding, integratie, procesopvolging

Antea Group/VITO & LNE, Dienst BVE

Bilateraal overleg

ADC &  Ervaringsdeskundigen 
meetinstrumenten

 

Figuur 2 Schematisch overzicht van de overlegstructuur 
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− De werkgroepvergaderingen: 

o Indicatorenwerkgroepen hadden als doel om te reflecteren en (voornamelijk 

technische) input te geven op de voorstellen en resultaten met betrekking tot de 

indicatoren en het meetinstrument omgevingskwaliteit. De werkgroep fungeerde dus 

als klankbord. Binnen de indicatorenwerkgroepen werden personen en instellingen 

betrokken die kennis hebben van / ervaring hebben met ruimtelijke indicatoren en 

meetinstrumenten. 

o De gebruikersgroep: Doel van het overleg via de gebruikersgroep was (i) om een beter 

zicht te krijgen op de doelen waaraan het meetinstrument dient te voldoen volgens de 

potentiële gebruikers van het meetinstrument en (ii) de specificaties van indicatoren 

verder af te bakenen. In functie van deze werkgroep werden voorstellen vanuit het 

projectteam besproken en waar nodig en mogelijk bijgestuurd op basis van input uit de 

gebruikersgroep. 

� Binnen de gebruikersgroep werden potentiële gebruikers van het 

meetinstrument betrokken, in eerste instantie beleidsmedewerkers van het 

beleidsdomein LNE. De exacte samenstelling van de gebruikersgroep werd in 

overleg met opdrachtgever op de startvergadering besproken. 

� Leden van de stuurgroep maakten ook deel uit van de gebruikersgroep. De 

gebruikersgroep bleef wel strikt gescheiden van de stuurgroep, die immers 

een andere finaliteit heeft en waar beslissingen worden genomen en keuzes 

worden gemaakt. 

− Het overleg met ervaringsdeskundigen (bilateraal overleg) omvatte een afzonderlijk overleg-

moment met actoren, vertrouwd met meetinstrumenten, om gerichte vragen op te lossen of 

opportuniteiten te benutten. 

− De stuurgroep was een kerngroep die het volledige proces opvolgde. Binnen de stuurgroep 

werden strategische keuzes gemaakt en beslissingen genomen. Een fase werd ook  telkens 

afgerond na een stuurgroep. 
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1 Selectie van een relevante indicatorenset voor de 

verdere ontwikkeling van het meetinstrument 

omgevingskwaliteit  

Doel van deze fase was om een zinvolle indicatorenset samen te stellen die gebruikt kan worden in 

functie van de verdere ontwikkeling van het meetinstrument. Door in volgende stap met deze 

geselecteerde indicatoren te gaan experimenteren, kon meer inzichtelijk worden gemaakt aan welke 

vereisten het toekomstige meetinstrument zal dienen te beantwoorden. 

1.1 Stap 1: Bijsturen en aanvullen van de indicatorenlijst uit het 

voortraject 

In kader van de voorgaande studie rond omgevingskwaliteit, in opdracht van 

LNE, werd een lijst van mogelijke indicatoren opgesteld (zie bijlage). Deze 

lijst was echter het resultaat van een eerste oefening die werd uitgevoerd 

met een beperkt aantal betrokken personen en instellingen. De lijst werd 

niet onderworpen aan een controle naar effectieve (technische of 

inhoudelijke) bruikbaarheid van de voorgestelde indicatoren.  

Daarom gebeurde in eerste instantie een screening van deze lijst en werd 

nagegaan of vanuit bestaande monitoringsinitiatieven, al dan niet nog in 

ontwikkeling (bv. de stadsmonitor, de ruimtemonitor, indicatoren van 

VRIND, webportaal “Leefkwaliteit”…) mogelijk bruikbare indicatoren konden 

worden toegevoegd.  

Gezien het de finaliteit van het meetinstrument is om omgevingskwaliteit 

voor Vlaanderen ruimtelijk in beeld te brengen, werd van bij het begin 

voornamelijk de focus gelegd op indicatoren die ruimtelijk-geografisch te 

differentiëren zijn (bv. op cel of gemeenteniveau). 

Het resultaat van deze eerste stap is een uitgebreide lijst van indicatoren 

(een 70-tal), te vinden in bijlage.  

1.2 Stap 2: Scoring van de indicatoren op basis van inhoudelijke criteria 

Er werd van in het begin vooropgesteld om met een 10-tal geschikte indicatoren de ontwikkeling van 

het meetinstrument verder uit te werken. Om tot deze selectie te kunnen komen, werd aan de 

uitgebreide lijst van opgelijste indicatoren een score toegekend op basis van de inhoudelijke 

relevantie van de indicator, via expert judgment van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.  

Dit gebeurde vanuit 3 invalshoeken: 

• Verband tussen de indicator en de geformuleerde ambities (hoe sterker het 

verband, hoe hoger de score); 

• Relevantie van de indicator binnen de visiethema’s, zoals beschreven in de 

visienota; 

• Bruikbaarheid van de indicator voor meerdere visiethema’s. 

Bijkomend werd per indicator ook extra informatie verzameld over: 

• De gebruikte brongegevens; 

• De berekeningswijze; 

• Resolutie / aggregatieniveau; 

• Achtergrondinformatie. 

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

Selectie indicatoren
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1.3 Stap 3: Voorselectie van indicatoren op basis van de resultaten van de 

scoring 

Op basis van de scoring, werd door het projectteam in overleg met het departement LNE een 

voorselectie gemaakt van relevante indicatoren om te bespreken op de eerste 

indicatorenwerkgroep.  

Door op voorhand te trechteren tot een beperkter aantal indicatoren (in totaal 27) kon de discussie 

op de indicatorenwerkgroep gerichter gevoerd worden. Door anderzijds het aantal indicatoren niet 

onmiddellijk te beperken tot 10, werd nog voldoende ruimte gelaten om indicatoren verder te 

prioriteren op basis van de inbreng van experten.  

Bij de voorselectie werd er ook over gewaakt dat de verschillende visiethema’s
2
 van 

omgevingskwaliteit aan bod komen via minstens 3 indicatoren. In bijlage wordt de voorselectie van 

indicatoren weergegeven.  

1.4 Stap 4: Finale selectie van indicatoren na terugkoppeling op de 

indicatorenwerkgroep 

De voorselectie werd teruggekoppeld op een indicatorenwerkgroep. Op deze indicatorenwerkgroep 

werden per indicator volgende vragen beantwoord: 

• Is de link met de vooropgestelde kwaliteitsambitie sterk genoeg? 

• Kan men de berekeningswijze en benodigde brondata verduidelijken? 

• Vormen datakwaliteit en databeschikbaarheid een mogelijk knelpunt? 

• Is de indicator gebiedsdekkend / op te delen naar gebiedstypen? 

• Is een tijdsmeting mogelijk? 

• Is de indicator combineerbaar met andere indicatoren? 

Per indicator werd uiteindelijk geconcludeerd of deze geschikt was in functie van het verdere 

onderzoek en/of er mogelijk interessantere alternatieven bestaan.  

• Indicatoren die gebiedsdekkend zijn, een voldoende hoge resolutie hebben, waarvoor 

duidelijk is wat de brongegevens zijn, én die een voldoende sterke link hebben met één of 

meer kwaliteitsambities, werden boven in de lijst geplaatst.  

• Indicatoren die ruimtelijk niet gedetailleerd genoeg bleken te zijn, niet gebiedsdekkend, 

waarover onderzoek nog lopende was en/of waarvan brongegevens onvoldoende gekend 

waren, werden niet geselecteerd voor verdere uitwerking. Dit betekent uiteraard niet dat ze 

niet relevant zijn, wel dat zich hier nog hiaten voordoen die verdere inzet in functie van de 

uitwerking van het meetinstrument voorlopig nog onmogelijk maken.  

• Ook indicatoren die geen duidelijk verband hadden met de kwaliteitsambities werden 

voorlopig uitgesloten. 

Resultaat van deze stap was: 

• Een lijst opgemaakt van direct meetbare (bestaande) indicatoren om op te nemen in het 

vervolgonderzoek  

• Een lijst van enkele interessante, maar wel nieuw te ontwikkelen indicatoren. Dit wordt 

samengevat in onderstaande tabel. 

                                                                 
2
 groenblauwe netwerken, open ruimte, milieuvriendelijke mobiliteit, materiaal en energie, leefkwaliteit, bodem en 

ondergrond. 
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Tabel 1 Overzicht van het voorstel voor selectie van indicatoren op basis van de resultaten van de 

indicatorenwerkgroep 

Thema Indicator Suggestie om indicator al dan niet op te nemen in 

het vervolgonderzoek, op basis van de resultaten 

van de indicatorenwerkgroep 

  Ja Ja, maar nee 

Erosiegevoeligheidskaart   X => combinatie met landgebruik 

en gegevens 

sedimentatiestromen 

 

Oppervlakte aan ontwikkelde 

brownfields 

X   

Organische stof in landbouwbodems  X => enkel indien ruimer dan 

“landbouwindicator”, obv 

gegevens BDB (na te vragen) 

 

Bodem en 

ondergrond 

Oppervlakte aan gesaneerde 

gronden 

X   

CO2 emissies ikv convenant of 

mayors 

X   

Graad van zelfvoorziening in 

oppervlaktedelfstoffen 

  X 

Aandeel lokale energieproductie in 

de totale energievraag 

 X => afhankelijk van 

mogelijkheden instrument 

convenant of mayors 

 

Recyclagepercentages voor de 

verschillende sectoren 

  X 

Materiaal en 

energie 

Duurzaamheid van de woning   X 

Aandeel bebouwde ruimte X X => verder onderzoek vereist, bij 

voorkeur te koppelen aan 

ruimtelijk rendement 

 

Bebouwingstypologieën  X => algoritme opnieuw te 

berekenen 

 

Hergebruik / zuinig ruimtegebruik   X 

Open ruimte 

Extra: aaneengeslotenheid van de 

open ruimte 

 X => algoritme opnieuw te 

berekenen 

 

Basismobiliteit in de wijk  X => relevantie nog verder na te 

gaan bij de Lijn 

 

Basisvoorzieningen: basisscholen, 

lokale dienstencentra, voorschoolse 

kinderopvang, woonzorgcentra, 

service flats in de wijk 

 X => nieuwe indicator obv 

afstand tot basisvoorzieningen 

per wooncel, vraagt extra 

onderzoek 

 

% van het woongebied dat voldoet 

aan het afstands- en/of 

frequentiecriterium voor openbaar 

vervoer 

 X => relevantie nog verder na te 

gaan bij de Lijn 

 

Combinatie fietsroutenetwerk met 

GBN 

  X 

Milieu-

vriendelijke 

mobiliteit 

Gemiddeld aantal afgelegde   X 
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Thema Indicator Suggestie om indicator al dan niet op te nemen in 

het vervolgonderzoek, op basis van de resultaten 

van de indicatorenwerkgroep 

  Ja Ja, maar nee 

kilometers per persoon per dag 

Aantal en aandeel inwoners binnen 

400m wandelafstand van openbaar 

buurtgroen 

 X => enkel stedelijk gebied 

volgens stadsmonitor (alternatief 

is ontwikkeling nieuwe indicator 

groentypologieën) 

 

Groenindruk van de eigen buurt   X 

Extra: suggestie nieuwe indicator 

groentypologieën obv nabijheid 

verschillende types groen 

 X => nieuwe indicator, extra 

onderzoek vereist 

 

Aaneengeslotenheid van de groene 

ruimte 

X X => relevant, maar te bekijken 

op welke wijze uit te werken 

(louter overname of nieuwe 

indicator mbt groenstructuur- en 

samenhang (cfr. 

bebouwingstypologieën)) 

 

Indicatoren IHD   X 

Groenblauwe 

netwerken 

Risicozones overstromingen  X => in combinatie met 

kwetsbaarheid obv landgebruik 

 

Aantal Vlamingen gehinderd door 

geluid 

 X => impact van geluidsbelasting  

in beeld te brengen (bv. 

combinatie met bevolking, 

landgebruik), ev. te combineren 

met stiltegebieden 

 

Jaargemiddelde concentraties en 

blootstelling PM10, PM2.5 en 

overschrijdingensdagen O3-

concentraties 

X   

Aantal Vlamingen gehinderd door 

geur 

  X 

Klachten van burgers bij gemeente of 

politie, MKROS 

  X 

Leefkwaliteit 

Slachtoffers bij hittegolven in België   X 

 

De indicatoren die in bovenstaande tabel vetgedrukt staan, zijn de indicatoren die op basis van de 

resultaten van de indicatorenwerkgroep en in overleg met het departement LNE, geselecteerd 

werden om verder te onderzoeken. Bij de verdere uitwerking werden sommige van bovenstaande 

indicatoren geherformuleerd of aangepast, rekening houdend met beschikbaarheid van gegevens, 

de bruikbaarheid van de indicator zelf en mogelijkheden om de indicator effectief te berekenen.  

Onderstaande tabel geeft de 12 indicatoren weer die uiteindelijk binnen deze opdracht werden 

berekend. Met deze indicatoren wordt uiteraard ‘de omgevingskwaliteit in Vlaanderen’ niet volledig 

gevat. Wel geven ze voor de verschillende visiethema’s een aantal belangrijke aspecten weer die 

mee de omgevingskwaliteit in Vlaanderen bepalen.  
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Tabel 2  Geselecteerde indicatoren in relatie tot de visiethema’s (GBN=Groenblauwe Netwerken, 

OR=Open Ruimte, BO=Bodem en ondergrond, ME=Materiaal en Energie, LE=Leefkwaliteit, 

MVM=Milieuvriendelijke Mobiliteit) 

Visiethema Indicator 

GBN OR BO ME LE MVM 

1. Bebouwings-typologieën X X     

2. Ruimtebeslag X X     

3. Nabijheid van basisvoorzieningen     X X 

4. Aaneengeslotenheid van open ruimte X X   X  

5a. Aaneengeslotenheid van 

groenblauwe netwerken 

5b. Situering Blauw netwerk 

5c. Combinatie van het groen en blauwe 

netwerk 

X    X  

6. Blootstelling aan luchtverontreiniging     X  

7. Lokale hernieuwbare 

elektriciteitsproductie 

   X   

8. Percentage gesaneerde gronden   X    

9. Groentypologieën X    X  

10. Overstromings-hinderrisico X    X  

11. Blootstelling aan geluid     X  

12. Erosierisico   X  X  

 

Doel van deze indicatorenselectie was – naast een eerste meting ‘omgevingskwaliteit’ – ook om de 

gewenste functionaliteiten van het meetinstrument verder uit te gaan zetten en ook de verdere 

vereisten van toekomstige indicatoren en van het meetinstrument verder te exploreren, 

bijvoorbeeld: 

• Niet alle indicatoren zijn beschikbaar op dezelfde resolutie. Een variabel 

schaalniveau is dus het gevolg. Aggregatie naar lagere schaalniveaus behoort 

eventueel tot de functionaliteiten van het meetinstrument zelf en wordt al dan niet 

automatisch berekend en aan de gebruiker getoond.  

• Er zal verder moeten worden nagegaan hoe een evolutie van een indicator 

doorheen de tijd kan weergegeven worden en hoe met verschillen in tijdsmetingen 

tussen indicatoren dient te worden omgesprongen.  

• Correlaties tussen indicatoren onderzoeken, zou een functionaliteit van het 

meetinstrument kunnen worden 

• … 

1.5 Geïdentificeerde hiaten 

Behalve een overzicht van (bij benadering) meetbare kwaliteitsambities, via indicatoren die gebruik 

maken van bestaande gegevensbronnen, is een resultaat van deze opdracht ook een overzicht van 

hiaten.  

Het gaat hierbij om kwaliteitsambities die vandaag moeilijk te linken zijn aan bestaande gegevens en 

indicatoren. Vaak zijn deze ambities wel te situeren en te meten op projectniveau, maar indien men 

deze ambities op een consequente en onderbouwde wijze in de toekomst wil opvolgen en meten 
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voor heel Vlaanderen, vraagt dit om gedetailleerder onderzoek, dat verder gaat dan wat binnen de 

opzet van deze opdracht mogelijk was. Onderstaande tabel geeft per visiethema aan over welke 

kwaliteitsambities het dan voornamelijk gaat. 

Tabel 3 Overzicht van kwaliteitsambities die tot op heden niet meetbaar zijn met gekende 

indicatoren en gegevensbronnen 

Visiethema kwaliteitsambities 

Groenblauwe 

netwerken 

“Er wordt meer ruimte voor water voorzien” 

“Zowel het particuliere als het publieke domein vervullen een rol in de waterhuishouding en 

natuurlijke waterzuivering” 

“de intensiteit van het recreatief medegebruik is afgestemd op de ecologische kwetsbaarheid 

en draagkracht van een gebied” 

“Inrichtingsprojecten worden steeds geïntegreerd in het groenblauwe netwerk” 

“Water is meer zichtbaar door openlegging” 

“Waardevolle kleine landschapselementen worden behouden en versterkt” 

“Alternatief groen (gevelgroen, groendaken, groene afsluitingen, …) volkstuinen, 

stadslandbouw en bedrijventerreinen vullen het reguliere groenaanbod aan” 

“Naast het permanent groenaanbod wordt ook tijdelijke ecologische infrastructuur ingericht” 

“Overstromingsgebieden hebben een multifunctionele inrichting, aangepast aan het 

overstromingsgevoelig karakter. Van nature overstroombare gebieden zijn ingericht als 

waterbuffer” 

Open Ruimte “De open ruimten zijn visueel aantrekkelijk (visuele rust, wijds, …) en hebben samen met de 

kernen een duidelijke identiteit” 

“Open ruimte draagt bij aan lees- en herkenbaarheid van stedelijke kernen” 

“Het landschap is lees- en herkenbaar door de vele landschappelijke kenmerken en 

waardevolle beschermde gebieden” 

“De open ruimten zijn multifunctioneel. Een grote diversiteit aan open ruimte functies wordt 

opgevangen” 

“de intrinsieke bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden is op peil” 

“De inplanting van windenergie draagt bij tot een positieve landschappelijke waardering” 

“Er is een open ruimte landmark” 

“de stedelijke vorm is compact met hoge woon- en werkdichtheden” 

“Bodemafdichting en verhardingen zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke, de noodzakelijke 

verhardingen hebben een redelijk tot goed infiltratievermogen” 

Bodem en 

ondergrond 

“Functies die geen daglicht behoeven zijn ondergronds gebracht (infrastructuur, transport, 

opslag, handel, parkeerplaatsen, energiewinning en opslag, …), rekening houdend met 

financieel/technische haalbaarheid en effecten op milieu” 

“Bodembiodiversiteit is op peil gebracht en helpt mee de gewenste ecosysteemdiensten 

realiseren” 

“In niet verharde zones een goede kwaliteit van bodem en grondwatersysteem 

behouden/bereiken (OS-gehalte, bodemleven, nutriënten)” 

“Landgebruik en bodemkwaliteit zijn optimaal op elkaar afgestemd” 

“Onnodige uitgravingen worden vermeden” 

“De stedelijke ondergrond wordt benut voor het onderbrengen van functies die geen daglicht 

behoeven” 

“Nabestemming van ontginningen is afgestemd op omgevingskenmerken, ruimtebehoeften 

en type van ontginning” 
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Visiethema kwaliteitsambities 

Leefkwaliteit “Onze steden zijn hittebestendig” 

“Alle onbenutte restruimte heeft een tijdelijke of permanente kwalitatieve invulling 

(speeltuintje, park, …)” 

“Milieuhinder in woonbuurten is minimaal” 

Materiaal en 

energie 

“Aanspraak op bodems voor winning van grondstoffen gebeurt vanuit milieuoverwegingen 

(bv. geologisch gunstig, langs waterlopen) en in functie van een duurzame verzekering van de 

bevoorrading van primaire oppervlaktedelfstoffen die niet door alternatieven kunnen 

worden vervangen” 

“Ruimte- en energie-efficiëntie van het locatiebeleid is versterkt via goede ruimtelijke 

inrichting, door verdichting van kernen, clusteren van activiteiten en voorzieningen, compact 

en geschakeld stedelijk bouwen en door een diverse ruimte- en energie-efficiënte functiemix 

te stimuleren waarbij vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd (bv. ruimtelijk koppelen van 

gebruik en productie)” 

“Gevaarlijke stoffen in materialengebruik (asbest, …) zijn uitgefaseerd” 

“Materialen in technosfeer 100% gerecycleerd, materialen in biosfeer gerecycleerd of terug 

in de natuur gebracht” 

Milieu-

vriendelijke 

Mobiliteit 

“De ruimte-indeling is afgestemd op duurzame vervoersmodi” 

 

Specifiek wordt binnen dit project ervaren dat weinig informatie beschikbaar is om belevingswaarde 

in Vlaanderen ruimtelijk in beeld te kunnen brengen. In Nederland bestaat de 'belevingskaart van 

het Nederlandse Landschap’. Deze kaart geeft een voorspelde aantrekkelijkheid van het landschap 

weer op basis van gebiedskenmerken
3
. Men gaat hierbij uit van een aantal bestaande 'objectieve' 

data (natuurlijkheid, historische kenmerkendheid, horizonvervuiling, stedelijkheid) en men 

combineert dit met studieresultaten waarin de waardering van personen t.o.v. deze elementen 

worden ingeschat . Zo komt men tot een belevingskaart.  

Het objectieve kaartmateriaal is in principe ook beschikbaar voor Vlaanderen, en VITO werkt 

momenteel aan een project waarin de beleving voor verschillende landschapselementen wordt 

onderzocht. Dit zou in de toekomst kunnen gecombineerd worden tot een dergelijke indicator.  

1.6 Selectie van indicatoren voor gebiedstypen 

De gebiedstypen Stedelijk, Randstedelijk en Landelijk gebied werden in de voorstudie enkel 

kwalitatief omschreven. Het was echter nodig om – willen we toewerken naar een integratie hiervan 

binnen een meetinstrument – tot een concretere omschrijving van deze gebiedstypen te komen. 

Binnen dit project werden dan ook een aantal ruimtelijke criteria en hieraan gekoppelde indicatoren 

bepaald die tot een mogelijke opdeling kunnen leiden van Landelijk – Randstedelijk – Stedelijk 

gebied en die in de toekomst mee in een meetinstrument kunnen worden opgenomen. Indicatoren 

om hierin een gradatie te brengen zijn bijvoorbeeld indicatoren rond bevolkingsdichtheid, 

bebouwingsdichtheid, voorzieningen, enz… . 

Op basis van de studie ‘onderzoek omschrijving platteland’
4
 zijn een aantal mogelijke indicatoren 

opgelijst. Er werd, gezien de vage grens en de verschillende mogelijke opdelingen die er bestaan, 

niet voor 1 opdeling gekozen, maar voor 3 opdelingen. Dit laat nog voldoende flexibiliteit toe en 

                                                                 
3
 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1023-Belevingskaart-van-het-Nederlandse-

landschap.html?i=12-9 

4
 Uitgevoerd door Universiteit Gent, AMRP in 2011, in opdracht van VLM 



 

2271243014_eindrapport/kib  -  Meetinstrument omgevingskwaliteit pagina 20 van 71 

ruimte voor interpretatie achteraf. Bepaalde indicatoren zullen immers relevantere informatie 

opleveren indien ze bv. op basis van morfologische grenzen, in plaats van bevolkingsdichtheid 

worden geaggregeerd. 

 

Tabel 4 Overzicht van mogelijke indicatoren om een onderscheid te maken tussen stedelijk, 

randstedelijk en landelijk gebied 

indicatoren gegevens 

stedelijkheidsgraad: omgevingsadressendichtheid CRAB 

stedelijkheidsgraad: bebouwingsdichtheid Cadmap 

stedelijkheidsgraad: bevolkingsdichtheid  
FOD economie -  

bevolkingsregister 

stedelijkheidsgraag: woondichtheid ADSEI / bewerking SVR in VRIND 

ruraliteitsgraad: aandeel landelijk gebied gewestplan 

verhardingsdichtheid / aandeel open ruimte 
Bodembedekkingskaart en/of landgebruikskaart 

Vito 

gebiedsindeling stad => platteland volgens VRIND (combinatie RSV, 

SPRE) 
SVR, VRIND 

afbakening van de stadsgewesten: opdeling naar stad-

agglomeratie-banlieue-forensenwoonzone 
volkstelling 

afbakening van ruimtelijke complexen (agrarische gemeenten, 

natuurgemeenten en verstedelijkte gemeenten) 
kadaster 

stedelijke en landelijke gebieden volgens SPRE FOD, kadaster, NIS, gegevens tewerkstelling 

verstedelijkingsgraad obv multicriteria-analyse 
divers (o.a. gegevens bevolkingsgroei, inkomen, 

pendelafstand, bebouwingsgraad, …)  

Bevolkingsdruk op open ruimte (=> ruimtemodel Vito)  Ruimtemodel Vito 

 

Er werd voor het vervolgonderzoek, in overleg met de indicatorenwerkgroep, gekozen voor volgende 

indicatoren om gebiedstypen te gaan opdelen en indicatoren te aggregeren naar het niveau van 

gebiedstypen:  

• Een opdeling op basis van bevolkingsgraad:  Indicator A “bevolkingsdichtheid” 

• Een morfologische indicator, met opdeling op basis van bebouwingsgraad: Indicator B 

“bebouwingsgraad” 

• Een functionele opdeling, met een afbakening op basis van het aanbod aan 

basisvoorzieningen: Indicator C “basisvoorzieningen” 

1.6.1 Gebiedstypen – Bevolkingsdichtheid 

Als eerste indicator voor een indeling van de gebiedstypen is de bevolkingsdichtheid als startpunt 

gekozen. Deze indeling naar gebiedstype kan in het meetinstrument zowel gebruikt worden om te 

aggregeren als om naar verbanden te zoeken tussen indicatoren van omgevingskwaliteit en 

bevolkingsdichtheid.     
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Bevolkingsdichtheid is een standaard begrip. De invulling is hier het aantal inwoners per ha, 

aangezien er binnen dit meetinstrument op ha-schaal wordt gewerkt. In de literatuur zijn reeds 

afbakeningen van stads- en plattelandsgebied aan de hand van de bevolkingsdichtheid 

gerapporteerd (zie bijvoorbeeld studies Lenders et al. (2005) en Pisman et al. (2011)
5
). 

De startgegevens vormen de bevolkingsdata per statistische sector (deze gegevens werden 

aangevraagd via VMM, en bekomen via de provincies). Deze gegevens worden gecombineerd met de 

gegevens voor de statistische sectoren (2001 uit agiv) om via een assymmetrische spreiding, de 

bevolking te spreiden over de bebouwde cellen (landgebruikskaart). Het resultaat is dus een raster 

met aantal inwoners per 1ha cel. 

De indeling tussen landelijk, randstedelijk en stedelijk is een arbitraire keuze en kan desgewenst 

aangepast worden. Binnen dit project werd gekozen voor een grenswaarde van maximaal 600 

inwoners/km² (6 inw./ha) om landelijk gebied af te bakenen. Deze waarde is ook door Lenders et al. 

(2005) gekozen voor Vlaanderen. In deze studie wordt gesteld dat het OECD-criterium van 150 

inwoners/km² minder geschikt is voor een dichtbevolktgebied als Vlaanderen. Vlaanderen zou erg 

weinig platteland hebben, en dit komt niet overeen met de lokale perceptie van de werkelijkheid. Dit 

wordt ook aangehaald in de recente AMRP studie rond de omschrijving van het platteland. Deze 

grens wordt voorgesteld als een gemakkelijk hanteerbare ruimtelijke opsplitsing voor statistische 

analyse, niet als een vastgelegde waarde. 

 

Figuur 3 Indeling van Vlaanderen in de 3 gebiedstypen volgens bevolkingsdichtheid 

Aansluitend hierbij is nog een onderscheid gemaakt tussen randstedelijk en stedelijk gebied. De 

keuze is hier gezet op 4000 inwoners/km² (40 inw./ha). Dit zorgt voor een onderscheid tussen de 

stedelijke kernen van de Vlaamse centrumsteden en het omliggende randstedelijke gebied. Het 

bepalen van de grenzen tussen de verschillende gebiedstypen kan ook worden overgelaten aan de 

gebruiker van het instrument, of er kan gekozen worden voor een graduele indicator zonder harde 

grenzen. 

1.6.2 Gebiedstypen – Bebouwingsgraad 

Als 2
de

 indicator voor de gebiedstypen is een indeling volgens bebouwingsgraad gemaakt. De indeling 

naar gebiedtype kan in het meetinstrument zowel gebruikt worden om te aggregeren als om naar 

verbanden te zoeken tussen indicatoren van omgevingskwaliteit en bebouwingsgraad.  

                                                                 
5
 Lenders, S., Lauwers, L., Vervloet, D., Kerselaers, E. (2005). Afbakening van het Vlaamse platteland – een statistische analyse. 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Land- en Tuinbouw, Brussel en Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek, Merelbeke, 62 p. 

Pisman, A.; Verbeek, T.; Hangreefs, G.; Leus, W.; Allaert, G. (2011). Onderzoek Omschrijving Platteland. AMRP – Afdeling 
Mobiliteit en Ruimtelijke Planning – Universiteit Gent, 110 p. 
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Gezien de omgeving van een cel mee de stedelijkheid hiervan bepaalt, wordt niet rechtstreeks per 

cel de bebouwingsdichtheid weergegeven, maar wordt de bebouwingsdichtheid in de nabije 

omgeving van de cel in deze indicator in rekening gebracht.  

In een eerste stap wordt de bebouwingsgraad bepaald, startend van de GRB gebouwen data. Per cel 

wordt vervolgens de bebouwde fractie in een straal van 500 meter rondom de cel bepaald. Dit geeft 

hoge waarden voor cellen die zich in een sterk bebouwde omgeving bevinden. Vervolgens wordt  er 

geaggregeerd naar 1ha resolutie.  

Om tot een onderbouwde keuze te kunnen komen voor de grenzen van stedelijkheid op basis van 

deze indicator, is de kaart met bebouwingsgraad omgezet (via ARcGIS reclassify) naar verschillende 

0-1 kaarten voor stedelijkheid met grenzen tussen 0.075 en 0.20 fractie bebouwd. Deze kaarten zijn 

vervolgens omgezet naar .asc kaarten (via ArcGIS Raster to Ascii) en vergeleken met de 

landgebruikskaart waaruit de bebouwde 1ha-cellen werden geselecteerd. Deze kaarten kunnen via 

Map Comparison Kit (gratis bruikbaar na registratie), eenvoudig vergeleken worden. We 

optimaliseren de grens voor stedelijkheid zodat de overlap dus de stedelijkheidskaart gebaseerd op 

bebouwingsfracties optimaal overeenstemt met de bebouwingslandgebruiksklasse. Dit kan via 

Kappa en Fuzzy Kappa. Dit zijn parameters die aantonen in hoeverre kaarten gelijke informatie 

bevatten. Onderstaande figuur toont dat variatie van de grens voor de bebouwingsfractie een 

optimum heeft bij 0.15. Dit is dus de grens die werd toegepast om het onderscheid te maken tussen 

stedelijk en randstedelijk gebied. 

De overgang tussen randstedelijk en landelijk gebied kan vervolgens gesteld worden als de verdere 

halvering van de bebouwingsfractie tot minder dan 0.075. Het randstedelijk gebied omvat dus de 

zones tussen stedelijk gebied en landelijk gebied waarin de bebouwing verder afneemt. Deze 

resultaten zijn eveneens gecontroleerd door een vergelijking met de landgebruikskaart en 

satellietbeelden. 

 

Figuur 4 Indeling van Vlaanderen in de 3 gebiedstypen volgens bebouwingsgraad 

1.6.3 Gebiedstypen – Nabijheid van basisvoorzieningen 

Als derde indicator voor gebiedstypen is gewerkt met een functionele benadering, waarbij is gekozen 

voor het aanbod aan basisvoorzieningen als indicator voor de stedelijkheidsgraad. 

Voor het thema milieuvriendelijke mobiliteit wordt eveneens gekeken naar de nabijheid van 

basisvoorzieningen als indicator van omgevingskwaliteit (zie verder). Indicatoren uit de stadsmonitor 

worden hiervoor samen genomen tot één indicator, herberekend voor heel Vlaanderen en 

uitgebreid met andere beschikbare data. Deze samengestelde indicator bestaat uit 4 sub-

indicatoren: 

• Basisschool binnen afstand 400 meter 

• Voldoende kinderopvang binnen afstand 1500 meter 
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• Woonzorgcentra binnen afstand 1500 meter 

• Lokale dienstencentra binnen afstand 1500 meter 

Dit aanbod aan basisvoorzieningen geeft dus per hectare het aanbod in de omgeving. Een stedelijke 

omgeving heeft een hoger aanbod. In de randstedelijke omgeving is de concentratie aan 

voorzieningen lager. In landelijke gebieden zijn slechts een aantal van de voorzieningen binnen korte 

afstand voorradig. De technische uitwerkening in de verschillende stappen is beschreven in de 

indicatorfiche ‘Nabijheid basisvoorzieningen’ (zie bijlage).  

Om een grens voor de stedelijkheid op basis van het aanbod aan basisvoorzieningen te bepalen, is de 

kaart gedetailleerd vergeleken voor de Vlaamse centrumsteden. Op basis hiervan, werd een grens 

van een score van 3 of hoger op de basisvoorzieningen-indicator voorgesteld als stedelijkheidsgrens. 

Randstedelijke gebieden hebben één van de voorzieningen minder. In het landelijk gebied is er 

slechts één of geen van de beschouwde voorzieningen binnen de voorgestelde afstand aanwezig. 

 

 

Figuur 5 Indeling van Vlaanderen in de 3 gebiedstypen volgens bebouwingsgraad 

Deze indicator is momenteel berekend op basis van 4 types van voorzieningen. Deze indicator kan in 

de toekomst desgewenst met andere voorzieningen worden uitgebreid waarvoor data voor handen 

zijn. In de eerste plaats lijkt bijvoorbeeld de nabijheid van winkels een interessante categorie om 

mee op te nemen. Hiervoor zijn data uit de commerciële databank Locatus (locatus.com) een 

mogelijke databron. Voor algemene ziekenhuizen zijn adreslijsten beschikbaar via Agentschap Zorg & 

Gezondheid. Dit lijkt een geschikte databron om deze indicator in de toekomst mee uit te breiden.  

Het opnemen van culturele centra en bibliotheken in deze indicator werd onderzocht maar niet 

weerhouden. Gebruik van de lijst met erkende culturele centra geeft namelijk een vertekend beeld 

aangezien in grote steden het cultuuraanbod groot is maar dit niet noodzakelijk erkende centra zijn. 

Voor bibliotheken ontbreken gegevens voor deelfilialen, zodat dit geen volledige datalaag omvat.  

1.6.4 Niet weerhouden afbakening voor de gebiedstypen 

Tijdens de loop van het project zijn naast de 3 hoger vermelde gebiedstype indicatoren ook 

indelingen onderzocht die starten van afbakeningen volgens het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen.  

Als eerste stap werd het stedelijk gebied afgebakend: Uit het RSV worden alle grootstedelijke, 

regionaal stedelijke en kleinstedelijke gebieden afbakeningen weerhouden als stedelijk gebied. 

Vervolgens werd binnen een bufferafstand rondom het stedelijk gebied gezocht naar randstedelijk 

gebied. Binnen een bufferafstand van 5km rond Antwerpen, Gent en de Brusselse rand, en een 

buffer van 2.5 km van andere steden (incl. Maastricht) is randstedelijk gebied volgens 2 definities 

bepaald. In de eerste plaats aan de hand van de bebouwingsfractie (> 7.5%) en in de tweede plaats 

aan de hand van ruimtebeslag (ruimtebeslag boven 50%). 
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Figuur 6 Niet weerhouden indeling van Vlaanderen in 3 gebiedstypen op basis van RSV in 

combinatie met bebouwingsgraad (boven) en ruimtebeslag (onder) 

 

Gezien hier met zeer arbitraire grenzen van bufferafstanden werd gewerkt, die om nader onderzoek 

vragen,  is deze indeling niet weerhouden. Bovendien wordt in het meetinstrument bij voorkeur niet 

gebruik gemaakt van een beleidsindicator om gebiedstypen af te bakenen, gezien deze tijdelijk is van 

aard.  
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2 Uitwerking van indicatoren 

Doel van deze fase was om een eerste set van bruikbare indicatoren voor omgevingskwaliteit uit te 

werken. Door met deze indicatoren te experimenteren (bv. waarden te aggregeren naar 

gebiedstypen), kon verder vastgesteld worden hoe een volwaardig meetinstrument vaste vorm kan 

krijgen en aan welke voorwaarden dit dient te voldoen. 

2.1 Uitwerking van de eerste indicatorenset ‘omgevingskwaliteit’ 

Typisch bestaan indicatoren uit data die ingezameld worden (voorbeeld: gemeten waterkwaliteit), 

resultaten van modelberekeningen (voorbeeld: luchtemissies door verkeer) of redelijk eenvoudige 

modelberekeningen die op beide vorige worden uitgevoerd om samengestelde maten te verkrijgen 

(voorbeeld: inname van hoogwaardige bodem door residentiële activiteit). 

De geselecteerde indicatoren uit hoofdstuk 1 zijn effectief berekend voor het meest recente jaar 

waarvoor gegevens beschikbaar zijn en de nodige algoritmen werden ontwikkeld waarmee ze in de 

praktijk tot stand kunnen komen. De gebruikte berekeningsmethoden en de resultaten van de 

berekeningen werden telkens teruggekoppeld op de indicatorenwerkgroep. 

De definitie en metadata van elke indicator worden uitvoerig omschreven in de indicatorenfiches. 

2.2 Indicatorenfiches 

Voor elke indicator werd een fiche opgesteld waarin technische, inhoudelijke en organisatorische 

informatie wordt opgeslagen. De fiche is behulpzaam om de informatie naar de gebruikers te 

verdelen, om uitwisseling van data met de leveranciers te regelen, en, om de informatie in het 

(toekomstig) meetinstrument te kunnen vernieuwen. De ingevulde fiche geldt m.a.w. als de 

metadocumentatie van de indicator. De fiches van al de afzonderlijke indicatoren zijn opgenomen in 

bijlage.  

Kenmerken die in de fiche worden opgenomen zijn: 

• Een korte beschrijving van de indicator 

• Gebruikte brongegevens met informatie over: 

o Resolutie 

o Tijdsinterval van de meting 

o Oorsprong van de gegevens 

o Leverancier van de gegevens 

o Protocol voor data-uitwisseling 

• De technische GIS-berekeningswijze 

• De ruimtelijke eenheid waarop de indicator wordt weergegeven en het totale gebied dat 

gedekt wordt door de indicator 

• De tijdsreferentie van de meting: welke gegevens werden gebruikt voor de 0-meting 

• Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie van de indicator 

• De inhoudelijke interpretatie van de indicator i.r.t. omgevingskwaliteit (m.n. de 

kwaliteitsambities en de visiethema’s Open Ruimte, Groenblauwe Netwerken, 

Milieuvriendelijke mobiliteit, Leefkwaliteit, Materiaal en energie, Bodem en ondergrond) 

• Relatie met andere indicatoren voor omgevingskwaliteit 

• Bijkomende opmerkingen 

• Relatie met andere meetinstrumenten 
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2.3 Eerste 0-meting van de indicatoren 

Onderstaand overzicht geeft een korte omschrijving van elke indicator, het resultaat van de eerste 0-

meting onder de vorm van een kaartbeeld, en de inhoudelijke interpretatie i.r.t. omgevingskwaliteit. 

Voor een uitgebreide en meer gedetailleerde omschrijving van de verschillende indicatoren met 

metadata verwijzen we naar de indicatorenfiches in bijlage.  

2.3.1 Bebouwingstypologieën 

Deze indicator verdeelt Vlaanderen ruimtelijk in gebieden met kernbebouwing, lintbebouwing en 

verspreide bebouwing. Het gaat om een morfologische indicator die berekend wordt op basis van 

bebouwingsdichtheid. Het resultaat is een kaart met op 1ha schaal voor Vlaanderen een indeling 

tussen deze bebouwingstypologieën. 

Bij de berekening van de indicator wordt eerst de kernbebouwing afgebakend aan de hand van de 

bebouwingsdichtheid en vervolgens de lintbebouwing als bebouwingslinten van minimum 150m 

langs wegen. De overblijvende bebouwing vormt de verspreide bebouwing in het landelijk gebied. 

Voor de uitwerking van deze indicator werd gebruik gemaakt van de berekeningswijze voor de 

indicator lintbebouwing, berekend door UGent, AMRP, Steunpunt Ruimte en Wonen. 

Onderstaande kaart toont het resultaat van de 0-meting voor de indicator ‘bebouwingstypologieën 

(2013). 

 

Figuur 7 Bebouwingstypologieën in Vlaanderen 

 

De indicator ‘bebouwingstypologieën’ geeft een goed inzicht in de morfologie van bebouwing in 

Vlaanderen en toont het verspreide stedelijke patroon van bebouwing in Vlaanderen. Het is 

voornamelijk de tijdsmeting van deze indicator die in de toekomst relevant zal zijn om een aantal 

kwaliteitsambities van LNE binnen het visiethema ‘open ruimte’ op te volgen. Men wenst immers de 

open ruimte maximaal te vrijwaren (‘geen netto toename van bebouwde oppervlakte’) en verdere 

versnippering te voorkomen. Hiernaar verwijzen bijvoorbeeld de themadoelen ‘vrijwaren van open 

ruimte’, ‘ontsnippering van open ruimte’ en ‘optimale verhoudingen van bebouwde / onbebouwde 

ruimte nastreven’. 

Door evoluties van deze indicator in de tijd op te volgen, kan bijvoorbeeld worden nagegaan in welke 

mate open ruimte effectief gevrijwaard wordt, en of deze nog verder versnippert. Zijn er gebieden 

waar de lintbebouwing toeneemt, of gebieden waar de lintbebouwing evolueert tot een kern?  

Specifiek voor het opvolgen van onderstaande ambities is deze indicator relevant. 
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- Generieke ambities 

o “De verhouding bebouwde/onbebouwde ruimte neemt voor Vlaanderen niet toe” 

=> deze ambitie kan opgevolgd worden met de basisgegevens die gebruikt worden 

voor het berekenen van de bebouwingsdichtheid. Op basis van deze gegevens kan 

in de toekomst worden nagegaan of de bebouwingsdichtheid voor Vlaanderen in 

het algemeen is toegenomen of niet. Gezien de gegevens ruimtelijk gedetailleerd 

zijn tot op 1ha, kan deze evolutie ook ruimtelijk gedifferentieerd worden. 

 

 

Figuur 8: Bebouwingsdichtheid in Vlaanderen, dichtheid gedefinieerd als percentage 

bebouwing in een straal van 500 meter rondom een cel 

 

- Ambities voor stedelijk gebied 

o “De stedelijke vorm is compact met hoge woon- en werkdichtheden” => Zowel de 

indicator ‘bebouwingstypologieën’ (Figuur 7) als de kaart van bebouwingsdichtheid 

(Figuur 8) geven een inzicht in de mate waarin de stedelijke gebieden morfologisch 

gezien “compact” zijn. Vandaag bestaan de stedelijke gebieden reeds grotendeels 

uit het bebouwingstype “kern”. Woon- en werkdichtheden worden via deze 

indicator niet omvat. 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 

o “De bebouwing bestaat uit compacte woonkernen, afgewisseld met open ruimte” 

=> Vandaag zien we voor de randstedelijke gebieden, een combinatie van zowel 

kernbebouwing, verspreide bebouwing als lintbebouwing.  

o “Lintbebouwing is gestopt en wordt doorbroken met zichtassen” => het 

Randstedelijk gebied bestaat voor een groot deel uit lintbebouwing. Door in de 

toekomst de indicator opnieuw te berekenen, kan nagegaan worden of het type 

“lint” al dan niet is toegenomen. 

o “Open ruimte, groene vingers en blauwe valleien zijn als grote gehelen ontwikkeld 

in nabijheid van stedelijke kernen” => Het evalueren van deze ambitie vraagt om 

een combinatie van deze indicator met de indicator “groenblauwe netwerken” (zie 

§2.3.5). Hieruit valt echter af te leiden dat de combinatie van het bebouwingstype 

‘kern’ met groenblauwe clusters geen eenduidig beeld geeft. Voornamelijk de 

Kempen wordt gekenmerkt door relatief grote groene clusters in de nabijheid van 

kernbebouwing. 
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Figuur 9 Combinatiekaart groenblauwe netwerken + bebouwingstype ‘kernbebouwing’ 

 

- Ambities voor landelijk gebied 

o “Er is een sterk contrast tussen bebouwde en open ruimte, de stedelijke nevel is 

opgeklaard” => het landelijk gebied bestaat voornamelijk uit ‘verspreide 

bebouwing’. Hierin zitten echter nog veel gradaties die verder gedifferentieerd 

kunnen worden met de indicator ‘bebouwingsdichtheid’ (Figuur 8). Door deze 

indicator in de toekomst opnieuw te berekenen, kan worden nagegaan in welke 

mate het landelijk gebied al dan niet verder ‘vernevelt’. 

o “Open ruimte bestemmingen zoals natuur, bos, water en landbouw primeren op 

bebouwing en buiten de dorpskernen is er geen verspreide bebouwing” => er kan 

nagegaan worden waar de verschillende bebouwingstypologieën voorkomen. 

Streefdoel is immers om naar verdichting van bebouwing te gaan. “Geen 

verspreide bebouwing” is echter geen realistische ambitie, gezien deze sowieso 

(historisch) aanwezig is in het landelijk gebied en “verspreide bebouwing” volgens 

de berekeningswijze van deze indicator het type is dat overblijft nadat kernen en 

linten zijn uitgeselecteerd. 

o “Geen netto bijkomende bodemafdichting en verharding” => de indicator 

‘bebouwingsdichtheid’ (Figuur 8) en de evolutie hiervan kan de evaluatie van deze 

ambitie deels ondersteunen. Een integratie van een bijkomende indicator 

“verhardingsgraad”
6
 in het meetinstrument is echter aangewezen om deze ambitie 

in de toekomst nauwkeuriger op te kunnen volgen. 

 

Door een aggregatie van deze indicator uit te voeren op het niveau van de 3 gebiedstypen (landelijk, 

randstedelijk en stedelijk), werd een score per gebiedstype bekomen. Elke cel heeft een score 0 

(verspreide bebouwing), 1 (lintbebouwing) of 2 (kernbebouwing). Voor elk gebiedstype is de 

gemiddelde score gegeven. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans 

Vlaanderen. Een hoge gemiddelde score duidt op hoofdzakelijk kernbebouwing, een lage 

gemiddelde score op hoofdzakelijk verspreide bebouwing. Een gemiddelde score kan echter zowel 

een hoog aandeel lintbebouwing als een combinatie van kernbebouwing en verspreide bebouwing 

betekenen, en dient dus verder op kaart te worden geanalyseerd. 

Tabel 5 Geaggregeerde scores voor de indicator bebouwingstypologie, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.28 0.10 0.32 

Randstedelijk 1.50 1.66 0.93 

Stedelijk 1.98 2.00 1.62 

Vlaanderen 0.52 

                                                                 
6
 Een indicator ‘verhardingsgraad’ werd in dit onderzoek niet ontwikkeld, gezien simultaan een onderzoek hierover loopt/liep 

bij AGIV, Contactpersoon: Jo.VanValckenborgh@agiv.be  
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Het logische resultaat is, voor de drie methoden van afbakening, een hogere score voor de stedelijke 

gebieden > Randstedelijke gebieden > landelijke gebieden. Stedelijke gebieden worden voornamelijk 

gekenmerkt door kernbebouwing, Randstedelijke gebieden vormen een combinatie van 

kernbebouwing, linten en verspreide bebouwing, landelijke gebieden kennen vooral verspreide 

bebouwing. Gezien de landelijke gebieden in totaal de grootste oppervlakte in Vlaanderen innemen 

is de gemiddelde score voor heel Vlaanderen vrij laag: de meerderheid van de cellen bestaat met 

andere woorden uit het bebouwingstype ‘verspreide bebouwing’. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Opdeling van bebouwingstypologieën in 

Vlaanderen, op basis van het aantal cellen (1ha) per 

typologie 

2.3.2 Ruimtebeslag  

De term ‘ruimtebeslag’ duidt op dat deel van de ruimte waarin de biofysische functie niet langer de 

belangrijkste is. Het gaat, met andere woorden, om de ruimte ingenomen door wonen, werken, 

recreëren en mobiliteit. Hierbij wordt, in tegenstelling tot voorgaande indicator niet louter naar de 

bebouwing gekeken, maar worden ook percelen met recreatieve functies, zoals parken, 

sportterreinen, begraafplaatsen, … opgenomen en wordt dus rekening gehouden met een grotere 

oppervlakte. In opdracht van Ruimte Vlaanderen
7
 is er reeds gewerkt aan de ontwikkeling van de 

indicator ‘Ruimtebeslag’ die gebruik maakt van de landgebruikskaart van VITO. Voor de verschillende 

landgebruiken is bepaald of deze onder ruimtebeslag vallen. Om consequent te zijn met de indicator 

die voor Ruimte Vlaanderen ontwikkeld is, worden hier dezelfde indeling en berekeningswijze 

gehanteerd (zie voor meer details de indicatorfiche in bijlage). 

Onderstaande kaart toont het resultaat van de 0-meting voor de indicator ‘Ruimtebeslag’ (2013). Dit 

wordt weergegeven als de fractie ruimtebeslag per cel van 1ha. Logischerwijs hangt een dichter 

ruimtebeslag samen met de meer verstedelijkte gebieden.  

 

Figuur 11: Fractie ruimtebeslag per 1ha cel voor Vlaanderen 

                                                                 
7 Poelmans, L., Engelen, G., (2014),  Verklarende factoren in de evolutie van het ruimtebeslag, Vito, studie in 

opdracht van Ruimte Vlaanderen.  
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Met de indicator ‘ruimtebeslag’ kunnen, samen met de voorgaande indicator 

‘bebouwingstypologieën’, een aantal ambities van LNE binnen het visiethema ‘open ruimte’ 

opgevolgd worden. Binnen het visiethema ‘open ruimte’ wenst men immers de open ruimte 

maximaal te vrijwaren en verdere versnippering te voorkomen. Versnippering wordt niet enkel 

veroorzaakt door gebouwen en wegen, maar ook door de tuinen en percelen die bij de gebouwen 

horen.  

De evolutie van deze indicator in de tijd zegt of het ruimtebeslag toeneemt dan wel gelijk blijft of 

afneemt. Een toenemend ruimtebeslag voor wonen, werken en recreëren kan leiden tot minder 

ruimte voor de groenblauwe netwerken en open ruimte functies. Ook met het visiethema 

‘groenblauwe netwerken’ is er dus een link. Landgebruiksklassen zoals bv. water, loofbos, slikken en 

schorren, ruigte en struweel worden immers niet als ruimtebeslag beschouwd. ‘voldoende ruimte 

voor water voorzien’, ‘connectiviteit verhogen’, ‘omvang natuur- en bosgebieden vergroten’ kan 

botsen met een toenemend ruimtebeslag. Efficiënt ruimtegebruik en dus het beperken van 

ruimtebeslag, zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Veel heeft uiteraard ook te maken met 

de wijze waarop het ruimtebeslag effectief vorm krijgt (bv. al dan niet multifunctioneel en nog 

combineerbaar met groenblauwe netwerken). 

Specifiek voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

- Generieke ambities 

o “De verhouding bebouwde/onbebouwde ruimte neemt voor Vlaanderen niet toe” 

=> indien men “bebouwde ruimte” voldoende ruim interpreteert, kan deze 

indicator de ruimtelijke impact ruimer inschatten dan de indicator van 

‘bebouwingsdichtheid’ zoals hierboven beschreven (§2.3.1). Gezien de gegevens 

ruimtelijk gedetailleerd zijn tot op 1ha, kan deze evolutie ook ruimtelijk 

gedifferentieerd worden.  

 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. 

Voor elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven. Dit kan vergeleken worden met de 

gemiddelde score over gans Vlaanderen. Hoe hoger de score, hoe groter het ruimtebeslag. Het 

ruimtebeslag neemt logischerswijs toe naarmate we ons verplaatsen van stedelijk gebied naar 

randstedelijk gebied naar landelijk gebied. Dit heeft een belangrijke invloed op de gebruikswaarde, 

die in stedelijk en randstedelijk gebied hoog is voor de functies wonen, werken of recreëren, maar 

mogelijk (te) laag voor het gebruik van een gebied als groenblauw netwerk.  

Tabel 6 Geaggregeerde scores voor de indicator bebouwingstypologie, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.19 0.19 0.25 

Randstedelijk 0.86 0.62 0.47 

Stedelijk 0.99 0.89 0.74 

Vlaanderen 0.32 

 

2.3.3 Nabijheid van basisvoorzieningen 

Deze indicator beschrijft de nabijheid van een aantal basisvoorzieningen. Indicatoren zoals in de 

stadsmonitor ontwikkeld, worden hiervoor samen genomen tot één indicator, herberekend voor 

heel Vlaanderen en uitgebreid met andere beschikbare data. Via verschillende subindicatoren wordt 

getracht om de nabijheid van het aanbod aan basisvoorzieningen in Vlaanderen weer te geven.  

Deze samengestelde indicator bestaat uit 4 sub-indicatoren: 

- Basisschool binnen afstand 400 meter 

- Voldoende kinderopvang binnen afstand 1500 meter 

- Woonzorgcentra binnen afstand 1500 meter 
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- Lokale dienstencentra binnen afstand 1500 meter 

Onderstaande kaart toont het resultaat van de 0-meting voor de indicator ‘Nabijheid van 

basisvoorzieningen’ (2013-2014) 

 

Figuur 12: Gesommeerde indicator 'nabijheid van basisvoorzieningen' (hoe  hoger de score, hoe 

hoger het aanbod aan diverse nabijgelegen basisvoorzieningen (basisscholen, lokale 

dienstencentra, woonzorgcentra en voorschoolse kinderopvang) 

 

De nabijheid van basisvoorzieningen speelt voornamelijk in op de bouwsteen gebruikswaarde van 

omgevingskwaliteit: hoe meer basisvoorzieningen binnen bereik liggen, hoe meer het gebied 

gewaardeerd wordt door (potentiële) inwoners. Al spelen hierbij uiteraard ook de aspecten 

belevingswaarde (uitzicht en inplanting van deze voorzieningen, affiniteit met de organisator,…) en 

toekomstwaarde (mate waarin geïnvesteerd wordt in vernieuwing van de infrastructuur, hoe vlot 

kan ingespeeld worden op een verhoging van het aantal leerlingen/bewoners/peuters,…) een rol. 

We gaan er van uit dat wanneer de nabijheid van basisvoorzieningen toeneemt, het aantal 

autokilometers zal afnemen. Omgekeerd kan men redeneren dat wanneer de bevolkingsdichtheid 

toeneemt op locaties die voldoende basisvoorzieningen hebben, dit een positief effect kan hebben 

op duurzame mobiliteit. Deze veronderstellingen vormen dus de link tussen indicator en visiethema 

‘milieuvriendelijke mobiliteit’. Deze indicator geeft dus een ruwe inschatting. 

Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

- Generieke ambities 

o “Het aantal individuele motorvoertuigkilometers is beperkt” => meer bevolking 

nabij basisvoorzieningen wordt verwacht hier een positief effect op te hebben 

o “Ruimte- en energie-efficiëntie van het locatiebeleid is versterkt via goede 

ruimtelijke inrichting, door verdichting van kernen, clusteren van activiteiten en 

voorzieningen, compact en geschakeld stedelijk bouwen, en door een diverse 

ruimte en energie-efficiënte functiemix te stimuleren waarbij vraag en aanbod op 

elkaar zijn afgestem”d => deze ambitie omvat zeer veel subambities. De indicator 

‘nabijheid van basisvoorzieningen’ kan, samen met de basisgegevens die hiervoor 

werden gebruikt een beter ruimtelijk inzicht geven in de wijze waarop activiteiten 

vandaag reeds geclusterd zijn. 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied: 

o “Basisvoorzieningen liggen op wandel- en fietsafstand” 

 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. 

Voor elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven. Dit kan vergeleken worden met de 

gemiddelde score over gans Vlaanderen. Hieruit blijkt dat de landelijke en randstedelijke gebieden 
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vrij laag scoren (minder dan de helft van de onderzochte voorzieningen is aanwezig). Stedelijk en 

randstedelijke scoren volgens de drie indelingen beter het gemiddelde voor Vlaanderen. Dit is 

logische gezien het merendeel van Vlaanderen volgens de 3 gebruikte indelingen uit ‘landelijk 

gebied’ bestaat. 

 

Tabel 7  Geaggregeerde scores voor de indicator bebouwingstypologie, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.77 0.68 0.50 

Randstedelijk 1.55 1.45 2.00 

Stedelijk 2.89 2.29 3.21 

Vlaanderen 0.95 

 

2.3.4 Aaneengeslotenheid van open ruimte 

Deze indicator bepaalt voor Vlaanderen de grootte van de aanwezige clusters open ruimte. Om de 

grootte van de open ruimte clusters in Vlaanderen te bepalen wordt vertrokken van VITO’s 

landgebruikskaart. Voor de verschillende landgebruiken is hierbij bepaald of dit onder open ruimte 

valt (zie de indicatorenfiche in bijlage voor verdere detaillering). 

De indicator wordt berekend aan de hand van het cluster algoritme. Hierbij werd voor iedere cel die 

is ingenomen door open ruimte de grootte van de cluster waartoe de cel behoort, bepaald. Een cel 

wordt hierbij beschouwd als deel van een open ruimte cluster indien minstens één van zijn 

buurcellen ook tot de open ruimte behoort. Hierbij vormen de verschillende 

infrastructuurelementen (op- en afritten, autosnelwegen, expresswegen, hoofdwegen, regionale 

wegen, spoorwegen, stations en bevaarbare waterlopen) uit het model obstakels die de open ruimte 

versnijden. De clustergroottes werden opgedeeld in 4 categorieën: ‘< 10 ha’, ‘10 – 100 ha’, ‘100 – 

1000 ha’ en ‘> 1000 ha’. 

Onderstaande kaart toont het resultaat van de 0-meting voor de indicator ‘Aaneengeslotenheid van 

open ruimte’ (2014). 

 

Figuur 13:Clustergrootte van de open ruimte aan de hand van de landgebruikskaart (Vito, 2014) 

Deze indicator kadert binnen voornamelijk het visiethema ‘behouden, verbinden en versterken van 

de open ruimte’ en is gelinkt met de themadoelen ‘vrijwaren van open ruimte’ en ‘ontsnippering van 

open ruimte’. De aaneengeslotenheid van open ruimte draagt in grote mate bij aan het aspect 

toekomstwaarde van omgevingskwaliteit. Door in de toekomst via deze indicator te bekijken of het 

aantal clusters van de grotere categorieën of de oppervlakte van de clusters toeneemt, kan de 

ontsnippering van de open ruimte nagegaan worden.  
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Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 

o “Open ruimte, groene vingers en blauwe valleien zijn als grote gehelen ontwikkeld 

in nabijheid van stedelijke kernen” => via een tijdsmeting van deze indicator, kan 

nagegaan worden hoe de open ruimte clusters in randstedelijk gebied evolueren 

(vergroten/verkleinen)  

- Ambities voor landelijk gebied 

o “Open ruimte bestemmingen zoals natuur, bos, water en landbouw primeren op 

bebouwing en buiten de dorpskernen is er geen verspreide bebouwing” => de 0-

meting van deze indicator geeft onrechtstreeks aan waar de open ruimte functies 

primeren, namelijk in de zones waar de clusters het grootst zijn. Een afname van 

de clustergroottes is in het landelijk gebied niet gewenst.  

 

Deze indicator kan bovendien ook in beeld brengen waar de kleinere ingesloten open ruimten zich 

situeren. Dit kan relevant zijn als startbasis om de ambitie rond een ‘kwaliteitsvolle invulling van 

onbenutte restruimte in stedelijk gebied’ alsook de ambitie ‘in binnengebieden heerst rust’ verder 

uit te werken. 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. 

Voor elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven, dit is dus het gemiddelde van de 

clustergroottes waartoe de cellen binnen een bepaalde afbakening behoren in ha. Dit kan vergeleken 

worden met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. Clustergroottes variëren zeer sterk tussen 

de drie gebiedstypen. Landelijke gebieden worden gekenmerkt door relatief zeer grote clusters, 

stedelijke gebieden door zeer kleine. 

 

Tabel 8 Geaggregeerde scores voor de indicator aaneengeslotenheid van open ruimte, per 

gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 2594 2698 2480 

Randstedelijk 224 728 1379 

Stedelijk 2.5 90.8 506.8 

Vlaanderen 2153 

 

2.3.5 Groenblauwe netwerken 

Binnen de indicator ‘groenblauwe netwerken’ worden 3 indicatoren onderscheiden: (1) 

aaneengeslotenheid van groene ruimte, (2) locatie van blauwe netwerken, (3) combinatie van het 

groene en blauwe netwerk. We beschrijven hier enkel de 3
e
 indicator, gezien deze een overlay vormt 

van de eerste twee: 

o Groene netwerken worden in beeld gebracht op basis van een indicator die de grootte van 

de cluster aan “groene ruimte” weergeeft. Om de grootte van de groenclusters in 

Vlaanderen te bepalen wordt vertrokken van VITO’s landgebruikskaart. Uit de verschillende 

landgebruiken zijn de natuurcategorieën geselecteerd als groene ruimte
8
. Deze indicator 

wordt berekend aan de hand van het cluster algoritme. Hierbij werd voor iedere cel die is 

ingenomen door groen de grootte van de cluster waartoe de cel behoort, bepaald. Een cel 

                                                                 
8
 Landbouwcategorieën zitten hier dus niet in vervat. Dit sluit aan op de wijze waarop het visiethema ‘groenblauwe 

netwerken’ binnen de visienota wordt omschreven. Bovendien omvat de indicator ‘aaneengeslotenheid van open ruimte’ wel 

de landbouwgebieden. Evengoed kan men in de toekomst aan de slag met een gelijkaardige oefening op enkel de 
landbouwgebieden, indien het bijvoorbeeld voor een specifiek project interessant is de mate van aaneengeslotenheid van 
landbouwgebieden in beeld te brengen. 
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wordt hierbij beschouwd als deel van een groencluster indien minstens één van zijn 

buurcellen ook tot de groene ruimte behoort. Hierbij vormen de verschillende 

infrastructuurelementen (op- en afritten, autosnelwegen, expresswegen, hoofdwegen, 

regionale wegen, spoorwegen, stations en bevaarbare waterlopen) uit het model obstakels 

die de groenclusters versnipperen.  De clustergroottes werden opgedeeld in 4 categorieën: 

‘< 10 ha’, ‘10 – 100 ha’, ‘100 – 1000 ha’ en ‘> 1000 ha’. 

o Blauwe netwerken worden in beeld gebracht op basis van de Vlaamse Hydrografische atlas. 

Hierin zijn de verschillende waterlopen reeds ingedeeld in categorieën volgens grootte. Via 

deze opdeling kan voor alle waterlopen in Vlaanderen de grootte van het netwerk worden 

weergegeven. Aanvullend hierbij zijn er ook nog wateroppervlakken en slik en schorre. Om 

ook deze categorieën weer te geven wordt gebruik gemaakt van de landgebruikskaart 

waarin water en slik en schorre aparte landgebruiksklasses zijn. De combinatie van beide 

kaarten geeft het blauwe netwerk weer. 

Onderstaande kaart toont het resultaat van de 0-meting voor de indicator ‘groenblauwe netwerken’ 

(2014). 

 

 

Figuur 14 Combinatiekaart groenblauwe netwerken 

 

Deze indicator is interessant om het groenblauwe netwerk in beeld te brengen. De indicator kadert 

binnen het visiethema ‘We dooraderen Vlaanderen met groene en blauwe netwerken’ en is gelinkt 

met de themadoelen ‘connectiviteit verhogen’, ‘omvang natuur- en bosgebieden vergroten’, 

‘groenaanbod vergroten’, en ‘belevingswaarde natuur verhogen’. Door te bekijken of het aantal 

clusters van de grootste categorie of de oppervlakte van de clusters toeneem of afneemt, kan de 

ontsnippering/versnippering van de groene ruimte nagegaan worden. De aaneengeslotenheid van 

groene ruimte draagt in grote mate bij aan het aspect belevingswaarde en toekomstwaarde van de 

omgevingskwaliteit. 

(Een tijdsmeting van) deze indicator kan meer inzicht geven in de mate waarin een aantal ambities 

rond morfologie van groenblauwe netwerken vorm krijgen. Met name voor het opvolgen van 

volgende ambities is de indicator relevant: 

- Ambities voor stedelijk gebied 

o “Stedelijke kernen zijn zichtbaar verbonden door een fijnmazig groenblauw 

netwerk” en “Elke stad heeft een groene gordel” => door een combinatie te maken 

met de indicator van bebouwingstypologie (type “kern”), kan nagegaan worden in 

welke mate de groene clusters zich situeren nabij en tussen de stedelijke kernen of 

men kan bv. de overlay maken met de stedelijke gebieden van het RSV (zie 
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onderstaande figuur). Hieruit valt af te leiden dat voornamelijk in de provincies 

West- en Oost-Vlaanderen de groenclusters nabij en tussen stedelijke gebieden 

beperkt zijn. Deze gebieden kennen natuurlijk wel veel relatief grote open ruimte 

clusters, die niet onder de categorie ‘groene ruimte’ vallen. 

 
Figuur 15 Combinatiekaart groenblauwe netwerken met overlay van de stedelijke gebieden 

(definitief, in ontwerp of hypothese, Ruimte Vlaanderen, 2013) 

 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 

o “Open ruimte, groene vingers en blauwe valleien zijn als grote gehelen ontwikkeld 

in nabijheid van stedelijke kernen” => deze ambitie is gelijkaardig aan 

bovenstaande ambitie voor het stedelijk gebied 

 

- Ambities voor landelijk gebied 

o “Open ruimte bestemmingen zoals natuur, bos, water en landbouw primeren op 

bebouwing en buiten de dorpskernen is er geen verspreide bebouwing” => om dit 

in beeld te brengen, kan deze indicator, samen met de indicator van 

“aaneengeslotenheid van open ruimte” en “bebouwingstypologie” gecombineerd 

worden. Uit de aggregatie van de clustergroottes voor zowel open ruimte als 

groene ruimte, vallen logischerwijs de grootste clusters binnen het landelijk 

gebied. 

 

Onderstaande tabel geeft voor de clustergrootte van groene ruimte de analyse per gebiedstype op 

basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven, 

dit is dus het gemiddelde van de clustergroottes waartoe de cellen binnen een bepaalde afbakening 

behoren in ha. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. Er is 

duidelijk een zeer sterke variatie tussen de gebiedstypen.  

 

Tabel 9 Geaggregeerde scores voor de indicator aaneengeslotenheid van groene ruimte, per 

gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 84 90 87 

Randstedelijk 4.6 9.3 13.4 

Stedelijk 0.1 0.7 2.7 

Vlaanderen 69 

 



 

2271243014_eindrapport/kib  -  Meetinstrument omgevingskwaliteit pagina 36 van 71 

2.3.6 Blootstelling aan luchtverontreiniging 

Deze indicator brengt voor Vlaanderen de blootstelling aan luchtverontreiniging in beeld. 

Luchtverontreiniging omvat verschillende polluenten. Voor de nulmeting omgevingskwaliteit is 

gekozen om met PM2.5 en O3 te werken. PM2.5 heeft lange termijn gezondheidseffecten, terwijl O3 

net op korte termijn een invloed heeft. In de toekomst wordt het aantal polluenten mogelijk verder 

uitgebreid. De meest recente jaargemiddelde luchtkwaliteitswaarden voor Vlaanderen worden 

hiervoor gekruist met de bevolkingsgegevens. 

De resultaten kunnen getoetst worden aan de Europese luchtkwaliteitsnormen en de WHO-normen. 

Deze zijn respectievelijk: 

• PM2.5: EU-streefwaarde 25 µg/m³ jaargemiddeld, WHO richtwaarde 10 µg/m³ jaargemiddeld 

• O3: EU maximum 25 overschrijdingsdagen van dagelijkse hoogste 8 uur-gemiddelde 

concentratie 120 µg/m³, informatiedrempel 3 opeenvolgende uren 180 µg/m³, 

alarmdrempel 3 opeenvolgende uren 240 µg/m³, WHO 8 uur gemiddelde grenswaarde van 

100 µg/m³ 

 

Voor PM2.5 wordt dus de jaargemiddelde concentratie getoetst aan de jaarnormen van zowel WHO 

als EU. Voor O3 bekijken we het aantal overschrijdingsdagen van dagelijkse hoogste 8 uur-

gemiddelde concentratie boven 120 µg/m³. De huidige EU-streefwaarde is maximaal 25 

overschrijdingsdagen gemiddeld over 3 jaren. De lange termijndoelstelling is geen overschrijdingen 

van deze norm. 

De rekenmethode en brongegevens werden bekomen na overleg met Ircel (Interregionale cel 

leefmilieu). Als uiteindelijke indicator voor opname in het totaalbeeld van de nulmeting voor 

omgevingskwaliteit is de PM2.5 jaargemiddelde concentratie en het aantal O3 overschrijdingsdagen 

per jaar geselecteerd. Via een kruising met bevolkingsgegevens werden ook blootstellingskaarten 

opgesteld en werd nagegaan hoeveel procent van de bevolking blootgesteld wordt aan de 

verschillende concentraties. Details hiervan zijn terug te vinden in de indicatorenfiches (bijage 5).  

Onderstaande kaarten tonen het resultaat van de 0-meting voor beide indicatoren (2013). Hieruit 

valt af te leiden dat zo goed als heel Vlaanderen zich voor wat PM2.5  betreft boven de richtwaarde 

van WHO van 10 µg/m³ bevindt. De gemiddelde score voor Vlaanderen is 15.35 µg/m³. Een aantal 

stedelijke gebieden en wegen tekenen zich af met hogere concentraties (tussen 15-20 µg/m³  of 

tussen 20-25 µg/m³). Anderzijds is de concentratie het laagste in een zone die ook gekenmerkt wordt 

door grote groenclusters (zie de indicator “aaneengeslotenheid van groene ruimte”).  

 

 

Figuur 16: Jaargemiddelde PM2.5 concentratiekaart voor 2013. Bron: Ircel, RIO-IFDM resultaten 

 



 

2271243014_eindrapport/kib  -  Meetinstrument omgevingskwaliteit pagina 37 van 71 

Voor de O3 overschrijdingsdagen zit vooral de regio Limburg nabij de EU-grens van 25 dagen. De 

verklaring van dit patroon in de O3 kaart is de combinatie van meteorologie (frequente zuid-westen 

winden), locatie NOX-emissies (stedelijke aglomeraties) en de complexe ozon-chemie (zowel afbraak 

als productie van ozon worden door antropogene NOx emissies beïnvloed) 

 

 

Figuur 17: Aantal O3 overschrijdingsdagen van de EU-norm van hoogste 8u-gemiddelde 

concentratie per dag boven 120 µg/m³ voor 2013. Bron: VITO, RIO-resultaten 

 

Gebieden met veel luchtverontreiniging zijn minder interessant om in te wonen, leven en werken 

vanuit gezondheidsoogpunt. Gebieden met veel luchtverontreiniging hebben dus vanuit dit oogpunt 

een lagere gebruikswaarde. De lange termijngezondheidseffecten van luchtverontreiniging zorgen 

ervoor dat ook de toekomstwaarde van gebieden met een hoge verontreiniging vermindert. 

Onrechtstreeks is ook de link met belevingswaarde te leggen, daar er voor fijn stof een link is tussen 

een hoog aantal overschrijdingsdagen en bijvoorbeeld de onmiddellijke nabijheid van een 

autosnelweg (barrièrewerking, geluidsoverlast).  

Eén van de visiethema’s van LNE voor omgevingskwaliteit is ‘we verbeteren de leefkwaliteit van 

iedere Vlaming’. De indicator luchtverontreiniging past hier duidelijk in. In Vlaanderen hangt de 

blootstelling aan luchtverontreiniging samen met de plaats van wonen en werken enerzijds, en het 

autoverkeer anderzijds. Het laatste punt geeft aan dat het visiethema rond milieuvriendelijke 

mobiliteit ook aansluit bij deze indicator. Ook met de visie m.b.t. het duurzaam materiaal- en 

energiebeheer is er een link omdat door middel hiervan de luchtverontreiniging kan teruggedrongen 

worden (groene energie en langere levenscyclus en recyclage van materialen). Onrechtstreeks is er 

ook een link met de visiethema’s groenblauwe netwerken. Groengebieden kunnen immers een 

zuiverend effect hebben. Ambities zoals “elke stad heeft een groene gordel” kunnen mogelijk een 

positief effect hebben op de luchtkwaliteit.  

Specifiek voor het opvolgen van onderstaande ambities is de indicator relevant.  

- Generieke ambities 

o “Geen negatieve gezondheidsimpact a.g.v. milieuverontreiniging en milieuhinder“ 

=> deze indicator dekt deels deze ambitie, gezien luchtverontreiniging en evoluties 

hierin een effect hebben op gezondheid. Vooral het opvolgen van evoluties van 

deze indicator, met de ambitie om luchtverontreiniging te minderen, is hier 

relevant. 

o “Het aantal individuele motorvoertuigkilometers is beperkt” en “Ruimte-indeling is 

afgestemd op duurzame vervoersmodi”  => onrechtstreeks kunnen deze ambities 

een positief effect hebben op de indicatoren van luchtverontreiniging. 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied 
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o “Steden en woonkernen hebben een uitstekende luchtkwaliteit en de 

geluidshinder is laag; beide factoren hebben geen negatieve impact op de 

gezondheid” => deze indicator dekt het aspect van de luchtkwaliteit. Een 

combinatie van deze indicator met de locatie van de steden en woonkernen, maakt 

het mogelijk de luchtkwaliteit in deze zones en de ruimtelijke differentiatie hierin 

na te gaan.  

o “Binnen en tussen de kernsteden is het openbaar vervoer sterk uitgebouwd” => 

onrechtstreeks kunnen deze ambities een positief effect hebben op de indicatoren 

van luchtverontreiniging 

 

Onderstaande tabel toont de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. 

Voor elke categorie wordt in de eerste tabel de jaargemiddelde PM2.5 concentratie en in de tweede 

tabel het aantal O3 overschrijdingsdagen gegeven. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde 

score over gans Vlaanderen. De stedelijke gebieden hebben gemiddeld de grootste jaargemiddelde 

concentratie PM2.5. Landelijke gebieden kennen dan weer gemiddeld de meeste 

overschrijdingsdagen voor O3. Op de kaart is echter te zien dat er geen duidelijke link is met 

patronen van stedelijkheid.  Belangrijk is om steeds de ruimtelijke differentiatie (zie bovenstaande 

kaarten) mee te hebben. 

 

Tabel 10 Geaggregeerde scores voor de indicator Jaargemiddelde PM2.5 concentratie 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 15.28 15.17 15.21 

Randstedelijk 15.53 15.68 15.66 

Stedelijk 16.47 16.29 16.16 

Vlaanderen 15.35 

 

Tabel 11 Geaggregeerde scores voor de indicator aantal O3 overschrijdingsdagen van de EU-norm 

van hoogste 8u-gemiddelde concentratie per dag boven 120 µg/m³ 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 9.37 9.62 9.67 

Randstedelijk 9.31 8.97 8.56 

Stedelijk 6.56 7.16 7.15 

Vlaanderen 9.30 

 

2.3.7 Lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie 

Om de productie van hernieuwbare elektriciteit in kaart te brengen, zijn data van VREG voor het 

geïnstalleerd vermogen aangewend voor biomassa, biogas, warmtekrachtkoppeling (WKK), 

waterkrachtcentrales, windturbines en zonnepanelen. Het geïnstalleerd vermogen wordt binnen een 

4km straal samen geteld om tot een duidelijke kaart van de hernieuwbare energieproductie in 

Vlaanderen te komen. De 4km grens is gekozen omdat dit een technische grens is voor aansluiting 

op het net. Dit toont dus de gebieden in Vlaanderen met toegang tot hoge hernieuwbare 

elektriciteit. Er is eveneens onderzocht of er bruikbare data zijn om de hernieuwbare 

elektriciteitsproductie te vergelijken met het elektriciteitsverbruik. Aangezien de verbruiksdata van 

industriële grootverbruikers niet konden opgenomen worden is deze analyse echter niet opgenomen 

in de indicator.  

Deze indicator situeert zich voornamelijk binnen het visiethema ‘materiaal en energie’. Een 

duurzaam energiebeheer tegen 2050 is een van de doelen van LNE. De nood aan meer groene 

energie en de eigenschap om deze energie lokaal en op een meer individueel niveau te produceren 

kan een invloed hebben op de omgevingskwaliteit. Door de inplanting van groene energie-
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installaties (windmolens, zonnepanelen, biomassa installaties,…) kan de belevingswaarde van een 

gebied veranderen, zowel in positieve als negatieve zin
9
.  Er is ook een link met het visiethema ‘open 

ruimte’. In tegenstelling tot fossiele energie of kernenergie kan groene energie veel minder op één 

enkele plaats geproduceerd worden. Bovendien zijn er verschillende bronnen van groene energie. 

Groene energie zal duurzaam ingepast moeten worden in de ruimte.  

Onderstaande kaart toont het resultaat van de 0-meting voor deze indicator (2013-2014).  

 

Figuur 18: Het geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare elektriciteitsproductie binnen een 4km 

afstand 

 

De indicator meet onderstaande ambities niet rechtstreeks, maar is wel relevant voor het opvolgen 

ervan, gezien een toename aan hernieuwbare elektriciteitsproductie binnen elk van deze ambities 

een plaats heeft.  

- Generieke ambities 

o “Ruimte- en energie-efficiëntie van het locatiebeleid is versterkt via goede 

ruimtelijke inrichting, door verdichting van kernen, clusteren van activiteiten en 

voorzieningen, compact en geschakeld stedelijk bouwen, en door een diverse 

ruimte en energie-efficiënte functiemix te stimuleren waarbij vraag en aanbod op 

elkaar zijn afgestemd (vb. ruimtelijk koppelen van gebruik en productie).” 

- Ambities voor stedelijk gebied 

o “Bebouwde ruimte is multifunctioneel” 

o “Steden en wijken zijn CO2-neutraal. Voor nieuwbouw wordt deze ambitie op het 

niveau van het individueel gebouw bereikt.” 

o “Energie-, grondstoffen- en materiaalkringlopen zijn gesloten binnen het eigen 

stadsgewest en de eigen regio” 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 

o “Steden en wijken zijn CO2-neutraal. Voor nieuwbouw wordt deze ambitie op het 

niveau van het individueel gebouw bereikt” 

o “Bedrijven(terreinen) zijn CO2-neutraal” 

o “Energie-, grondstoffen- en materiaalkringlopen zijn gesloten binnen het eigen 

stadsgewest” 

- Ambities voor landelijk gebied 

o “Bedrijven(terreinen) zijn CO2-neutraal” 

                                                                 
9
 Een studie van Van Rompaey et al. (2011) naar de appreciatie voor windturbines toont bijvoorbeeld aan dat 

landschapsappreciatie afhankelijk is van kwantificeerbare landschapsindicatoren. Een ander resultaat van de studie is dat na 
installatie van een windmolenpark de appreciatie voor landschappen met hoge kwaliteit afneemt en deze met lage kwaliteit 
toeneemt. 
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o “Energie, grondstoffen- en materiaalkringlopen zijn gesloten binnen de eigen 

regio” 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype weer op basis van de 3 verschillende 

afbakeningen. Voor elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven. Dit kan vergeleken worden 

met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. Hieruit blijkt een afnemend geïnstalleerd vermogen 

aan hernieuwbare elektriciteitsproductie, van stedelijk naar landelijk gebied.  

 

Tabel 12 Het geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare elektriciteitsproductie binnen een 4km 

afstand 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 17.94 14.60 17.38 

Randstedelijk 15.93 25.05 17.54 

Stedelijk 26.19 32.84 23.45 

Vlaanderen 17.86 

 

2.3.8 Percentage gesaneerde gronden 

Deze indicator toont hoe Vlaanderen vordert met het saneren van de verschillende types 

bodemvervuiling in functie van de tijd. OVAM beschikt hiervoor over data van alle Vlaamse 

bodemsaneringsdossiers. Enerzijds is er een datalaag met alle gronden waarvoor ooit in een 

Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) een vervuiling is vastgesteld die verdere maatregelen behoeft, 

dit omvat dus eveneens alle gronden die nu reeds zijn opgenomen in een saneringsproject of 

waarvoor een eindevaluatieonderzoek is uitgevoerd. Anderzijds zijn data beschikbaar voor alle 

gronden waarvoor een saneringsproject conform is verklaard. Er zijn voor die gronden dus concrete 

plannen tot sanering of op basis van die plannen is men ooit gestart met de sanering of is de 

sanering al dan niet succesvol voltooid. Tenslotte zijn de data beschikbaar voor alle gronden waar na 

een eindevaluatieonderzoek blijkt dat voor deze gronden de vastgestelde vervuiling dermate 

gesaneerd is dat geen verdere maatregelen meer nodig zijn (mogelijks zijn er wel nog restricties in 

gebruik van de grond door de aanwezigheid van een restverontreiniging die in het normale gebruik 

van de grond geen bedreiging vormen).  

Voor Vlaanderen wordt de oppervlakte aan gesaneerde gronden weergegeven ten opzichte van de 

totale oppervlakte oorspronkelijk vervuilde gronden. Het percentage aan gesaneerde gronden kan 

dus variëren tussen 0 en 100%. Hierbij geeft een nulwaarde weer dat een vervuiling is vastgesteld en 

nog geen saneringsproject is afgerond. Een waarde van 100% duidt op een grond die vervuild was 

maar ondertussen werd gesaneerd. Tussenliggende waarden geven weer dat een bepaald aandeel 

van het oppervlak aan vervuilde gronden is gesaneerd. Opgestarte saneringprojecten worden als 

50% voortgang met de bodemsanering beschouwd. 

Deze indicator kadert in de visie van LNE om duurzaam gebruik te maken van bodem en ondergrond. 

De kwaliteit van de ondergrond speelt immers een belangrijke rol bij het invullen van het 

ruimtegebruik. Het saneren van gronden resulteert quasi altijd tot een verhoging van de 

gebruikswaarde. Gronden die voordien onbruikbaar waren omwille van vervuiling kunnen na 

sanering gebruikt worden voor uiteenlopende functies, rekening houdende met de verenigbaarheid 

met de omgeving. Het ontwikkelen van brownfields biedt bijvoorbeeld kansen voor een 

multifunctionele ontwikkeling van deze gebieden.  

Ook de belevingswaarde zal toenemen na sanering: het gebied wordt toegankelijker (afhankelijk van 

de functie die vervuld zal worden), krijgt een doel en bijgevolg ook een identiteit. Op vlak van het 

aspect toekomstwaarde kan bodemsanering kansen bieden voor de omgeving en het terrein zelf. De 

site kan duurzaam geïntegreerd worden in de ruimte en biedt kansen voor vernieuwing en 

ontwikkeling en kan de veerkracht van een bepaald gebied doen toenemen.  

Onderstaande figuur toont het resultaat van de eerste 0-meting van deze indicator (2014) met een 

grote ruimtelijke variatie in het percentage gesaneerde gronden. 
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Figuur 19: Het percentage voortgang met de sanering van vervuilde gronden in Vlaanderen 

 

Voor het opvolgen van volgende ambities voor omgevingskwaliteit is de indicator relevant.  

- Generieke ambities 

o “In de niet-verharde zones een goede kwaliteit van bodem en grondwatersysteem 

behouden/bereiken (OS-gehalte, bodemleven, nutriënten,…)” 

o “Verontreinigde gronden (brownfields) zijn opgewaardeerd en vervullen specifieke 

functies zoals wonen, handel, recreatie, natuur, landbouw,…; deze functies zijn 

verenigbaar met de omgeving en laten geen nieuwe bodemverontreiniging 

(brownfields) ontstaan” 

o “Bodembiodiversiteit is op peil gebracht en helpt mee de gewenste 

ecosysteemdiensten te realiseren (weerstandige en veerkrachtige bodems, o.a. om 

effecten van klimaatverandering op te vangen, infiltratievermogen te bevorderen, 

natuurlijke sanering te bewerkstelligen,…)” 

o “Onnodige uitgravingen worden vermeden (liefst gesaneerde gronden uitgraven 

waarbij de bodem ineens gesaneerd wordt)” 

o “Functies die geen daglicht behoeven (infrastructuur, transport, opslag, handel, 

parkeerplaatsen, energiewinning en - opslag) zijn ondergronds gebracht, rekening 

houdend met financieel/technische haalbaarheid, en de effecten op water, 

archeologisch bodemarchief, waardevolle delfstoffen” 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied: 

o “Verontreinigde sites vervullen functies die een meerwaarde bieden aan de 

(rand)stedelijke leefomgeving” 

 

Onderstaande tabel toont de resultaten per gebiedstype op basis van de 3 verschillende 

afbakeningen. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. Er zijn 

geen duidelijke verschillen tussen de gebiedstypen waar te nemen. Dit valt ook uit het kaartbeeld af 

te leiden: verschillende gradaties van sanering zien we overal voorkomen. 

 

Tabel 13 percentage gesaneerde gronden – geaggregeerde gemiddelde scores per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 43.34 40.81 44.37 

Randstedelijk 49.99 48.10 47.96 

Stedelijk 47.12 46.89 45.55 

Vlaanderen 45.31 
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2.3.9 Groentypologieën 

Deze indicator bepaalt voor Vlaanderen de aanwezigheid van verschillende groentypes. De definities 

van de verschillende groentypes is gebaseerd op afstandscriteria en oppervlakte voor verschillende 

groene functiegebieden (MIRA S 2000), zoals beschreven op de website van het Agentschap Natuur 

& Bos (Natuur in je buurt), zie onderstaande tabel. 

Tabel 14 Streefnormen voor afstanden en oppervlaktes van groentypes 

Functieniveau  Maximumafstand  Minimumareaal  

 1. woongroen   < 150 m    

 2. buurtgroen  < 400 m  > 1 ha  

 3. wijkgroen  < 800 m  > 10 ha (park: > 5 ha)  

 4. stadsdeelgroen   < 1600 m  > 30 ha (park: > 10 ha)  

 5. stadsgroen  < 3200 m  > 60 ha  

 6. stadsgroen (stadsbos)   < 5000 m  > 200 ha  

 

Bijkomend werd in deze indicator nagegaan in welke mate het openbaar groen ontsloten is. Hiervoor 

zijn de data voor recreatienetwerken afkomstig van Toerisme Vlaanderen toegepast. Dit omvat fiets- 

wandel- en ruiterpaden. De indicator brengt voor Vlaanderen dus in beeld welk aanbod aan 

ontsloten
10

 groentypes er binnen de vooropgestelde minimumafstanden aanwezig is. Het 

woongroen werd wel volledig opgenomen in de indicator, gezien het hier grotendeels privaat (en dus 

niet ontsloten) groen betreft. Indien enkel ‘ontsloten woongroen’ zou worden opgenomen, zou van 

deze categorie weinig overblijven in het kaartbeeld. De aanwezigheid van dit type van groen kan 

echter wel een positieve invloed hebben op de omgevingskwaliteit en wordt daarom wel op kaart 

aangegeven. 

Voor meer details met betrekking tot de berekeningswijze en voor de verschillende deelkaarten 

verwijzen we naar de indicatorenfiche. Onderstaande kaart geeft de 0-meting weer (2013). 

 

 

Figuur 20: Aanbod aan de door gekende recreatieroutes ontsloten groentypes binnen de 

maximumafstanden voor groentypes 2-6. Groentype 1 (woongroen) wordt niet gekruist met het 

recreatienetwerk. Hoe groter de score, hoe meer verschillende (ontsloten) groentypes binnen de 

maximumafstand aanwezig zijn. 

                                                                 
10

 Ontsloten volgens de gegevens van Toerisme Vlaanderen. Deze gegevens omvatten niet al de bestaande recreatieroutes. 
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Deze indicator kadert binnen het visiethema ‘Leefkwaliteit’. De indicator geeft een inzicht in de mate 

waarin verschillende types van groen ergens aanwezig zijn binnen een vastgelegde 

maximumafstand. 

De indicator is gelinkt met de themadoelen ‘groenaanbod vergroten’, en ‘belevingswaarde natuur 

verhogen’. Op basis van deze indicator kan nagegaan worden waar het groenaanbod hoog/laag. 

Door de verschillende kaartlagen ook afzonderlijk beschikbaar te stellen, kunnen variaties in het 

aanbod aan groentypes onderscheiden worden (bv. woongroen vindt men over gans Vlaanderen 

terug, stadsbossen zijn slechts op bepaalde plaatsen geconcentreerd). 

(Een tijdsmeting van) deze indicator kan meer inzicht geven in de mate waarin het aanbod aan groen 

in de buurt evolueert. Met name voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

- Generieke ambities: 

o “Groene en blauwe netwerken bieden recreatiemogelijkheden zonder de 

draagkracht te overschrijden” => deze indicator geeft geen zicht op de combinatie 

van recreatie en draagkracht, maar wel in de mate waarin groengebieden 

toegankelijk zijn voor recreatie.  

o “Toegankelijk groen in ieders bereik” => deze indicator geeft op kaart voor 

Vlaanderen weer waar het recreatief ontsloten groen zich bevind (muz voor het 

woongroen), opgedeeld naar de verschillende groentypes. 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied 

o “Er is een toename aan groene infrastructuur voor langzaam verkeer, recreatieve 

en functionele verbindingen” => deze indicator maakt het mogelijk recreatieroutes 

te situeren die doorheen groentypes lopen. Ook evoluties hierin kunnen in de 

toekomst nagegaan worden 

 

Onderstaande tabellen tonen de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende 

afbakeningen. Voor elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven, dit is dus het gemiddelde 

van het aanbod aan groentypologieën. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over 

gans Vlaanderen. Hoe hoger de score, hoe meer verschillende types groen in de nabijheid (rekening 

houdend met de maximumafstand). De waarden zijn iets lager voor de stedelijke gebieden en iets 

hoger voor de randstedelijke gebieden – zeker voor wat betreft de ontsloten groentypologieën – 

maar een duidelijk onderscheid tussen de gebiedstypen valt hier niet te maken. 

 

Tabel 15 Gemiddelde score van het aanbod aan groentypologieën, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 3.52 3.56 3.60 

Randstedelijk 3.68 3.72 3.46 

Stedelijk 3.19 3.20 3.26 

Vlaanderen 3.56 

 

Tabel 16 Gemiddelde score van het aanbod aan ontsloten groentypologieën, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 3.24 3.30 3.33 

Randstedelijk 3.37 3.37 3.16 

Stedelijk 2.94 2.90 2.98 

Vlaanderen 3.27 
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2.3.10 Overstromingshinderrisico 

Het volledige areaal aan gekende overstromingsgebieden in Vlaanderen omvat zowel de 

overstromingsgevaarkaarten als de overstromingsgevoelige gebieden. VMM heeft de 

overstromingsgevoelige gebieden afgebakend in het kader van de watertoets. Hierbij is er een 

onderscheid gemaakt tussen effectieve overstromingsgevoeligheid (gebieden die recent nog 

overstroomden of waarvan modellen aangeven dat het er om de 100 jaar of frequenter 

overstroomt) en mogelijke overstromingsgevoeligheid (uitsluitend bij extreme 

weersomstandigheden of defect aan waterkering), meer info via www.integraalwaterbeleid.be. De 

overstromingsgevaarkaarten beschrijven de fysische eigenschappen van de overstromingen 

(overstromingscontouren, waterdieptes en stroomsnelheden), zowel voor overstromingen vanuit 

zee als vanuit waterlopen, meer info via www.milieurapport.be en www.waterinfo.be. 

De overstromingsgebieden zijn op basis van deze indicator verder opgedeeld naar hinder door 

overstroming op basis van het landgebruik. De wetenschappelijke literatuur beschrijft inschatting 

van de relatie tussen economische schade en landgebruik op basis van de waterdiepte bij 

overstroming en overstromingsfrequentie
11

. Aangezien de beschikbare data niet al dit detail 

omvatten, is er een indeling gebruikt tussen weinig, gemiddelde en hoge hinder op basis van 

landgebruik. Kruisen van overstromingsgebieden met de landgebruiksindeling naar 

overstromingshinder resulteert in de indicator van overstromingshinderrisico.  

De indicatorenfiche (bijlage) geeft meer detail over welke landgebruiken in welke klassen worden 

opgedeeld. Onderstaande figuur toont het resultaat van de 0-meting (2014). Het resultaat is een 

kaart die voor Vlaanderen aangeeft in welke gebieden het overstromingshinderrisico hoog is, 

aangegeven volgens de volgende schaal: 

6: 10 jarige of frequentere herhalingsperiode met grote hinder 

5: 10 jarige of frequentere herhalingsperiode met hinder 

4: 100 jarige of frequentere herhalingsperiode met grote hinder 

3: 100 jarige of frequentere herhalingsperiode met hinder 

2: langer dan 100 jarige herhalingsperiode met grote hinder 

1: langer dan 100 jarige herhalingsperiode met hinder 

0: geen overstromingsrisico of slechts beperkte hinder 

 

 

 

Figuur 21: Overstromingshinderrisico 

 

                                                                 
11

 Broekx S. et al. Designing a long-term flood risk management plan for the Scheldt estuary using a risk based approach, Nat 

Hazards (2011) 57:245-266 
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Deze indicator is voornamelijk te situeren binnen het visiethema ‘groenblauwe netwerken’. Men 

wenst wateroverlast, waterschaarste en droogte onder controle te hebben en het risico tot een 

minimum te herleiden door voldoende “ruimte voor water” te voorzien en door een doorgedreven 

toepassing van “opvangen, bergen en vertraagd afvoeren”. Relevante themadoelen voor deze 

indicator zijn “voldoende ruimte voor water voorzien” en “belevingswaarde van water verhogen”. 

Overstromingen kunnen hinder veroorzaken en hierdoor een negatief effect hebben op de 

omgevingskwaliteit. Anderzijds kunnen overstromingsgebieden ook plaatsen zijn met een hoge 

natuur- en belevingswaarde. Een combinatie met landgebruik, biedt op basis van deze indicator dan 

ook een beter zicht op de mate van ‘hinder’. 

Specifiek voor onderstaande ambities is het opvolgen van deze indicator relevant: 

- Generieke ambities: 

o “Er wordt meer ruimte voor water voorzien” => bij voorkeur op de locaties die niet 

samengaan met potentiële hinder 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 

o “Schade door overstromingen komt slechts uitzonderlijk voor” => deze indicator 

brengt niet de schade in beeld, wel waar mogelijk schade te verwachten is 

o “Overstromingsgebieden hebben een multifunctionele inrichting (medegebruik 

landbouw, natuur, recreatie), aangepast aan het overstromingsgevoelig karakter. 

Van nature overstroombare gebieden zijn ingericht als waterbuffer” 

o “Geen bijkomende harde bestemmingen in overstromingsgevoelig gebied” => 

indien de scores van deze indicator toenemen in de toekomst, kan dit betekenen 

dat de bebouwing binnen overstromingsgevoelig gebied is toegenomen. 

 

Onderstaande tabel geeft de analyse van de indicator per gebiedstype op basis van de 3 

verschillende afbakeningen. Het overstromingshinderrisico is op basis van deze aggregatie iets hoger 

in landelijk gebied. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat hier relatief gezien veel 

landbouwgebieden liggen die ook een hinderscore (1) krijgen. 

 

Tabel 17 – Overstromingshinderrisico – geaggregeerde gemiddelde scores per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.30 0.31 0.28 

Randstedelijk 0.13 0.16 0.27 

Stedelijk 0.15 0.14 0.20 

Vlaanderen 0.27 

 

2.3.11 Blootstelling aan geluid 

Deze indicator brengt voor Vlaanderen de blootstelling aan geluid afkomstig van weg-, spoor- en 

luchtverkeer in beeld. Startpunt voor deze indicator zijn geluidsbelastingskaarten waarop wordt 

aangegeven wat de geluidsbelasting is in de omgeving van wegen, spoorwegen en luchthavens in 

Vlaanderen. Als indicator voor de geluidsbelasting is gewerkt met Lden. Het Lden-niveau is het 

gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus voor de dag (07.00-19.00), de avond (19.00-23.00) en de 

nacht (23.00-07.00). De avond- en nachtniveaus krijgen daarbij een straffactor van +5 resp. +10 dB 

aangerekend. Hierdoor wegen ze zwaarder door in het Lden -niveau, wat overeenkomt met de 

vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit 

Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate 

waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden (http://www.lne.be/themas/hinder-en-

risicos/geluidshinder/beleid). De Lden kaarten zijn gemaakt op basis van een jaargemiddeld 

dagpatroon voor de werkdagen, geen weekends inbegrepen, wel vakantieperiodes. De 

verkeersgegevens worden gemiddeld per uur over een geheel jaar, maar de kaarten worden alleen 

doorgerekend voor de nacht, dag en avond (23-7, 7-19 en 19-23). De verkeersdata per uur worden 
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uitgemiddeld over die periodes voor die drie kaarten. De LDEN kaart is een gewogen gemiddelde van 

deze drie kaarten (nacht, correctie 10 dB, dag, 0 dB, avond 5 db correctie). De geluidsbelastings-

kaarten zijn gekruist met de bevolkingskaart om de blootstelling in Vlaanderen te analyseren. 

Onderstaande kaarten geven de resultaten van de 0-meting (op basis van gegevens uit 2010 en 

2012). In de indicatorenfiches wordt meer in detail toegelicht welke percentages van de bevolking 

aan welke geluidsniveaus zijn blootgesteld. 

   

 

 

Figuur 22: geluidsbelastingskaarten 
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De indicator ‘blootstelling aan geluid’ kadert in het visiethema ‘leefkwaliteit’. Blootstelling aan 

geluids(overlast) beïnvloedt het welzijnsgevoel op een negatieve manier. Het kan leiden tot ernstige 

gezondheidsproblemen (van slaapverstoring, tot hart- en vaatziekten en leerachterstand bij 

kinderen).  De blootstelling aan geluidsoverlast speelt een belangrijke rol bij invulling van de ruimte: 

plaatsen waar permanent hoge geluidsoverlast kan waargenomen worden, zijn bijvoorbeeld minder 

interessant als woongebied. De gebruikswaarde en belevingswaarde van de omgeving wordt 

negatief beïnvloed door hoge geluidsoverlast. Met toekomstwaarde is de link minder direct. 

Wanneer de blootstelling aan geluid afneemt op een bepaalde locatie, verdwijnt ook de negatieve 

impact van de overlast (al kan het nog lang duren eer ecologische waarden zich herstellen). 

Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

- Generieke ambities 

o Geen negatieve gezondheidsimpact als gevolg van milieuverontreiniging en 

milieuhinder 

o Het aantal individuele motorvoertuigkilometers is beperkt 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied: 

o Steden en woonkernen hebben een uitstekende luchtkwaliteit en de geluidshinder 

is laag; beide factoren hebben geen negatieve impact op de gezondheid 

o In binnengebieden heerst rust 

- Ambities voor landelijk gebied 

o Milieuhinder in de woonbuurten is minimaal 

o De open ruimte wordt gekenmerkt door stilte en rust 

 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype weer op basis van de 3 verschillende 

afbakeningen. Voor elke categorie wordt in de eerste tabel de jaargemiddelde wegverkeers Lden en in 

de tweede tabel de jaargemiddelde spoorverkeers Lden gegeven. Dit kan vergeleken worden met de 

gemiddelde score over gans Vlaanderen. Aangezien er voor luchtverkeer geen gebiedsdekkende 

kaart voor Vlaanderen kan gebruikt worden is deze analyse niet zinvol. De geluidsniveaus zijn hoger 

voor de stedelijke gebieden. Opvallend is dat het verschil in geluidsniveau, zeker voor wat betreft het 

wegverkeer, niet zo groot is tussen de gebiedstypen.  

Tabel 18 – jaargemiddelde wegverkeers Lden - geaggregeerde gemiddelde scores per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 51.76 51.20 51.66 

Randstedelijk 57.99 57.43 56.39 

Stedelijk 61.64 60.41 59.42 

Vlaanderen 53.01 

 

Tabel 19 – jaargemiddelde spoorverkeers Lden - geaggregeerde gemiddelde scores per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 34.07 33.23 33.56 

Randstedelijk 38.39 38.64 38.17 

Stedelijk 47.62 44.53 43.82 

Vlaanderen 35.08 

 

2.3.12 Erosierisico 

Deze indicator brengt in kaart welke gebieden in Vlaanderen gevoelig zijn voor erosie en signaleert 

waar er risicozones zijn waar bebouwing voorkomt in de nabije omgeving van potentieel 

erosiegevoeilge percelen. Als brongegevens voor deze indicator is gestart van de potentiële 

bodemerosiekaart. Het doel van de potentiële bodemerosiekaart per perceel is het voorspellen van 

het gemiddelde potentiële erosierisico. Het is geen weergave van de jaarlijkse erosiehoeveelheid per 
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perceel welke sterk afhankelijk is van o.a. de weersomstandigheden, de gewaskeuze, de teeltrotatie, 

het gebruik van groenbedekkers, de juiste bewerkingstechniek, aanwezigheid van 

erosiebestrijdingsmaatregelen, opnemen van winderosie etc. 

Uit de volledige datalaag voor potentiële bodemerosie is op basis van de landgebruikskaart een 

selectie gemaakt van de gebieden die actueel akkers zijn, aangezien dit het landgebruik is waarvoor 

erosie actueel speelt. Deze gegevens zijn in een volgende stap verwerkt tot een kaart met de 

nabijheid van erosiegevoelige akkers. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde waarden binnen 

een 500m straal. Hierop is tenslotte een overlay met de bebouwing in Vlaanderen gemaakt. 

Onderstaande figuur geeft het resultaat van de 0-meting (2013) 

 

Figuur 23: erosierisicokaart 

 

Deze indicator situeert zich binnen het visiethema ‘bodem en ondergrond’, waarin één van de 

themadoelen is om bodemaantasting te voorkomen.  

Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

- Ambities voor Randstedelijk en landelijk gebied 

o “Overlast en schade als gevolg van erosie komt slechts sporadisch voor - erosie is 

verminderd tot het natuurlijk niveau” => de indicator brengt niet de effectieve 

schade van erosie in beeld, wel het mogelijke risico op schade. De indicator 

fungeert met andere woorden eerder als een signaalkaart 

 

Onderstaande tabel toont de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. 

Voor elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven de indicator. Dit kan vergeleken worden 

met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. De analyse toont duidelijk dat erosiegevoeligheid 

die verbonden is aan landbouw uiteraard hoofdzakelijk een problematiek van het landelijk gebied is. 

 

Tabel 20 – erosierisico, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.36 0.37 0.33 

Randstedelijk 0.02 0.10 0.24 

Stedelijk 0.00 0.01 0.07 

Vlaanderen 0.30 
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2.4 Integratie van indicatoren  

Vraag in deze opdracht was om ook de resultaten van de verschillende indicatoren te integreren. 

Hiervoor werd vertrokken van suggesties die geformuleerd werden in het voorgaande onderzoek 

omgevingskwaliteit (bv. een schematische synthese van de resultaten per visiethema en/of per 

gebiedstype), op basis van bestaande voorstellingswijzen van gelijkaardige meetinstrumenten (bv. 

Stadsmonitor, Atlas Leefomgeving, …).  

Er werd gekozen om met behulp van een sterdiagram de indicatoren ten opzichte van elkaar uit te 

zetten. De precieze manier van berekening en van weergave werd met de opdrachtgevers besproken 

op de stuurgroep. 

Om 12 indicatoren samen weer te geven in een sterdiagram dienen als eerste stap de indicatoren op 

een uniforme schaal genormaliseerd te worden. Er is hier gekozen om over te stappen naar schaal 

van 0 tot en met 10. Voor deze normalisering dienen voor een aantal indicatoren arbitraire keuzes 

gemaakt te worden.  

• Bebouwingstypologie: de indicator geeft scores van 0 tot 2, verspreide bebouwing telt als 0, 

lintbebouwing als 1 en kernbebouwing als 2. Per gebiedstype duidt een hoge score dus op 

een hoog aandeel kernbebouwing en een lage score op een hoog aandeel verspreide 

bebouwing. Een gemiddelde score kan echter zo wel een hoog aandeel lintbebouwing als 

een mix van verspreide en kernbebouwing betekenen. Voor deze indicator is dus extra 

analyse nodig om de indicator juist te interpreteren. Er is genormaliseerd naar 0 tot 10 

schaal via: 10*(score/max) = 10*(score/2). 

• Ruimtebeslag: Normalisatie via  10*(1-score)/max = 10*(1-score). Een hoge score geeft een 

laag ruimtebeslag weer, een 0-score duidt op volledig ruimtebeslag. 

• Nabijheid basisvoorzieningen: Normalisatie via 10*(score/max) = 10*(score/4). Een hoge 

score geeft een hoog aanbod aan basisvoorzieningen op nabije afstand. 

• Open ruimte: Normalisatie via 10*(score/3000). Aangezien er geen absolute bovengrens is 

voor de gemiddelde open-ruimte-cluster-grootte is er gekozen voor een arbitraire grens die 

zorgt voor een spreiding in genormaliseerde scores voor de verschillende gebiedstypen. Via 

de normalisatie, scoren gebieden met grote open ruimte clusters hoog. Bij analyses binnen 

andere gebieden in Vlaanderen wordt een aftopping van de score op maximaal 10 

voorgesteld. 

• Groenclusters: Uit het groen-blauw netwerk is de indicator rond groenclusters behouden 

voor de integratie stap. Het blauw netwerk is minder geschikt om toe te voegen aan het 

totaalbeeld voor omgevingskwaliteit. Net zoals voor open ruimte dient er een arbitraire 

keuze gemaakt te worden aangezien er geen bovengrens is voor de grootte van 

groenclusters in Vlaanderen. Normalisatie via 10*(score/100) zorgt voor een spreiding van 

de resultaten die het onderscheid naar dit aspect van omgevingskwaliteit toont. Bij analyses 

binnen andere gebieden in Vlaanderen wordt een aftopping van de score op maximaal 10 

voorgesteld. 

• Luchtkwaliteit: De PM2.5 concentraties en het aantal O3 overschrijdingsdagen zijn getoetst 

aan de geldende Europese normwaarde en een streefwaarde. Voor PM2.5 is als streefwaarde 

gekozen voor 5 µg/m³ als arbitraire achtergrondconcentratie. PM2.5 normalisatie via 

10*(score-streefwaarde)/(norm-streefwaarde) = 10*(score-5)/(25-5). O3 normalisatie via 

10*(score-streefwaarde)/(norm-streefwaarde) = 10*(score-0)/(25-0). 

• Hernieuwbare energie: Voor deze indicator is er geen bovengrens aan de hoeveelheid 

hernieuwbare energie die kan worden opgewekt. Aangezien er ook geen richtnorm 

beschikbaar is rond de hoeveelheid hernieuwbare energie die kan worden opgewekt is er 

een keuze gemaakt die onderscheid toelaat tussen de verschillende gebiedstypen in 

Vlaanderen, en ruimte laat voor toekomstige toenames van het geïnstalleerd vermogen. 

Normalisatie via 10*(score/50). 
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• Bodemsanering: De indicator geeft de procentuele voortgang met de bodemsanering in 

Vlaanderen. Maximaal wordt 100% sanering bereikt. Normalisatie via 10*(score/100). 

• Groentypologieën: De indicator geeft het aanbod aan de verschillende groentypologieën 

met een maximale score van 6 (alle groentypologieën). Normalisatie via 10*(score/6) 

• Overstroming: De indicator geeft het overstromingshinderrisico weer op een schaal van 0 

tot 6. De afwezigheid van overstromingshinder wordt als positief getoond. Normalisatie via 

10*(6 – score)/6 

• Geluid: De Lden-scores gebruikt in de indicator rond geluidshinder worden genormaliseerd 

waarbij vanaf 75 dB een nulscore wordt gegeven (emissienorm Vlaremwetgeving kans op 

gehoorschade) en 30 dB als afwezigheid van achtergrondgeluid wordt beschouwd. Dit geeft 

als normalisatie: 10*(1-(score-30)/(75-30) 

• Erosie: De potentiële erosiegevoeligheid van akkers heeft kaartwaardes van 

verwaarloosbaar (0) tot zeer hoog (5). Normalisatie via 10*(1-score/5). 

De samenvatting van de nulmeting per gebiedstype wordt in de onderstaande figuren 

gepresenteerd, volgens de drie soorten indelingen naar stedelijkheid (bevolkingsdichtheid, 

bebouwingsgraad en basisvoorzieningen). Het sterdiagram omvat ook telkens het totale gemiddelde 

voor Vlaanderen. 

 

  

Figuur 24: Sterdiagram omgevingskwaliteit – gebiedsindeling volgens bevolkingsdichtheid 
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Figuur 25: Sterdiagram omgevingskwaliteit – gebiedsindeling volgens bebouwingsgraad 

 

 

Figuur 26: Sterdiagram omgevingskwaliteit – gebiedsindeling volgens aanbod basisvoorzieningen 

 

De 12 indicatoren worden door de sterdiagrammen in één beeld gevat (in totaal 14 assen aangezien 

voor de thema’s geluid en lucht 2 sub-indicatoren worden getoond). Voor de juiste interpretatie zijn 

onderstaande aandachtspunten belangrijk: 

o We willen benadrukken dat door normalisatie op een uniforme schaal niet alle informatie 

van de afzonderlijke indicatoren behouden blijft. Een diepgaandere analyse per indicator 
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gebeurt dus best op basis van de absolute scores per indicator en de gedetailleerde 

informatie uit de indicatorenfiches. 

o In theorie geldt: hoe groter de invulling van de cirkel in de gebiedsster, hoe beter de 

omgevingskwaliteit scoort. Er wordt hier echter geen rekening gehouden met bv. verschil in 

waardering van een indicator per gebiedstype. De indicator “ruimtebeslag” zal bijvoorbeeld 

sterker doorwegen in randstedelijk en landelijk gebied ten opzichte van stedelijk gebied, 

voor wat betreft de mogelijke impact op omgevingskwaliteit.  

o De samenvatting in de sterdiagrammen toont dat een aantal indicatoren die op lokaal 

niveau sterk de omgevingskwaliteit beïnvloeden, door uitmiddelen over Vlaams niveau 

weinig onderscheidend blijken. Overstromingshinder en erosie kunnen bijvoorbeeld lokaal 

een sterke invloed hebben. Aangezien slechts een klein percentage van het Vlaams 

grondgebied hier mee te maken heeft, is er gemiddeld over Vlaanderen slechts erg weinig 

overstromingshinder en erosie. Voor O3 zien we dan weer dat de ruimtelijke variatie weinig 

te maken heeft met de graad van stedelijkheid. Voor deze indicatoren is de gedetailleerde 

kaart op niveau van 1ha cellen dan ook veel relevanter dan de gemiddelde waarde per 

gebiedstype. 

o De samenvatting in de sterdiagrammen benadrukt dat de aanwezigheid van aanzienlijke 

open ruimtes en groengebieden sterk geassocieerd is met het landelijk gebied. Indien het 

aanbod aan groentypologieën wordt bekeken, zijn er sterke verschillen binnen Vlaanderen 

maar deze zijn nauwelijks geassocieerd met de verstedelijkingsgraad. Bewoners van 

stedelijk gebied en randstedelijk gebied hebben immers eveneens toegang tot groenzones 

rondom de stad en stadsrand. 

Correlaties tussen de verschillende indicatoren worden door het sterdiagram eveneens in beeld 

gebracht. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

• de afwezigheid van ruimtebeslag en de aanwezigheid van open ruimte en groenclusters 

• een stedelijke bebouwingstypologie (kernbebouwing) en hoog aanbod basisvoorzieningen 

en hernieuwbare energie 

• geluidshinder en blootstelling aan PM2.5 

Tenslotte kan besloten worden dat de 3 verschillende indicatoren voor de gebiedstypen slechts tot 

beperkte verschillen in de samenvattende sterdiagrammen leiden. Er is dus ook een correlatie tussen 

de afbakening van de gebiedstypen volgens de 3 gebiedstype-indicatoren zoals te verwachten. 

2.5 Conclusies voor hoofdstuk 2 

In deze studieopdracht een reeks indicatoren relatief gedetailleerd uitgewerkt voor Vlaanderen 

(resolutie 1ha). De indicatoren kunnen een inzicht geven in diverse aspecten van de 

omgevingskwaliteit van Vlaanderen. De gedetailleerde ruimtelijke differentiatie van de verschillende 

indicatorwaarden, geeft de indicatoren een duidelijke meerwaarde ten opzichte van 1 cijfer of 1 

index omgevingskwaliteit voor Vlaanderen.  

Veel van de nu ontwikkelde indicatoren zullen des te interessanter worden, wanneer ze ook in de 

toekomst gemeten worden en evoluties in kaart kunnen worden gebracht. De ambities voor 

omgevingskwaliteit gaan immers meestal over een gewenste toe- of afname of een status quo van 

de berekende indicatorwaarden. Ook volledig nieuwe indicatoren voor omgevingskwaliteit moeten 

in de toekomst hun ingang kunnen vinden in het meetinstrument. Zo wordt momenteel een 

indicator ‘verhardingsgraad’ onderzocht bij Ruimte Vlaanderen en is het relevant om deze in de 

toekomst op te nemen. De indicatoren die in kader van dit project werden ontwikkeld, zijn slechts 

een selectie van wat omgevingskwaliteit allemaal kan omvatten. 

De meeste van de binnen deze opdracht berekende indicatoren kunnen we beschouwen als ‘af’. 

Voor een aantal indicatoren is het echter interessant om deze in de toekomst nog verder uit te 

werken, zoals de indicator rond basisvoorzieningen (indien extra basisvoorzieningen kunnen 

opgenomen worden) en de indicator rond erosiegevoeligheid (indien ook de erosiehinder in kaart 
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gebracht kan worden). Belangrijk is om telkens na te gaan in welke mate indicatoren reeds in andere 

instrumenten ontwikkeld worden. Veel van de indicatoren die hier ontwikkeld zijn, hebben een link 

met indicatoren vanuit de stadsmonitor of de ruimtemonitor. 

De verschillende indicatoren kunnen in de toekomst ingezet worden in specifieke projecten, op 

verschillende schaalniveaus (bv. Vlaanderen, of de verschillende gebiedstypen, projectgebieden, …) 

om na te gaan hoe het gesteld is met de omgevingskwaliteit van een gebied. De indicatoren zijn 

immers op een relatief gedetailleerd schaalniveau (1ha) ontwikkeld. Voor het begrip 

omgevingskwaliteit is het dan vooral belangrijk om de combinaties van meerdere indicatoren in 

kaart te gaan brengen. Hiertoe biedt de gebiedsster een hulpmiddel. In dit project werd ze 

ontwikkeld voor Vlaanderen en voor de verschillende gebiedstypen (stedelijk-randstedelijk-

landelijk), maar ze kan evengoed toegepast worden op een ander aggregatieniveau. 

De indicatoren geven in feite een objectieve meting van diverse “omgevingskenmerken”, die 

belangrijk zijn voor de omgevingskwaliteit, volgens de visie van LNE en beschreven in de visienota. 

Deze metingen kunnen iets zinvol vertellen over evoluties van deze omgevingskenmerken doorheen 

de tijd. De interpretatie van deze resultaten, met andere woorden de waardering van kwaliteit, is 

een tweede stap. Afhankelijk van de aard en de doelstelling van een specifiek project kan er 

bijvoorbeeld voor gekozen worden om een selectie te maken in de indicatoren en/of bepaalde 

indicatoren meer gewicht toe te kennen dan andere om de omgevingskwaliteit van een gebied in 

kaart te brengen. Bovendien kan doorheen de tijd de perceptie op “wat belangrijk is voor een goede 

omgevingskwaliteit” veranderen doorheen de tijd. De mogelijkheid om hier flexibel mee om te 

kunnen springen, is dan ook een belangrijke voorwaarde voor het meetinstrument.  

Binnen hoofdstuk 2 werden voor de ontwikkelde indicatoren indicatorenfiches opgesteld, inclusief 

een technisch stappenplan voor de berekening van elke indicator en de metadata van de gebruikte 

data. Voor elke indicator is eveneens een script met de berekening via ArcGIS en/of het 

Ruimtemodel Vlaanderen beschikbaar. De wijze waarop LNE met de indicatoren (ontwikkeld via 

ArcGIS en/of het Ruimtemodel van Vito) zal kunnen werken binnen de eigen GIS-omgeving is een 

aandachtspunt voor het volgende hoofdstuk. 
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3 Functionele beschrijving van het meetinstrument 

Doel van deze fase is enerzijds om de verworven kennis vanuit de werkgroepen en de 

indicatorenontwikkeling te consolideren met het oog op een betere omschrijving van het beoogde 

meetinstrument. Aan bod komen ondermeer: het doel, het doelpubliek, het beoogde gebruik, de 

functionele specificaties, technische randvoorwaarden waarmee rekening te houden is, en, een eerste 

inschatting van noodzakelijke ontwikkel- en gebruikskosten.  

Om hier een beter zicht op te krijgen, werd een gebruikersgroep en een ervaringsdeskundigenoverleg 

georganiseerd. De aanbevelingen die gemaakt zijn door toekomstige gebruikers en 

ervaringsdeskundigen zijn verwerkt in deze functionele beschrijving.  

Bij de ontwikkeling van de indicatoren werd ook duidelijker aan welke vereisten het meetinstrument 

omgevingskwaliteit zal moeten voldoen, wil men deze indicatorenset en een uitbreiding hierop, in de 

toekomst kunnen monitoren en verder ontwikkelen. Dit wordt ook in dit hoofdstuk opgenomen. 

3.1 Specificaties voor de indicatoren 

Met de functionele beschrijving werd in feite al gestart tijdens de eerste fase van het project. Op 

basis van de testset van indicatoren, en de input uit de stuurgroepvergaderingen en de werkgroep 

met potentiële gebruikers van het instrument (de gebruikersgroep), werden de specificaties voor de 

indicatoren verder scherpgesteld.  

o Zo mag men ervan uitgaan dat de beleidsmedewerkers van LNE indicatoren van hogere 

complexiteit wensen in te zetten.  

o Gezien omgevingskwaliteit een ruimtelijke vertaling is van gebruikswaarde, 

belevingswaarde en toekomstwaarde in een gebied, is het belangrijk dat de indicatoren 

ruimtelijk voldoende gedetailleerd zijn. 

o De indicatoren kunnen de ambities van het milieubeleid scherper in beeld brengen, zodat ze 

effectief kunnen worden ingezet voor monitoringdoeleinden.  

Gebruikers van LNE kunnen toegang krijgen tot data die gevoelig liggen omwille van confidentialiteit, 

media of politiek. Voorbeelden van het laatste zijn ‘aandeel huisgezinnen aangesloten op een RWZI’ 

en ‘blootstelling aan elektromagnetische straling’. In eerste instantie zal het meetinstrument 

voldoende complexe indicatoren omvatten, bruikbaar voor LNE beleidsmedewerkers als werktuig 

voor hun dagelijkse werk. Indien het meetinstrument bedoeld is voor een breder publiek, dan zal 

men komen tot een andere, wellicht meer basale set van indicatoren die op een ander wijze worden 

gepresenteerd. 

3.2 Doel en gebruik van het meetinstrument 

Tijdens de loop van het project en via de overlegmomenten werden ook het doel en het gebruik van 

de volwaardige versie van het meetinstrument duidelijk. Op basis van de beschikbare selectie 

indicatoren die samen omgevingskwaliteit in beeld brengen kunnen bovendien een aantal van de 

anders abstracte aspecten tastbaar gemaakt worden. Bij de functionele beschrijving vormen de 

doelstelling en het gebruikersprofiel van het instrument een startpunt. 

o Het doel. Doel van het instrument moet zijn om – voor LNE belangrijke – aspecten van 

omgevingskwaliteit ruimtelijk in beeld te brengen voor Vlaanderen en evoluties hierin te 

kunnen opvolgen (meetinstrument, geen modelleringsinstrument). Het instrument moet 

gebiedsgericht inzicht bieden in omgevingskwaliteit (link ruimte x milieu) in Vlaanderen en 

hierdoor ook mee het beleid kunnen sturen, ondersteunen en aanscherpen (bv. 

kwaliteitsambities opvolgen en meten, maar ook ambities bijstellen op basis van resultaten 

uit het meetinstrument). Het instrument moet de resultaten kunnen visualiseren. De 

Vlaamse Overheid kan de output van dit instrument gebruiken voor 

communicatie/rapportage naar andere overheden / geïnteresseerden. 
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o Het gebruikersprofiel: Gebruikers van het instrument zijn in eerste instantie 

beleidsmedewerkers van het beleidsdomein LNE, die binnen hun functie veel met 

ruimtelijke problematiek en/of planning te maken hebben. Belangrijk is dat er naast een link 

met ruimtelijke planning ook een link is met één of meerdere visiethema’s voor 

omgevingskwaliteit, zoals geformuleerd in de visienota (leefkwaliteit, milieuvriendelijke 

mobiliteit, materiaal en energie, groenblauwe netwerken, open ruimte, bodem en 

ondergrond). In eerste instantie wordt het instrument binnen deze studie ontwikkeld in 

functie van deze doelgroep, zonder eventuele vervolgstappen (een meer verspreid gebruik 

buiten LNE) op lange termijn uit te sluiten. Het instrument dient in functie van deze 

doelgroep (beleidsdomein LNE) voldoende gebruiksvriendelijk te zijn – waarbij enige 

technische basiskennis wel een vereiste zal zijn. Als 2
de

 groep gebruikers gelden onder meer 

de dienst MER en beleidsmakers binnen de administratie die werken rond gebiedsgericht-

beleid (bijvoorbeeld ANB, VLM, VR) maar eveneens andere beleidsdomeinen (bijvoorbeeld 

Ruimte Vlaanderen) waarvoor het instrument kan worden opengesteld. Tenslotte kunnen 

ook lokale overheden en derden toegang krijgen. In het algemeen zal deze derde groep 

minder technische kennis en andere verwachtingen hebben dan de andere gebruikers. 

Met deze gebruikers en dit doel voor ogen is rond verschillende thema’s aan functionaliteiten en 

techniciteit een beschrijving van het gewenste instrument opgesteld: (1) analysemogelijkheden, (2) 

schaalniveaus, (3) visualisatie & rapportagemogelijkheden, (4) technische aandachtspunten. 

3.3 Analysemogelijkheden 

o Gebruikers wensen de mogelijkheid technische parameters/grenzen/drempelwaarden voor 

analyses in te stellen en gewichten toe te kennen aan indicatoren. Dit vormt een essentieel 

aspect van het instrument. Er dient echter en vooral ook een standaard-set met 

onderbouwde keuzes beschikbaar te zijn. Binnen LNE dient een gebruikerscomité tot een 

consensus te komen wat deze gevalideerde set aan indicatoren is, en deze gevalideerde 

indicatoren kunnen centraal beheerd worden samen met de meest recente data. Naast 

deze gevalideerde set kunnen gebruikers zelf indicatoren samenstellen en visualiseren en 

ermee experimenteren. Hierdoor wordt het instrument ruimer inzetbaar, bijvoorbeeld 

gekoppeld aan projecten van lokale gebiedsontwikkeling. Dit motiveert dus nogmaals de 

keuze om alle indicatoren op een hoge, uniforme resolutie van 1 ha te berekenen. 

o Een goed inzicht in de (ruimtelijke) correlaties tussen verschillende indicatoren is een 

aandachtspunt. Het verdient voorkeur om de berekening van correlaties in te bouwen in 

het instrument. Naar gebruiksvriendelijkheid is dit te verkiezen boven correlatie-analyses 

uitgevoerd door de gebruikers zelf extern aan het meetinstrument. 

o Aggregatie van indicatoren naar een hoger ruimtelijk niveau en het opvolgen van evoluties 

in de tijd en trendanalyses zijn essentiële functionaliteiten voor het instrument. Analyses 

naar de verschillende gebiedstypen op of op gemeentelijk niveau maken het instrument 

waardevol voor een brede groep van gebruikers. Tijdsevoluties van de omgevingskwaliteit 

in Vlaanderen vormt een specifieke doelstelling van dit project. 

o Bij updates van brongegevens dienen indicatoren herberekend te worden. Op dit moment is 

het al mogelijk om historische data voor een aantal indicatoren op te nemen om evoluties 

en trends te analyseren. In de toekomst dient dit voor elke indicator mogelijk te zijn. Voor 

de gebruikers moet het steeds duidelijk zijn met welk brondata, en eventueel eveneens de 

versie van het instrument, er wordt gerekend. Het gebruik hiervoor van een aangepast 

versiemanagementsysteem verdient aanbeveling. 

o Naast updates van opgenomen indicatoren kunnen eveneens nieuwe indicatoren worden 

voorgesteld door gebruikers. De ontwikkeling van nieuwe indicatoren wordt echter extern 

aan het instrument gezien. Na acceptatie door een gebruikerscomité kunnen de nieuwe 

indicatoren worden toegevoegd. Dit behelst de integratie van een nieuwe of een 

aangepaste rekenmodule in het meetinstrument. Berekenen van nieuwe indicatoren in het 
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instrument zelf is dus niet aan de orde. Een aantal modules om standaard GIS-operaties, 

zoals buffers en overlays, te kunnen uitvoeren vormen wel een meerwaarde. 

3.4 Schaalniveaus 

De focus van het instrument ligt op indicatoren berekend op een uniforme schaal van 1 ha die voor 

analyses geaggregeerd kunnen worden naar hogere schaalniveaus. Indicatoren die slechts op een 

hoger schaalniveau voor handen zijn, komen veelal aan bod in andere monitoringsinstrumenten. Ze 

expliciet opnemen wordt vermeden om overlap te vermijden en het meetinstrument 

omgevingskwaliteit tot op een ruimtelijk gedetailleerd niveau van 1ha uit te werken. 

De mogelijkheid om indicatoren op te nemen die niet gebiedsdekkend zijn voor Vlaanderen, maar 

voor deelgebieden meer detail of complexiteit kunnen weergeven, is een noodzakelijk geachte 

functionaliteit. De meer gedetailleerde informatie voor een deelgebied kan werken als een trigger of 

startpunt om deze informatie op termijn voor heel Vlaanderen in te winnen. Dit wordt des te 

interessanter wanneer het instrument inzetbaar wordt als tool voor gebiedsgerichte projecten. Voor 

lokale projecten met betrekking tot omgevingskwaliteit kunnen indicator-algoritmes ontwikkeld 

worden die voor heel Vlaanderen herhaalbaar zijn en suggesties vormen voor nieuw indicatoren. 

Indien niet herhaalbaar voor gans Vlaanderen, kan er nog steeds een link gelegd worden naar de 

informatie op lokaal niveau of kan een visualisatie van de resultaten worden toegevoegd. 

3.5 Visualisatie en rapportage mogelijkheden 

In de nulmeting omgevingskwaliteit zijn voor elke indicator kaartmateriaal en overzichtstabellen 

voor handen. Een totaalbeeld van de omgevingskwaliteit wordt geboden via sterdiagrammen 

samengesteld op basis van alle ontwikkelde indicatoren. Gebruikers van het instrument willen de 

kaarten en diagrammen kunnen samenstellen en exporteren voor rapportages. Ze kunnen voor hun 

analyses selecteren welke indicatoren worden opgenomen en hoe deze samen in een overzicht aan 

bod komen. Dit overzicht kan zowel in diagrammen maar moet ook kunnen door het combineren 

van kaartlagen. Beleidsmedewerkers moeten dus de mogelijkheid hebben om op een flexibele 

manier om te gaan met de indicatoren en de output van het instrument. 

Het instrument kan opengesteld worden als visualisatieplatform om bijvoorbeeld de communicatie 

naar derden te vergemakkelijken. Dit kan mogelijk gekoppeld worden aan het geoportaal 

leefkwaliteit dat eveneens door en voor LNE ontwikkeld wordt (ondermeer door VITO). Voor externe 

communicatie is een standaard set van rapportage mogelijkheden aan te bevelen. De 

gebruikersdoelgroep van dit instrument omvat ook lokale besturen. Het meetinstrument moet 

hiervoor in eerste instantie als een objectief meetinstrument gezien worden. Een weging van 

indicatoren tot een subjectieve bepaling van omgevingskwaliteit volgens de wens van de gebruiker 

kan nog een stap verder gaan maar dient niet noodzakelijk voor alle gebruikers beschikbaar te zijn. 

In het instrument kunnen links naar de meest relevante bestaande monitoringsinstrumenten worden 

toegevoegd. Maar, de focus van het meetinstrument omgevingskwaliteit ligt op het aanbieden van 

een set pertinente en vernieuwende indicatoren, niet op het herhalen van indicatoren uit andere 

instrumenten. 

3.6 Technische aandachtspunten: Opslag, platform en beheer 

Naar efficiëntie en rekenkracht dienen door de opdrachtgever en ontwikkelaar van het instrument 

een aantal keuzes gemaakt te worden. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij vormen de 

technische vereisten vanwege ACD en de softwareontwikkeling die het voor LNE ondersteunt. 

De basisdata waarmee het instrument werkt worden bij voorkeur via een GDI-knooppunt beheerd. 

Op die manier worden ze centraal beheerd en zijn ze eveneens ter beschikking voor andere 

gebruikers. Op de bron worden eveneens de historische data behouden om evoluties en tijdsreeksen 

van gegevens mogelijk te maken. Uiteraard vereist dit duidelijke afspraken met betrekking tot het 

beheer van het GDI-knooppunt zelf aangezien het niet mag gebeuren dat basisdata verloren gaan in 

de loop van de tijd. 



 

2271243014_eindrapport/kib  -  Meetinstrument omgevingskwaliteit pagina 57 van 71 

De berekeningen bij consultatie van het meetinstrument door een gebruiker moeten voldoende snel 

verlopen. Hiervoor kan eventueel een tijdelijke lokale kopie van gegevens gemaakt worden, of kan 

gewerkt worden met een opslag van gegevens op de server zelf. Het verdient aanbeveling om ook de 

kaartlagen die tijdens de berekeningen als tussenproducten tot stand komen ter beschikking te 

stellen van de gebruiker. Ze kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan zijn analyses. 

Het dagelijks beheer van het instrument kan worden opgesplitst in het technische en het 

inhoudelijke beheer. Voor het ontsluiten van data heeft LNE afspraken rond gebruik van GDI volgens 

de EU-Inspire richtlijn. Doel hierbij is om de data zo dicht mogelijk bij de gebruiker te ontsluiten. 

Eventueel moeten op de originele brondata nog een aantal voorbereidende bewerkingen worden 

uitgevoerd vooraleer ze in het instrument ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld de verrastering van 

de originele vectordata zal vaak aan de orde zijn (omzetting naar een uniforme 1 ha resolutie voor 

alle vectorkaarten). De gebruikte basisdata en hun metadata zijn opgenomen in de indicatorenfiches. 

De technische opvolging wordt binnen het departement LNE geplaatst, de inhoudelijke validatie van 

data zit bij het beleidsdomein. De Ruimtemonitor die ontwikkeld wordt in opdracht van Ruimte 

Vlaanderen is een voorbeeld van beleidsinstrument waar dit soort afspraken reeds zijn vastgelegd. 

Voor de update van data moet een technisch beheerder aangesteld worden of moeten afspraken 

gemaakt worden met de leverancier die verantwoordelijk is voor de brondata. Indien er een afgeleid 

product van de data noodzakelijk is, moet de verantwoordelijkheid hiervoor eveneens worden 

bepaald. Deze technische tussenstappen moeten zoveel mogelijk worden geautomatiseerd. Het 

uitvoeren van updates, en dus het beschikbaar zijn van nieuwere versies, dient eveneens duidelijk te 

worden gecommuniceerd naar de gebruikers. 

De keuze van het platform waarop het instrument wordt ontwikkeld is afhankelijk van het aantal en 

het type gebruikers. Binnen LNE wordt voor externen standaard een webtoepassing opgezet. Voor 

interne gebruikers worden toepassingen op het lokale netwerk geïnstalleerd. Mits toestemming 

kunnen ook andere beleidsdomeinen toegang krijgen. Voor een beperkt aantal 1
ste

 graads gebruikers 

kan gestart worden met een eenvoudige client-server toepassing draaiend op de gebruiker-PC die de 

noodzakelijke data ophaalt van een centrale data server en, indien noodzakelijk, kaarten voor een 

grotere gebruikersgroep exporteert naar een geoportaal.  Een webgebaseerde toepassing heeft een 

hogere initiële kost maar biedt meer mogelijkheden voor een brede gebruiksgroep. 

In de ontwikkeling en het beheer van het instrument is de kwaliteitscontrole een gedeelde taak van 

de kerngroep (het gebruikscomité) en de technische beheerder. De inhoudelijke validatie van de 

indicatoren, de controle op de berekeningswijze, en, de wetenschappelijke onderbouwing liggen bij 

de kerngroep. Standaard kwaliteitscontrole op de data en op het correcte technische verloop van de 

berekeningen, is de taak van de technische beheerder, daarin ondersteund door de ontwikkelaar van 

het instrument.  

3.7 Inschatting kosten voor ontwikkeling van een volwaardig instrument 

Uitgaande van de wensen met betrekking tot de functionaliteit van het meetinstrument kan een 

poging gedaan worden voor een eerste ruwe inschatting van de noodzakelijk ontwikkel- en 

beheerkosten. De inschatting is op hoofdlijnen gebeurd. De noodzakelijke inspanning wordt 

uitgedrukt in mensdagen voor de verschillende types van specialisten die bij de ontwikkeling en het 

gebruik betrokken zijn: softwarearchitect softwareontwikkelaar, domeinspecialist, dataverwerker, 

technicus, etc. 

De oefening is vooral bedoeld om LNE te informeren over de omvang van de budgetten die 

gevonden moeten worden om het implementatietraject aan te vangen. De informatie is ook nuttig 

om een haalbare en betaalbare fasering van de feitelijke bouw op te stellen. Tevens om het bestek 

uit te schrijven op basis waarvan men de implementatie en exploitatie van het volwaardige 

meetinstrument wil bewerkstelligen. 

Zulke inschatting op hoofdlijnen is erg conditioneel gesteld. Ze is sterk afhankelijk van: 

• De finale en volledige functionele specificaties; 
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• De technische specificaties, die niet enkel afhankelijk zijn van het instrument zelf, maar 

tevens opgelegd worden door de Vlaamse Overheid en LNE als zijnde de organisaties die het 

product zullen exploiteren en herbergen op hun computers en/of servers; 

• De keuze voor een volledig web-gebaseerd instrument dan wel een instrument dat draait op 

de PC van de gebruiker en basisdata ophaalt van een centrale server of GDI. 

• De eis of de verwachting vanwege de opdrachtgevers om in één stap het beoogde 

volwaardige instrument te bouwen dan wel een traject dat in een aantal stappen evolueert 

naar het beoogde product; 

• De domeinkennis van de ontwikkelaar en zijn ervaring met de ontwikkeling van het type 

ruimtelijk-expliciete rekeninstrumenten. De beschikbaarheid van al bestaande bibliotheek- 

of andere onderdelen die direct inzetbaar zijn door de ontwikkelaar; 

• De beschikbare ontwikkeltijd (in kalendermaanden). 

In onderstaande inschatting wordt uitgegaan van: 

• De lijst van de belangrijkste functionele wensen zoals hierboven wordt opgelijst; 

• Een meetinstrument waarvan de technische specificaties beperkt zijn tot het instrument zelf 

en het PC-platform, en dus niet beladen zijn met eisen van organisatorische aard. Waarvoor 

verder geldt dat het instrument niet afhankelijk is van softwarelicenties op onderdelen die 

het integreert. 

• Een meetinstrument dat in hoofdzaak ontwikkeld wordt in C++, dat draait op de PC van de 

gebruiker en basisdata ophaalt van een centrale server. Het instrument werkt verder 

autonoom in die zin dat het geen add-in is in de ene of andere GIS-omgeving. 

• Een meetinstrument dat een volledig werkend product is, dat uitgerust is met een grafische 

gebruikersinterface, en dat een voldoende mate van gebruiksvriendelijkheid heeft. Maar, 

dat voor verbetering vatbaar is in die zin dat er meer indicatoren in opgenomen kunnen 

worden, dat er meer GIS- en andere operatoren in opgenomen kunnen worden om de 

gebruiker beter te ondersteunen in zijn analyses. 

• De ervaring die VITO zelf heeft met de ontwikkeling van softwareproducten van het type, 

en, de bibliotheken van bouwstenen waarover het beschikt. 

• Een ontwikkelperiode van ruim één tot anderhalf jaar, waarin op een gestage wijze het 

product ontwikkeld kan worden. 

 

Zoals blijkt uit onderstaande de tabel kan een ontwikkeltijd van ongeveer 250 mensdagen worden 

verwacht. 

Voor een groot aantal van de posten is vermeld dat het een éénmalige kost betreft. Dit geldt 

uiteraard voor de eerste versie van het instrument. Het spreekt dat een doorontwikkeling aanleiding 

zal zijn tot bijkomende kosten op bepaalde onderdelen. 

Voor de buffer- en overlayoperatoren wordt verwezen naar de ‘grote klasse’ van het type 

operatoren. Hiermee wordt verwezen naar de klassieke, instelbare overlay- en bufferoperatoren 

zoals ze algemeen bedoeld zijn in de functionele specificaties beschreven in deze sectie (§3.3). Meer 

specifieke, technisch complexe operatoren zijn niet opgenomen. 

Voor het leggen van links naar bestaande monitoringinstrumenten wordt de kostprijs geschat per 

monitoringinstrument. Afhankelijk van de bewuste monitor kan dit minder of meer worden 

uitgewerkt. 
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Tabel 21 Inschatting ontwikkelkosten meetinstrument omgevingskwaliteit op hoofdlijnen 

 

 

Ook voor de kosten voor beheer wordt een inschatting op hoofdlijnen gemaakt. Er wordt uitgegaan 

van een inhoudelijk beheer ter waarde van ongeveer 6 mensdagen, wellicht te besteden aan een 

tweetal inhoudelijke vergadering van het comité per jaar, waarin inhoudelijke aspecten en 

ontwikkelingen worden besproken en beslist. Het technische beheer wordt geschat aan 12 

mensdagen per jaar. Anders dan voor het inhoudelijke beheer betreft het hier een taak die 

permanent in de tijd is aangezien op regelmatige basis (eventueel dagelijks) getest moet worden of 

het instrument nog naar behoren functioneert. Niet meegerekend in de technische beheerkosten 

zijn de kosten verbonden aan het opwaarderen van de basisbestanden, noch van het vernieuwen 

van het meetinstrument zelf. 
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4 Aanbevelingen voor vervolgstappen 

Op basis van de werkzaamheden uitgevoerd in het project worden hieronder aanbevelingen 

geformuleerd met betrekking tot de vervolgstappen. 

1. Inhoudelijke aanbevelingen. In de indicatorenfiches worden voor een aantal indicatoren 

suggesties geformuleerd over hoe ze in de toekomst beter uitgewerkt kunnen worden. Een 

noodzakelijke voorwaarde is de beschikbaarheid van de juiste basisdata en een 

wetenschappelijk onderbouwde berekeningswijze. Bijvoorbeeld voor het thema erosie kan op 

basis van een stuk gericht wetenschappelijk onderzoek een indicator ontwikkeld worden die 

meer toegespitst is op omgevingskwaliteit en beter de actuele evoluties in kaart brengt. Het 

hoofdstuk ‘hiaten’ (zie §1.5) geeft ook aan waar het zinvol kan zijn om via diepgaander 

onderzoek nieuwe indicatoren omgevingskwaliteit te ontwikkelen. 

2. Het inwinnen van de data.  Voor de nulmeting is onderzocht welke relevante data beschikbaar 

zijn en via welke kanalen de informatie beschikbaar is gemaakt. Voor de nulmeting is dit nog een 

tijdsintensieve stap gebleken, maar, voor toekomstige herberekeningen is dit dus al in kaart 

gebracht. Voor de meeste brondata zijn data beschikbaar voor download via een website, via de 

AGIV-databank, WFS-interface voor GIS-data. Een beperkt aantal datasets dient nog per direct 

contact te worden opgevraagd. Een voorbeeld van het laatste is de landgebruikkaart op 10m die 

door VITO wordt ontwikkeld, in opdracht van o.a. Ruimte Vlaanderen. Voor alle gebruikte data is 

een expliciete toestemming verkregen voor het gebruik in het kader van het meetinstrument 

omgevingskwaliteit. 

3. De technische uitwerking.  

� Tijdens de ontwikkeling van het prototype voor de nulmeting is gebruik gemaakt van een 

combinatie van ArcGIS en het Ruimtemodel Vlaanderen om de indicatorberekeningen uit te 

voeren. Het Ruimtemodel is aangewend voor een aantal berekeningen, die moeilijk of niet 

uit te voeren zijn in de ArcGIS-omgeving. Voor software ontwikkeling is er bij LNE echter een 

voorkeur voor open-source software, bijvoorbeeld Q-GIS. Ofschoon het in de opdracht niet 

werd uitgetest, bestaat het sterke vermoeden dat de GIS-bewerkingen ook in Q-GIS uit te 

voeren zijn. Uitzondering hier op is het gebruik van de WFS-server waterinfo.be, de 

datalagen blijken te groot voor gebruik van WFS in Q-GIS. Dit probleem kan echter bij 

volgende versies opgelost raken. Het Ruimtemodel Vlaanderen is een product dat sinds 

2006 ontwikkeld en onderhouden wordt door VITO, voornamelijk voor gebruikers in de 

Vlaamse Overheid, provincies en de grotere steden. In Vlaanderen hanteert VITO een 

gebruiksmodel voor het RuimteModel, waarin nieuwe gebruikers aan het RuimteModel 

kunnen deelnemen zonder instapkosten. Daarbij geldt dat ieder betaalt voor zijn gebruik 

van, en zijn aanpassingen aan, het RuimteModel, en, waarin steeds de nieuwste versie van 

het RuimteModel beschikbaar is voor de groep van gebruikers die aldus daadwerkelijk 

meewerken aan de verdere ontwikkeling van het product. Omwille van de technische 

complexiteit van het model gebeuren alle modelruns met het Ruimtemodel op de 

rekencluster van VITO en worden ze uitgevoerd door VITO medewerkers. Alle berekeningen 

voor de indicatoren kunnen bijgevolg herhaald worden door een combinatie van het 

Ruimtemodel en Q-GIS, zodat het commerciële software pakket ArcGIS geen noodzakelijke 

vereiste vormt.  

� Een gedetailleerde technische specificatie van het instrument maakte nog geen onderdeel 

uit van deze opdracht. Daarvoor is het belangrijk dat (1) een finale keuze wordt gemaakt 

aangaande de functionaliteit, dat (2) de gebruiksgroep scherper wordt afgelijnd en 

eventueel wordt ingeperkt, dat (3) keuzes worden gemaakt met betrekking tot het soft- en 

hardware platform waarop het meetinstrument wordt geïmplementeerd, en, tenslotte (4) 

dat er ook gekeken wordt naar de beschikbare budgetten om het instrument te bouwen: 

zijn de noodzakelijke budgetten meteen beschikbaar, of, wordt er gekozen voor een bouw 

die gefaseerd wordt uitgevoerd. 
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4. Integratie van het instrument. Het resultaat van hoofdstuk 2 (uitwerking van de indicatoren) 

vormt een verzameling aan indicatoren waarvan de resultaten samen, op een uniforme 

resolutie, de omgevingskwaliteit in Vlaanderen weergeven. Bij de verdere ontwikkeling tot een 

volwaardig beleidsinstrument, worden de indicatoren samen geïntegreerd in het instrument. De 

analyses door aggregeren op hoger niveau of overlays van verschillende kaartlagen is al mogelijk 

met de resultaten van dit project . 
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DEEL 2 BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 INDICATORENLIJST ‘MEETBARE INDICATOREN’ VOORTRAJECT 

BIJLAGE 2 UITGEBREIDE INDICATORENLIJST EN SCORING 

BIJLAGE 3 VOORSELECTIE INDICATOREN 

BIJLAGE 4 INDICATORENFICHES 
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Bijlage 1 Indicatorenlijst ‘meetbare indicatoren’ voortraject 

Meetbare indicatoren GBN OR BO LE ME MVM 

% oppervlaktewatersystemen met een goede kwalitatieve toestand 

(zie MINA-plan 4, bron Kaderrichtlijn Water) 
X X     

% grondwaterlichamen met een goede chemische toestand (zie MINA-

plan 4, bron Kaderrichtlijn Water) 
X X     

% grondwaterlichamen met een goede kwantatieve toestand (zie 

MINA-plan 4, bron Kaderrichtlijn Water) 
X X     

bebouwde opp/totale opp (dus aandeel bebouwing, cfr. PACT2020, 

obv kadastergegevens) 
X X     

Percentage bebouwde oppervlakte (zie VRIND) X X     

nitraat, pesticiden en zware metalen in grondwater, zie MIRA. X X X    

verloren gezonde levensjaren (MIRA)    X   

DALY's a.g.v. milieuverontreiniging en hinder (Milieurapport)    X   

Aandeel Vlamingen in stedelijk gebied dat beschikt over toegankelijk 

buurtgroen (Stadsmonitor - MINA 4) 
X X  X   

Oppervlakteaandeel toegankelijke bossen en natuurreservaten (MINA 

4) 
X X  X   

grootte van het wagenpark, aantal nieuw-ingeschreven 

personenwagens, wagenbezit per 1000 inwoners 
     X 

MIRA rapporteert de indicator 'aantal wegvoertuigen'. Daarin zijn 

zowel het aantal personenwagens als het aantal moto's opgenomen. 

Er zijn geen data voor het aantal bromfietsen. 

     X 

Woondichtheid (VRIND)  X     

voor aspect proper: zie jaarrapporten water VMM en MIRA-website X   X   

bodemafdichting (MIRA) X X X    

CO2-boekhouding in kader van convenant of mayors     X  

graad van zelfvoorziening (ALBON)     X  

aandeel lokale energieproductie in de totale Vlaamse energievraag 

(PACT) 
    X  

Basismobiliteit in de wijk (stadsmonitor): aandeel inwoners dat woont 

binnen 500m loopafstand van openbaar vervoer met 

minimumfrequentie 

     X 

basisscholen, lokale dienstencentra, voorschoolse kinderopvang, 

woonzorgcentra, serviceflats in de wijk (stadsmonitor) 
     X 

Misschien kunnen bruikbare indicatoren gehaald worden uit het 

'onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen' (contactpersoon is 

Wilfried Goossens van MOW)  

     X 

ecologisch bermbeheer langs gewestwegen (INBO) X      
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Meetbare indicatoren GBN OR BO LE ME MVM 

graad van zelfvoorziening (ALBON)     X  

aandeel lokale energieproductie in de totale Vlaamse energievraag 

(PACT) 
    X  

bodemafdichting (MIRA): wordt per gemeente gegeven X X     

geluidsdrukniveau door wegverkeer (MIRA)    X   

Het departement MOW beschikt over cijfers i.v.m. de uitbouw van het 

bovenlokaal fietsroutenetwerk.  
X X    X 
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Bijlage 2 Uitgebreide indicatorenlijst en scoring 

bijlage_uitgebreide_indicatorenlijst_scoring.xls 
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Bijlage 3 Voorselectie indicatoren 

OPEN RUIMTE LINK MET AMBITIE(S) 

*aandeel bebouwde ruimte (kadaster / 

landgebruikskaart Vito) - OR1 

*de verhouding bebouwde/onbebouwde ruimte neemt 

netto niet toe 

*er is een sterk contrast tussen bebouwde en open 

ruimte, de stedelijke nevel is opgeklaard (landelijk 

gebied) 

*geen bijkomende harde bestemmingen in 

overstromingsgevoelig gebied 

* Bebouwingstypologieën: kernen, verspreide 

bebouwing, lintbebouwing (SRW - Ruimte 

Vlaanderen) - OR5 

*Lintbebouwing is gestopt en wordt doorbroken met 

zichtassen 

*de stedelijke vorm is compact met hoge woon- en 

werkdichtheden (stedelijk gebied) 

*de bebouwde omgeving bestaat uit compacte 

woonkernen, afgewisseld met open ruimte (landelijk 

gebied) 

*open ruimte bestemmingen zoals natuur, bos, water en 

landbouw primeren op bebouwing en buiten de 

dorpskernen is geen verspreide bebouwing (landelijk 

gebied) 

*Indicator potenties herbruik / zuinig ruimtegebruik 

(kwartaalkaart - Ruimte Vlaanderen) - OR3 

*bebouwde ruimte is multifunctioneel - in tijd 

*de open ruimten zijn multifunctioneel - in tijd 

MILIEUVRIENDELIJKE MOBILITEIT  

*Basismobiliteit in de wijk (stadsmonitor): aandeel 

inwoners dat woont binnen 500m loopafstand van 

openbaar vervoer met minimumfrequentie - 

stadsmonitor - MVM3) 

*Het aantal inidividuele motorvoertuigen is beperkt 

*Ruimte-indeling is afgestemd op duurzame 

vervoersmodi 

*Binnen en tussen kernsteden is het openbaar vervoer 

sterk uitgebouwd 

* Basisvoorzieningen liggen op wandel- en fietsafstand 

*basisscholen, lokale dienstencentra, voorschoolse 

kinderopvang, woonzorgcentra, serviceflats in de 

wijk (stadsmonitor) --> combinatie verschillende 

individuele indicatoren stadsmonitor - MVM5 

*Basisvoorzieningen liggen op fiets en wandelafstand 

* % woongebied dat voldoet aan afstands en/of 

frequentiecriterium voor Openbaar vervoer (MORA 

2009 obv data de Lijn) - MVM12 

*Het aantal inidividuele motorvoertuigen is beperkt 

*Ruimte-indeling is afgestemd op duurzame 

vervoersmodi  

*Binnen en tussen kernsteden is het openbaar vervoer 

sterk uitgebouwd  

* Basisvoorzieningen liggen op wandel- en fietsafstand 



 

2271243014_eindrapport/kib  -  Meetinstrument Omgevingskwaliteit Bijlage 3 

*combinatie van fietsroutenetwerk met groenblauw 

netwerk / fietspaden niet gebonden aan autowegen 

(recreatieve netwerk: toerisme Vlaanderen (of per 

provincie) 

functioneel netwerk: MOW (of per provincie)) - 

MVM4 

*groene en blauwe netwerken bieden 

recreatiemogelijkheden zonder de draagkracht te 

overschrijden 

*langzame verkeersnetwerken worden sterker gekoppeld 

aan groenblauwe netwerken en open ruimte 

*er is een toename aan groene infrastructuur voor 

langzaam verkeer, recreatieve en functionele 

verbindingen 

*Gemiddeld aantal afgelegde 

kilometers/verplaatsingen per persoon per dag 

(rapport onderzoek verplaatsingsgedrag vlaanderen, 

MOW, obv enquête) (gaakpppd/gavpppd) - MVM13 

*Het aantal individuele motorvoertuigkilometers is 

beperkt 

BODEM EN ONDERGROND  

*Erosiegevoeligheidskaart (verschillende 

bronnen/kaarten beschikbaar) => KUL maakt 

kaarten  

obv gegevens op DOV 

rapportage in MIRA) - BO1 

*Overlast en schade als gevolg van erosie komt slechts 

sporadisch voor - erosie is verminderd tot het natuurlijk 

niveau 

*oppervlakte aan brownfields tov oppervlakte 

ontwikkelde brownfields (wordt als piste bekeken 

obv gegevens van OVAM) - BO2 

*verontreinigde gronden (brownfields) zijn 

opgewaardeerd en vervullen specifieke functies zoals 

wonen, handel, recreatie, natuur, landbouw, … deze 

functies zijn verenigbaar met de omgeving en laten geen 

nieuwe bodemverontreiniging ontstaan 

*verontreinigde sites vervullen functies die een 

meerwaarde bieden aan de (rand)stedelijke omgeving  

*Indicator organische stof in landbouwbodems - 

(VMM-MIRA obv gegevens van de bodemkundige 

dienst van België) - BO5 

*In niet verharde zones een goede kwaliteit van bodem 

en grondwatersysteem behouden/bereiken (OS-gehalte, 

bodemleven, nutriënten) 

*locatie verontreinigde gronden (OVAM) - BO3 

*verontreinigde gronden (brownfields) zijn 

opgewaardeerd en vervullen specifieke functies zoals 

wonen, handel, recreatie, natuur, landbouw, … deze 

functies zijn verenigbaar met de omgeving en laten geen 

nieuwe bodemverontreiniging ontstaan 

*om het toekomstige bodemgebruik zo weinig mogelijk 

te hypothekeren, voorkomen we verontreiniging en 

pakken we ernstige knelpunten aan" 

MATERIAAL EN ENERGIE  

*CO2-boekhouding in kader van convenant of 

mayors (CO2 inventaris op basis van minimum 

rapporteringsvereisten van het 

Burgemeestersconvenant) - ME1 

*Steden en wijken zijn CO2-neutraal. Voor nieuwbouw 

wordt deze ambitie op het niveau van individueel 

gebouw bereikt. 

*Bedrijven(terreinen) zijn CO2-neutraal 
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*Graad van zelfvoorziening De hoeveelheid 

oppervlaktedelfstoffen ontgonnen inVlaanderen ten 

opzichte van de totale behoefte aan 

oppervlaktedelfstoffen. (berekend als:   

(DE-export)/DMC ) (LNE, ALBON) - ME2 

* Energie, grondstoffen- en materiaalkringlopen zijn 

gesloten binnen eigen regio/stadsgewest of regio 

*Aandeel lokale energieproductie in de totale 

Vlaamse energievraag, De indicator wordt afgeleid 

uit de jaarlijkse inventaris duurzame energie (lokale 

energieproductie) en de jaarlijkse Vlaamse 

energiebalans (finale energievraag). (PACT, obv Vito, 

MIRA) - (ME3) 

* Energie, grondstoffen- en materiaalkringlopen zijn 

gesloten binnen eigen regio/stadsgewest of regio 

*Recyclagepercentages voor verschillende sectoren 

(huishoudens, bedrijven, …) (OVAM) - ME6 

* Materialen in technosfeer 100% gerecycleerd, 

materialen in biosfeer gerecycleerd of terug in natuur 

gebracht 

* Energie-, grondstoffen-, en materiaalkringlopen zijn 

gesloten binnen eigen stadsgewest/region 

*Duurzaamheid van de woning, obv 3 parameters: 

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft te wonen in een 

woning die uitgerust is met minstens 2 kleine 

energiesparende maatregelen: Watersparende 

douchekop, watersparende knop op één of meer 

toiletten of één of meerdere toestellen met A label. 

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in een woning te 

wonen waarvan het dak geïsoleerd is, er dubbel of 

driedubbel glas is en die uitgerust is met een 

energiezuinige condensatieketel of 

hoogrendementsketel. 

Aandeel (%) inwoners dat aangeeft in een woning te 

wonen die aan energierecuperatie doet, zij het via 

een groendak, of via zonnepanelen, zonneboiler of 

hergebruik van regenwater via 

regenwaterput.(stadsmonitor) - ME5 

* Steden en wijken zijn energieneutraal. Voor nieuwbouw 

wordt deze ambitie op het niveau van het individuele 

gebouw bereikt. 

GROENBLAUWE NETWERKEN  

*aantal en aandeel inwoners dat woont binnen 

400m wandelafstand van openbaar buurtgroen, in 

absoluut aantal en in % (stadsmonitor) - GBN5 

*groene en blauwe netwerken bieden 

recreatiemogelijkheden zonder de draagkracht te 

overschrijden 

*Toegankelijk groen in ieders bereik 

*elke stad heeft een groene gordel 

* groenindruk van de eigen buurt (obv enquête, 

stadsmonitor) - GBN15 
*de natuur- en landschapsbeleving verhoogt 
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* contiguiteit van groene ruimte (Ruimtemodel, 

Vito) - GBN 8 

*stedelijke groenkernen zijn zichtbaar verbonden door 

een fijnmazig groenblauw netwerk 

*groengebieden zijn verbonden met stedelijke en 

landelijke groengebieden zodat soorten kunnen migreren 

*natuurkerngebieden zijn met elkaar verbonden door 

groene corridors en stapstenen 

*open ruimte, groene vingers en blauwe valleien zijn als 

grote gehelen ontwikkeld in nabijheid van stedelijke 

kernen  

*staat van instandhouding van de soorten van 

Europees belang (broedvogelindex, 

watervogelindex, vlinderindex, …)  (INBO) - GBN12 

*de biodiversiteit is vergelijkbaar met andere Europese 

topregio's 

*IHD zijn gerealiseerd 

*Risicozones overstromingen (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). 

Beide kaarten werden via een omhullende contour 

gecombineerd) - (milieurapport/milieu- en 

natuurverkenning) - GBN10  

*het stedelijk gebied is waterrobuust 

*schade door overstromingen komt slechts uitzonderlijk 

voor 

LEEFKWALITEIT  

*aantal Vlamingen (ernstig) gehinderd door geluid 

ten opzichte van totaal aantal (LNE) - LE2 

*in binnengebieden heerst rust 

*de open ruimte wordt gekenmerkt door stilte en rust 

*geen negatieve gezondheidsimpact a.g.v. 

milieuverontreiniging en milieuhinder 

*steden en woonkernen hebben een uitstekende 

luchtkwaliteit en de geluidshinder is laag; beide factoren 

hebben geen negatieve impact op de gezondheid  

*Jaargemiddelde Concentraties (en blootstelling) 

PM10 en PM2,5 Overschrijdingsdagen O3-

concentraties (IRCEL, VMM, Vito) - LE4 

*geen negatieve gezondheidsimpact a.g.v. 

milieuverontreiniging en milieuhinder 

*steden en woonkernen hebben een uitstekende 

luchtkwaliteit en de geluidshinder is laag; beide factoren 

hebben geen negatieve impact op de gezondheid 

*aantal Vlamingen (ernstig) gehinderd door geur 

(LNE) - LE1 

* Milieuhinder in woonbuurten is minimaal 

*geen negatieve gezondheidsimpact a.g.v. 

milieuverontreiniging en milieuhinder 

*klachten van burgers bij gemeente of politie, 

MKROS (milieuklachten registratiesysteem) - (LNE) - 

LE21 

* Milieuhinder in de buurten is minimaal 
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*slachtoffers bij hittegolven in België (oversterfte bij 

hittegolven) (MIRA obv WIV) - LE20 

* Onze steden zijn hittebestendig 

* geen negatieve gezondheidsimpact a.g.v. 

milieuverontreiniging en milieuhinder 
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Bijlage 4 Indicatorenfiches 
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Indicator 1: Bebouwingstypologieën 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator verdeelt Vlaanderen ruimtelijk in gebieden met kernbebouwing, lintbebouwing en verspreide 

bebouwing. Het gaat om een morfologische indicator die berekend wordt op basis van bebouwingsdichtheden. 

Het resultaat is een kaart met op 1ha schaal voor Vlaanderen een indeling tussen deze bebouwingstypologieën. 

 

Bij de berekening van de indicator wordt eerst de kernbebouwing afgebakend aan de hand van de 

bebouwingsdichtheid en vervolgens de lintbebouwing als bebouwingslinten van minimum 150m langs wegen. 

De overblijvende bebouwing vormt de verspreide bebouwing in het landelijk gebied. 

 

Voor de uitwerking van deze indicator werd gebruik gemaakt van de berekeningswijze voor de indicator 

lintbebouwing, berekend door UGent, AMRP, Steunpunt Ruimte en Wonen. 

2. Gebruikte brongegevens  

Brongegevens: 

- GRB gebouwen data: Wegens de mogelijkheid van periodieke herberekening, omwille van frequente 

updates van het GRB-bestand, werd de gegevensbron met gebouwen volgens het Grootschalig 

Referentie Bestand (GRB) gekozen voor het afbakenen van bebouwingskernen. 

o resolutie gegevens: shapefiles met een schaalbereik tot 1/250 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: AGIV 

o leverancier van de gegevens: AGIV 

o protocol voor data-uitwisseling: download van AGIV 

- NavStreet wegenbestand: Bijkomend werd gebruik gemaakt van het NavStreet wegenbestand. De 

wegen volgens GRB zijn identiek aan deze uit NavStreet, maar GRB-wegen zijn polygonen waarvoor 

geen lengte kan herberekend worden na operaties. In NavStreet zijn de wegen lijnen, waarmee de 

operaties wel mogelijk zijn 

o resolutie gegevens: shapefiles met een schaalbereik tot 1/250 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: kwartaal updates brongegevens 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: Navteq 

o leverancier van de gegevens: AGIV 

o protocol voor data-uitwisseling: download van AGIV 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Om tot de indicator bebouwingstypologieën te komen, worden 3 stappen doorlopen. Hierbij worden 

berekeningen van het Ruimtemodel en ArcGIS gecombineerd.  

 

Stap 1: Afbakening bebouwingskernen 

- Verraster de kaart met alle GRB gebouwen tot op 10 m resolutie 

- Bepaal de bebouwde fractie rondom een cel (10m). Dit is een berekening van het ruimtemodel, 

waarbij voor grenscellen enkel rekening gehouden wordt met de Vlaamse cellen. Het resultaat is een 

getal per cel met een waarde (de bebouwingsfractie in een straal van 500m) tussen de 0 en 1 (max is 

0.69), zie figuur 1. 

- Een bebouwingskern wordt vervolgens in ArcGIS geselecteerd door de cellen met een fractie hoger 

dan 0.08 te selecteren. Deze grenswaarde werd via trial & error bepaald. Een vergelijking met 

woonkernen volgens de Mercator databank 2006 geeft hierbij een goed resultaat: de ‘echte’ kernen 

komen overeen, ‘lint-‘ kernen worden niet geselecteerd. Bovendien worden door deze indicator ook 

bebouwingskernen opgenomen die geen woonkernen zijn.  

- Het resultaat met de locatie van de bebouwingskernen is weergegeven in figuur 2. 
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Figuur 1: Bebouwingsdichtheid in Vlaanderen, dichtheid gedefinieerd als percentage bebouwing in een straal 

van 500 meter rondom een cel. 

 

 

 
Figuur 2: Bebouwingsdichtheidskaart: Fractie 0.08 als grens voor bebouwingskern(rood), niet kerngebieden 

worden in groen weergegeven. 

 

 

Stap 2:  Definiëren van lintbebouwing 

- Verwijder uit het bestand met de GRB-gebouwen de gebouwen in bebouwingskernen (uit stap 1) en 

alle gebouwen die meer dan 25 meter van de straten af liggen.  Hierdoor ontstaan in de volgende 

stappen geen gebouwenbuffers zonder de aanwezigheid van straten. 

- Creëer een buffer van 25 meter rond de gebouwen  

- MultipartTOsinglepart (deelsegmenten van één origineel worden opgesplitst) 

- Dissolve  tot clusters van bebouwing rond wegen te komen 

- Selecteer via Clip de wegsegmenten die in deze buffers liggen  

- MultipartTOsinglepart  

- Herbereken de lengte van elk segment via calculate geometry  

- Join met de id van de gebouwenclusterbuffer waarin segment valt, via spatial join 

- voeg segmenten binnen de zelfde gebouwenclusterbuffer samen: dissolve op buffer_id 

- bereken de lengte aan wegsegmenten binnen een gebouwenclusterbuffer via calculate geometry 

- selecteer het resultaat indien de lengte groter is dan 150 meter 

- teken een buffer van 50 meter rondom deze wegsegmenten 

- Verwijder de minimale overlap met de bebouwingskernen 

- dit is de lintbebouwingszone 

Stap 3: Samenvoegen resultaten 

- Voeg via Merge kernbebouwing en lintbebouwing samen tot één shapefile 
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- Voeg een extra kolom toe in de attributentabel (Add field), waarin wordt weergegeven of het om lint 

of kern gaat 

- Voer de operatie Polygon to Raster uit en verraster hierbij de kaart op 100 meter (voor cellen die 

verschillende bebouwingstypologieën omvatten wordt gekozen voor maximum combined area voor 

onderverdelen van cellen) 

- Geef via de raster calculator alle raster-cellen in Vlaanderen die kernbebouwing zijn de waarde 2, 

lintbebouwing de waarde 1, overige rooster-cellen = verspreide bebouwing de waarde 0 (Buiten 

Vlaanderen -> NoData) 

- Het resultaat is de kaart ‘BebTypo’, zie figuur 3. Ter illustratie wordt ingezoomd op een regio in het 

Hageland, figuur 4. 

- De locatie van gebouwen wordt eveneens weergegeven in de kaart, dit maakt het mogelijk binnen de 

categorie ‘verspreide bebouwing’ de lokatie ven de gebouwen te situeren wanneer wordt ingezoomd 

op de kaart. 

 
 

 
Figuur 3: Bebouwingstypologieën in Vlaanderen 

 

 

 
Figuur 4: Bebouwingstypologieën regio Leuven – Tienen 
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4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de eerste 0-meting werd gebruik gemaakt van gegevens uit 2013.  

 

Momenteel wordt nog geen evolutie weergegeven. Updates zijn mogelijk bij updates van het GRB bestand 

(jaarlijks) en NavStreet (kwartaal updates van de brongegevens). 

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- De gekozen bufferafstanden en de gekozen grenswaarden zijn arbitrair en bepalen het eindresultaat 

van de bewerking en bijgevolg of een wegdeel wordt aangeduid als lint of niet en of een 

bebouwingskern als dusdanig wordt afgebakend of niet. Evoluties kunnen uiteraard wel duidelijk 

opgevolgd worden indien dezelfde grenswaarden in de toekomst gehanteerd blijven. 

- Grenscellen houden enkel rekening met gegevens voor Vlaanderen en zullen dus een onderschatting 

geven van de werkelijke bebouwingsfractie 

- Zowel de GRB gebouwen datalaag als de Navstreet wegen datalaag zijn standaard datasets die vaak 

worden gebruikt in Vlaanderen. De kwaliteit van de data wordt door de dataleveranciers bewaakt, 

door de continue wijzigingen in de realiteit blijven er echter altijd resterende onvolkomenheden.  

- De indicator heeft niet de bedoeling een onderscheid te maken op basis van het type gebouw 

(residentieel, industrieel, recreatief,…)  

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator ‘bebouwingstypologieën’ irt 

omgevingskwaliteit 

De indicator ‘bebouwingstypologieën’ geeft een goed inzicht in de morfologie van bebouwing in Vlaanderen en 

toont het verspreide stedelijke patroon van bebouwing in Vlaanderen. Het is voornamelijk de tijdsmeting van 

deze indicator die in de toekomst relevant zal zijn om een aantal kwaliteitsambities van LNE binnen het 

visiethema ‘open ruimte’ op te volgen. Men wenst immers de open ruimte maximaal te vrijwaren (‘geen netto 

toename van bebouwde oppervlakte’) en verdere versnippering te voorkomen. Hiernaar verwijzen 

bijvoorbeeld de themadoelen ‘vrijwaren van open ruimte’, ‘ontsnippering van open ruimte’ en ‘optimale 

verhoudingen van bebouwde / onbebouwde ruimte nastreven’. 

 

Door evoluties van deze indicator in de tijd op te volgen, kan bijvoorbeeld worden nagegaan in welke mate 

open ruimte effectief gevrijwaard wordt, en of deze nog verder versnippert. Zijn er gebieden waar de 

lintbebouwing toeneemt, of gebieden waar de lintbebouwing evolueert tot een kern?  

Specifiek voor het opvolgen van onderstaande ambities is deze indicator relevant. 

 

- Generieke ambities 

o “De verhouding bebouwde/onbebouwde ruimte neemt voor Vlaanderen niet toe” => deze 

ambitie kan opgevolgd worden met de basisgegevens die gebruikt worden voor het 

berekenen van de bebouwingsdichtheid. Op basis van deze gegevens kan in de toekomst 

worden nagegaan of de bebouwingsdichtheid voor Vlaanderen in het algemeen is 

toegenomen of niet. Gezien de gegevens ruimtelijk gedetailleerd zijn tot op 1ha, kan deze 

evolutie ook ruimtelijk gedifferentieerd worden. 

- Ambities voor stedelijk gebied 

o “De stedelijke vorm is compact met hoge woon- en werkdichtheden” => Zowel de indicator 

‘bebouwingstypologieën’ als de kaart van bebouwingsdichtheid geven een inzicht in de mate 

waarin de stedelijke gebieden morfologisch gezien “compact” zijn. Vandaag bestaan de 

stedelijke gebieden reeds grotendeels uit het bebouwingstype “kern”. Woon- en 

werkdichtheden worden via deze indicator niet omvat. 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 
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o “De bebouwing bestaat uit compacte woonkernen, afgewisseld met open ruimte” => 

Vandaag zien we voor de randstedelijke gebieden, een combinatie van zowel kernbebouwing, 

verspreide bebouwing als lintbebouwing.  

o “Lintbebouwing is gestopt en wordt doorbroken met zichtassen” => het Randstedelijk gebied 

bestaat voor een groot deel uit lintbebouwing. Door in de toekomst de indicator opnieuw te 

berekenen, kan nagegaan worden of het type “lint” al dan niet is toegenomen. 

o “Open ruimte, groene vingers en blauwe valleien zijn als grote gehelen ontwikkeld in 

nabijheid van stedelijke kernen” => Het evalueren van deze ambitie vraagt om een 

combinatie van deze indicator met de indicator “groenblauwe netwerken” (zie §2.3.5). 

Hieruit valt echter af te leiden dat de combinatie van het bebouwingstype ‘kern’ met  

groenblauwe clusters geen eenduidig beeld geeft. Voornamelijk de Kempen wordt 

gekenmerkt door relatief grote groene clusters in de nabijheid van kernbebouwing. 

 

Figuur 5 Combinatiekaart groenblauwe netwerken + bebouwingstype ‘kernbebouwing’ 

 

 
- Ambities voor landelijk gebied 

o “Er is een sterk contrast tussen bebouwde en open ruimte, de stedelijke nevel is opgeklaard” 

=> het landelijk gebied bestaat voornamelijk uit ‘verspreide bebouwing’. Hierin zitten echter 

nog veel gradaties die verder gedifferentieerd kunnen worden met de indicator 

‘bebouwingsdichtheid’. Door deze indicator in de toekomst opnieuw te berekenen, kan 

worden nagegaan in welke mate het landelijk gebied al dan niet verder ‘vernevelt’ 

o “Open ruimte bestemmingen zoals natuur, bos, water en landbouw primeren op bebouwing 

en buiten de dorpskernen is er geen verspreide bebouwing” => er kan nagegaan worden waar 

de verschillende bebouwingstypologieën voorkomen. Streefdoel is immers om naar 

verdichting van bebouwing te gaan. “Geen verspreide bebouwing” is echter geen realistische 

ambitie, gezien deze sowieso (historisch) aanwezig is in het landelijk gebied en “verspreide 

bebouwing” volgens de berekeningswijze van deze indicator het type is dat overblijft nadat 

kernen en linten zijn uitgeselecteerd. 

o  “Geen netto bijkomende bodemafdichting en verharding” => de indicator 

‘bebouwingsdichtheid’ en de evolutie hiervan kan de evaluatie van deze ambitie deels 

ondersteunen. Een integratie van een bijkomende indicator “verhardingsgraad”1 in het 

meetinstrument is echter aangewezen om deze ambitie in de toekomst nauwkeuriger op te 

kunnen volgen. 

 
Door een aggregatie van deze indicator uit te voeren op het niveau van de 3 gebiedstypen (landelijk, 

randstedelijk en stedelijk), werd een score per gebiedstype bekomen. Elke cel heeft een score 0 (verspreide 

bebouwing), 1 (lintbebouwing) of 2 (kernbebouwing). Voor elk gebiedstype is de gemiddelde score gegeven. 

Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans Vlaanderen.  Een hoge gemiddelde score duidt 

op hoofdzakelijk kernbebouwing, een lage gemiddelde score op hoofdzakelijk verspreide bebouwing. Een 

gemiddelde score kan echter zowel een hoog aandeel lintbebouwing als een combinatie van kernbebouwing en 

verspreide bebouwing betekenen, en dient dus verder op kaart te worden geanalyseerd. 

                                                
1 Een indicator ‘verhardingsgraad’ werd in dit onderzoek niet ontwikkeld, gezien simultaan een onderzoek hierover loopt/liep bij AGIV, 

Contactpersoon: Jo.VanValckenborgh@agiv.be  
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Tabel 1 Geaggregeerde scores voor de indicator bebouwingstypologie, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.28 0.10 0.32 

Randstedelijk 1.50 1.66 0.93 

Stedelijk 1.98 2.00 1.62 

Vlaanderen 0.52 

 
Het logische resultaat is, voor de drie methoden van afbakening, een hogere score voor de stedelijke gebieden 

> Randstedelijke gebieden > landelijke gebieden. Stedelijke gebieden worden voornamelijk gekenmerkt door 

kernbebouwing, Randstedelijke gebieden vormen een combinatie van kernbebouwing, linten en verspreide 

bebouwing, landelijke gebieden kennen vooral verspreide bebouwing. Gezien de landelijke gebieden in totaal 

de grootste oppervlakte in Vlaanderen innemen is de gemiddelde score voor heel Vlaanderen vrij laag: de 

meerderheid van de cellen bestaat met andere woorden uit het bebouwingstype ‘verspreide bebouwing’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: Opdeling van bebouwingstypologieën in 

Vlaanderen, op basis van het aantal cellen (1ha) per typologie 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Indicator 2: Ruimtebeslag. De indicator ‘ruimtebeslag’ zal in grote mate samenvallen met de locatie van 

bebouwingskernen en linten, zonder dat hier dit typologisch onderscheid gemaakt wordt. 

 

Indicator 4: aaneengeslotenheid van open ruimte. De open ruimte clusters zullen over het algemeen kleiner 

zijn in de zones waar veel linten en kernbebouwing voorkomt. 

9. Bijkomende opmerkingen 

Behalve de synthesekaart, zijn ook deelkaarten beschikbaar: 

- Bebouwingsdichtheid in 500m straal, resolutie 10m 

- Bebouwingsdichtheidkaart, fractie 0.08 (ook andere fracties mogelijk) 

- Verlintingskaart 

 

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

In de stadsmonitor is de indicator ‘aandeel bebouwde oppervlakte’, de bebouwde oppervlakte in de totale 

oppervlakte van de stad, opgenomen. Bebouwde oppervlakte wordt in de stadsmonitor gedefinieerd als ‘het 

aandeel in de totale oppervlakte van de stad van terreinen ingenomen door woningen, wegen, mijnen en 

steengroeven, alsook alle andere inrichtingen, inclusief aangrenzende ruimtes, gebruikt voor het uitoefenen 

van menselijke activiteiten’. Ook bepaalde types van open (onbebouwde) terreinen die met die activiteiten 

nauw verbonden zijn, zoals stortplaatsen, verlaten terreinen in bebouwde gebieden, wrakkenopslagplaatsen, 

stadsparken en tuinen, enz worden meegenomen. Hier wordt echter geen onderscheid gemaakt in de 

verschillende bebouwingstypologieën. 
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In de Ruimtemonitor geeft de indicator ‘dichtheid bebouwingslinten’ de verlintingsdichtheid weer in de 

Vlaamse open ruimte. Dat is de lengte van de bebouwingslinten ten opzichte van de totale oppervlakte per 

ruimtelijke eenheid. Daar waar deze indicator een hoog cijfer oplevert, vinden we de bebouwingstypologie 

lintbebouwing terug. Ook tussen volgende indicatoren uit de Ruimtemonitor en de indicator 

‘bebouwingsdichtheid’ zal er een overeenkomst zijn:  

 

• Locatie bebouwingslinten; 

• Locatie verspreide bebouwing; 

• Dichtheid verspreide bebouwing; 

• Dichtheid bebouwing (oppervlakte bebouwing ten opzicht van de totale oppervlakte per ruimtelijke 

eenheid); 

• Evolutie bebouwingsdichtheid (tussen de topografische kaart van het NGI (1988 – 2005) en de 

kadastergegevens uit 2011). 
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Indicator 2: Ruimtebeslag  

1. Korte beschrijving van de indicator 

De term ‘ruimtebeslag’ komt uit het Groenboek Beleidsplan Ruimte en duidt op dat deel van de ruimte waarin 

de biofysische functie niet langer de belangrijkste is. Het gaat, met andere woorden, om de ruimte ingenomen 

door wonen, werken, recreëren en mobiliteit. Deze indicator bepaalt voor Vlaanderen dus het aandeel ruimte  

dat wordt ingenomen.  

 

In opdracht van Ruimte Vlaanderen 
2
 is er reeds gewerkt aan de ontwikkeling van de indicator ‘Ruimtebeslag’ 

die gebruik maakt van de landgebruikskaart van VITO. Voor de verschillende landgebruiken is bepaald of deze 

onder ruimtebeslag vallen. Om consequent te zijn met de indicator die voor Ruimte Vlaanderen ontwikkeld is, 

worden hier dezelfde indeling en berekeningswijze gehanteerd. 

2. Gebruikte brongegevens  

Brongegevens: 

- landgebruikskaart (VITO) op 10 meter resolutie 

o resolutie gegevens: 10 meter 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: jaarlijks  

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VITO (verzameling en verwerking 

waaier aan gegevens, eindrapport beschikbaar eind 2014) 

o leverancier van de gegevens: VITO 

o protocol voor data-uitwisseling: opgevraagd bij VITO 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

De landgebruikskaart omvat 4 verschillende niveaus waarop de waaier aan verschillende landgebruiksklassen 

gedefinieerd zijn. Per landgebruiksklasse werd in overleg met Ruimte Vlaanderen bepaald welke landgebruiken 

op de verschillende niveaus beschouwd kunnen worden als ruimtebeslag en welke niet.  

 
Tabel 2: opdeling van de landgebruiksklassen naar ruimtebeslag (“1”) of geen ruimtebeslag (“0”) 

   
 

Dit geeft op 10 meter resolutie een 0 of 1 waarde voor ruimtebeslag, zie Figuur 7.  

                                                
2 

Poelmans, L., Engelen, G., (2014),  Verklarende factoren in de evolutie van het ruimtebeslag, Vito, studie in opdracht van Ruimte Vlaanderen.
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Figuur 7: Ruimtebeslag in Vlaanderen (10 meter resolutie) 

 

Deze gegevens worden vervolgens geaggregeerd tot op 1ha resolutie, waarbij per 10x10 cellen de gemiddelde 

waarde wordt getoond. Dit is dus de fractie bebouwde ruimte per 1 ha cel, zie Figuur 8. 

 

 
Figuur 8: Fractie ruimtebeslag per 1ha cel voor Vlaanderen. 

 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de eerste 0-meting werd gebruik gemaakt van gegevens uit 2013.  

Voor de brongegevens is een frequente update van de gegevens voorzien. Dit maakt weergave van evoluties in 

de tijd mogelijk. 

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- De kwaliteit van de landgebruikskaart hangt zelf af van de kwaliteit van de brondata waarop de kaart 

gebaseerd is. VITO ontwikkelt reeds gedurende meerdere jaren het landgebruiksbestand en verzekert 
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de kwaliteit door een uitgebreide testprocedure beschreven in het eindrapport van de opdracht voor 

Ruimte Vlaanderen.
3
 

- Per landgebruiksklasse wordt een keuze gemaakt of dit ruimtebeslag vormt. Een andere startkeuze 

leidt uiteraard tot andere resultaten. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

Met de indicator ‘ruimtebeslag’ kunnen, samen met de voorgaande indicator ‘bebouwingstypologieën’, een 

aantal ambities van LNE binnen het visiethema ‘open ruimte’ opgevolgd worden. Binnen het visiethema ‘open 

ruimte’ wenst men immers de open ruimte maximaal te vrijwaren (‘geen netto toename bebouwde 

oppervlakte’) en verdere versnippering te voorkomen. Versnippering wordt niet enkel veroorzaakt door 

gebouwen en wegen, maar ook door de tuinen en percelen die bij de gebouwen horen.  

 

De evolutie van deze indicator in de tijd zegt of het ruimtebeslag toeneemt dan wel gelijk blijft of afneemt. Een 

toenemend ruimtebeslag voor wonen, werken en recreëren kan leiden tot minder ruimte voor de groenblauwe 

netwerken en open ruimte functies. Ook met het visiethema ‘groenblauwe netwerken’ is er dus een link. 

Landgebruiksklassen zoals bv. water, loofbos, slikken en schorren, ruigte en struweel worden immers niet als 

ruimtebeslag beschouwd. ‘voldoende ruimte voor water voorzien’, ‘connectiviteit verhogen’, ‘omvang natuur- 

en bosgebieden vergroten’ kan botsen met een toenemend ruimtebeslag. Veel heeft uiteraard ook te maken 

met de wijze waarop het ruimtebeslag effectief vorm krijgt (bv. al dan niet multifunctioneel en nog 

combineerbaar met groenblauwe netwerken). 

 

Specifiek voor het opvolgen van volgende ambitie is de indicator relevant: 

 
- Generieke ambities 

o De verhouding bebouwde/onbebouwde ruimte neemt voor Vlaanderen niet toe => indien 

men “bebouwde ruimte” beschouwt als het bebouwde perceel, kan deze indicator de 

ruimtelijke impact ruimer inschatten dan de indicator van ‘bebouwingsdichtheid’ zoals 

hierboven beschreven. Gezien de gegevens ruimtelijk gedetailleerd zijn tot op 1ha, kan deze 

evolutie ook ruimtelijk gedifferentieerd worden.  

 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor elke 

categorie wordt de gemiddelde score gegeven. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans 

Vlaanderen. Hoe hoger de score, hoe groter het ruimtebeslag. Het ruimtebeslag neemt logischerswijs toe 

naarmate we ons verplaatsen van stedelijk gebied naar randstedelijk gebied naar landelijk gebied. Dit heeft een 

belangrijke invloed op de gebruikswaarde, die in stedelijk en randstedelijk gebied hoog is voor de functies 

wonen, werken of recreëren, maar mogelijk (te) laag voor het gebruik van een gebied als groenblauw netwerk.  

 
Tabel 3 Geaggregeerde scores voor de indicator bebouwingstypologie, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.19 0.19 0.25 

Randstedelijk 0.86 0.62 0.47 

Stedelijk 0.99 0.89 0.74 

Vlaanderen 0.32 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Indicator 1: bebouwingstypologie. Kernbebouwing, lintbebouwing en verspreide bebouwing zullen in grote 

mate samenvallen met cellen waar het ruimtebeslag groter is dan 0. 

 

Indicator 4: aaneengeslotenheid van open ruimte. De open ruimte clusters zullen over het algemeen kleiner 

zijn in zones waar het ruimtebeslag meer dan 0,5 bedraagt.  

                                                
3
 
Poelmans, L. et  al., Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, 2013, VITO, studie in opdracht van Ruimte Vlaanderen
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9. Bijkomende opmerkingen 

Deze indicator is nauw verwant met de indicator “Ruimtebeslag” die momenteel wordt ontwikkeld binnen de 

referentietaak van VITO voor Ruimte Vlaanderen. Hierbij wil men nog een stap verder gaan dan ruimtebeslag 

en ook het “ruimtelijk rendement” in beeld brengen, waarbij ook rekening wordt gehouden met 

bevolkingsdichtheid, tewerkstellingsdichtheid, gebouwvolumes of verdere combinaties hier van. Dit impliceert 

bv. het toekennen van een laag ruimtelijk rendement aan landgebruiksklassen zoals sportinfrastructuur.  

 

Er loopt momenteel een studie bij Agiv om de verhardingsgraad voor Vlaanderen in kaart te brengen. Mogelijks 

levert deze studie ook nuttige informatie op voor deze indicator.  

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

In de stadsmonitor is de indicator ‘aandeel bebouwde oppervlakte’, de bebouwde oppervlakte in de totale 

oppervlakte van de stad, opgenomen. Bebouwde oppervlakte wordt in de stadsmonitor gedefinieerd als ‘het 

aandeel in de totale oppervlakte van de stad van terreinen ingenomen door woningen, wegen, mijnen en 

steengroeven, alsook alle andere inrichtingen, inclusief aangrenzende ruimtes, gebruikt voor het uitoefenen 

van menselijke activiteiten’. Ook bepaalde types van open (onbebouwde) terreinen die met die activiteiten 

nauw verbonden zijn, zoals stortplaatsen, verlaten terreinen in bebouwde gebieden, wrakkenopslagplaatsen, 

stadsparken en tuinen, enz worden meegenomen. Daar ook parken, golfterreinen en sportterreinen die niet 

noodzakelijk verhard zijn, de waarde 1 krijgen in de indicator ruimtebeslag, zal de indicator ‘aandeel bebouwde 

oppervlakte’ niet volledig overeenkomen met de indicator ‘ruimtebeslag’. Er zal echter wel een grote overlap 

zijn. 
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Indicator 3: Nabijheid van basisvoorzieningen 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator beschrijft de nabijheid van een aantal basisvoorzieningen. Indicatoren uit de stadsmonitor 

worden hiervoor samen genomen tot één indicator, herberekend voor heel Vlaanderen en uitgebreid met 

andere beschikbare data. Via verschillende subindicatoren wordt getracht om de nabijheid van het aanbod aan 

basisvoorzieningen in Vlaanderen weer te geven.  

 

Deze samengestelde indicator bestaat uit 4 sub-indicatoren: 

- Basisschool binnen afstand 400 meter 

- Voldoende kinderopvang binnen afstand 1500 meter 

- Woonzorgcentra binnen afstand 1500 meter 

- Lokale dienstencentra binnen afstand 1500 meter 

 

Inspiratie voor deze indicator werd in eerste instantie gehaald vanuit de Stadsmonitor. De afstanden zijn voor 

scholen, woonzorgcentra en lokale dienstencentra overgenomen. Analoog is er voor kinderopvang eveneens 

voor 1500 meter gekozen. Deze afstanden worden cfr. de Stadsmonitor geschikt bevonden voor 

milieuvriendelijke mobiliteit. 

2. Gebruikte brongegevens 

Brongegevens: 

- Landgebruikskaart 2013, Vito 

o resolutie gegevens: 10 meter 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: jaarlijks  

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VITO (verzameling en verwerking 

waaier aan gegevens, eindrapport beschikbaar eind 2014) 

o leverancier van de gegevens: VITO 

o protocol voor data-uitwisseling: opgevraagd bij VITO 

- Bevolkingsdata per statistische sector per leeftijdscategorie (ook informatie m.b.t. werkloosheid, 

herkomst, huishoudens, geslacht etc.) 

o resolutie gegevens: statistische sectoren 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: jaarlijks   

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: bevolkingsgegevens rijksregister 

(geaagregeerd omwille van privacy)  

o leverancier van de gegevens: provincies 

o protocol voor data-uitwisseling: excel-formaat 

- Basisscholen: data van departement Onderwijs 

o resolutie gegevens: puntlocaties 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: departement onderwijs 

o leverancier van de gegevens: departement onderwijs 

o protocol voor data-uitwisseling: download CSV-formaat 

- Kinderopvang: data geopunt (Kinderopvangvoorzieningen erkend door Kind en Gezin) 

o resolutie gegevens: gebouwlocaties 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: jaarlijks 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: Kind en Gezin 

o leverancier van de gegevens: Geopunt 

o protocol voor data-uitwisseling: Shape-file met gebouwen en aantal opvang plaatsen  

- Woonzorgcentra: Agentschap Zorg & Gezondheid 

o resolutie gegevens: puntlocaties 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: dagelijks 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: Agentschap Zorg & Gezondheid 

o leverancier van de gegevens: Agentschap Zorg & Gezondheid 

o protocol voor data-uitwisseling: adressenlijst op website 
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- Lokale Dienstencentra: Vereniging van lokale diensten centra (www.lokaledienstencentra.be) 

o resolutie gegevens: puntlocaties 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu  

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: Agentschap Zorg & Gezondheid 

o leverancier van de gegevens: www.lokaledienstencentra.be) 

o protocol voor data-uitwisseling: adressenlijst op website 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Deze indicator wordt berekend door het doorlopen van 6 stappen. 

 

Stap 1: Bevolkingskaart per leeftijdscategorie 

- Bevolkingsgevens van de provincies samenvoegen 

- via Join de gegevens toevoegen aan de shape van de statistische sectoren (toestand 2001 vanuit agiv) 

- de bevolking van elke statistische sector spreiden over de bebouwing in de sector, door het aantal 

inwoners (per leeftijdscategorie) gelijk te spreiden over alle residentiële cellen binnen de statistische 

sector:  

o via Tabulate Area de landgebruikskaart 2013 op 10 meter resolutie kruisen met de 

statistische sectoren => het resultaat hiervan is een .dbf matrix 

o de .dbf matrix in excel reduceren tot  kolom met aantal bebouwde cellen per statistische 

sector 

o via Join deze kolom toevoegen aan de shape met de statistische sectoren. Dit geeft het aantal 

bebouwde cellen per statistische sector 

o door de bevolkingsaantallen te delen door het aantal bebouwde cellen binnen sector en deze 

waarde eerst aan alle cellen binnen sector toe te kennen (Polygon to raster) en dan te kruisen 

(Raster calculator) met een ‘Reclassify’ 1 of 0 kaart voor bebouwing, verkrijgt men een raster 

met aantal inwoners per 10 meter cel (zowel totaal als per leeftijdscategorie) 

 

Stap 2:  Nabijheid basisschool (normale lagere school) => aanwezigheid basisschool binnen 400 meter straal 

- Filter de scholen op ‘normale lagere scholen’ 

- Trek een Buffer van 400 meter 

- Dissolve deze buffer 

- Voer Polygon to raster uit om deze kaart te verrasteren 

- Reclassify om waardes 0 en 1 toe te kennen => Dit geeft een 0-1 kaart van aanwezigheid van een 

school buiten-binnen 400m 

- ter controle: ‘Zonal statistics as table’ om dan tot het totaal aantal inwoners en kinderen (3-11) te 

komen binnen en buiten buffer, resultaat Nabijheid Scholen voor volledig Vlaanderen: 

o Totale bevolking: 43.4% of 2.729.860 van 6.294.200 binnen klasse 1 (54.244 personen geen 

statistische sector) 

o Kinderen van 3-11: 43.2% of 261.183 van 603.906 binnen klasse 1 (6.560 kinderen geen 

statistische sector) 

o Deze cijfers liggen in lijn met wat in de Stadsmonitor voor Vlaamse steden wordt 

gerapporteerd. 

 

Stap 3: Nabijheid van Lokale Dienstencentra => aanwezigheid lokaal dienstencentrum binnen 1500 meter 

straal  

- Omzetten adresgegevens naar coördinaten via LARA-CRAB 

- Trek een Buffer van 1500 meter rondom de lokale dienstencentra 

- Dissolve deze buffer 

- Voer Polygon to raster uit om deze kaart te verrasteren 

- Reclassify om waardes 0 en 1 toe te kennen => Dit geeft een 0-1 kaart van aanwezigheid van een 

lokaal dienstencentrum binnen 1500m, 1 duidt op de aanwezigheid binnen de buffer, 0 op de 

afwezigheid 

- Kruisen met totale bevolking raster-kaart via ‘Zonal Statistics Table’ om resultaat te controleren 

- Resultaat Nabijheid lokale dienstencentra voor volledig Vlaanderen: 

o Totale bevolking: 31.2%, 1.964.190 van 6.294.200 binnen klasse 1 (54.244 personen geen 

statistische sector) 
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Stap 4: Nabijheid van woonzorgcentra => aanwezigheid woonzorgcentrum binnen 1500 meter straal 

- Trek een Buffer van 1500 meter rondom de woonzorgcentra 

- Dissolve deze buffer 

- Voer Polygon to raster uit om deze kaart te verrasteren 

- Reclassify om waardes 0 en 1 toe te kennen => Dit geeft een 0-1 kaart van aanwezigheid van een 

woonzorgcentrum binnen 1500m, 1 duidt op de aanwezigheid binnen de buffer, 0 op de afwezigheid 

- Resultaat geeft voor Vlaanderen 62.3% van de totale bevolking binnen klasse 1 of 3.924.130 van 

6.294.200 (54.244 personen geen statistische sector). 

 

Stap 5: Nabijheid voorschoolse kinderdagopvang => voldoende aantal (33) opvangplaatsen per 100 kinderen 

binnen straal 1500 meter 

- Voorschoolse kinderdagopvangplaatsen worden toegekend aan puntlocaties via feature to point 

- point to raster (resolutie 10m) 

- Sum in buffer (via het ruimtemodel, straal 1500 meter) => het resultaat hiervan is een raster met per 

10 meter cel value het aantal plaatsen binnen 1500 meter straal 

- Bevolkingkaart 0-2 jaar op 10 meter raster, Sum in buffer (ruimtemode, straal 1500 meter) => resultaat 

hiervan is een raster met per 10 meter cel value het aantal kinderen van 0-2j binnen 1500 meter straal 

- Raster calculator: 100* #plaatsen/#kinderen 

- Toetsing aan Europese Barcelona-norm
4
 (33 plaatsen per 100 kinderen): Reclassify 0-33 naar waarde 

0, meer dan 33 naar waarde 1 => het resultaat is een 0-1 raster kaart 

 

Stap 6: 

- De 4 subindicatoren worden samengeteld. Dit geeft per cel het aanbod aan basisvoorzieningen weer 

die voldoende nabij gelegen zijn. Een score van 4 betekent dat alle basisvoorzieningen binnen de 

gewenste afstand aanwezig zijn. 0 betekent geen van de 4 aanwezig. 

- Raster Calculator: Som van de 4 afzonderlijke 0-1 kaarten tot een 0-1-2-3-4 kaart. Aangezien we alle 

sub-indicatoren op 10 meter resolutie hebben doorgerekend, wordt nog naar 100 meter 

geaggregeerd, hierbij wordt per cel de mediaan-waarde genomen.  

- Het eindresultaat wordt weergegeven in Figuur 9. 

 

 
Figuur 9: Gesommeerde indicator 'nabijheid van basisvoorzieningen' (hoe  hoger de score, hoe hoger het 

aanbod aan diverse nabijgelegen basisvoorzieningen (basisscholen, lokale dienstencentra, woonzorgcentra 

en voorschoolse kinderopvang) 

 

                                                
4 

Op de Europese top in 2002 in Barcelona werd de Barcelona-norm vastgelegd. Streefdoel was dat tegen 2010 minstens 33% van de kinderen onder de 3 jaar verzekerd 

zouden zijn van een aangepast kinderopvangaanbod. In de opvolging van deze norm werd dit door Eurostat omschreven als gebruik van formele opvang of onderwijs.
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4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de eerste 0-meting werd gebruik gemaakt van gegevens uit 2013-2014.  

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- De interpretatie van deze indicator is uiteraard afhankelijk van welke functies al dan niet als 

basisvoorziening worden opgenomen. Deze indicator heeft dan ook nog veel potentie om uitgebreid 

te worden. Momenteel zijn bijvoorbeeld een aantal voorzieningen niet opgenomen, zoals winkels en 

sportcentra. Dit kan mogelijk in de toekomst aangevuld worden vanuit de Locatus-databank. 

- Deze indicator is gebaseerd op de fysiek-ruimtelijke afstand en houdt geen rekening met de 

bereikbaarheid via de weg of openbaar vervoer, of met de afstand uitgedrukt in reistijd.  

- Een aantal voorzieningen is onderzocht maar niet geschikt bevonden omwille van de beperkingen van 

de beschikbare data. Zo zijn ondermeer het aanbod aan culturele centra en bibliotheken onderzocht 

voor deze indicator. Voor culturele centra is er echter slechts de lijst met erkende centra, die veel 

groot-stedelijke centra niet bevat. Voor bibliotheken bevat de verkregen lijst slechts 

hoofdbibliotheken, wat eveneens geen volledig beeld van het aanbod geeft. 

- Ook de sub-indicatoren op zich zijn relevant om in rekening te brengen en bieden elk op zich meer 

gedetailleerde informatie bij het interpreteren van de totaal-indicator.  

- Er wordt van uit gegaan dat binnen één statistische sector het aantal inwoners binnen de 

verschillende leeftijdscategorieën uniform verdeeld is. Wanneer in één bepaalde statistische sector de 

nieuwe wijken met jonge gezinnen zich allemaal in het noorden van de sector bevinden, zal dit niet 

weerspiegeld worden in de data. Dit heeft in het bijzonder een invloed op de score die de cellen 

krijgen toebedeeld voor de subindicatoren ‘nabijheid basisschool’ en ‘voorschoolse kinderopvang’. 

- Enkel de door Kind en Gezin erkende (en gesubsidieerde) opvangplaatsen, en de opvangvoorzieningen 

met een attest van toezicht worden meegenomen. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

De nabijheid van basisvoorzieningen speelt voornamelijk in op de bouwsteen gebruikswaarde van 

omgevingskwaliteit: hoe meer basisvoorzieningen binnen bereik liggen, hoe meer het gebied gewaardeerd 

wordt door (potentiële) inwoners. Al spelen hierbij uiteraard ook de aspecten belevingswaarde (uitzicht en 

inplanting van deze voorzieningen, affiniteit met de organisator,…) en toekomstwaarde (mate waarin 

geïnvesteerd wordt in vernieuwing van de infrastructuur, hoe vlot kan ingespeeld worden op een verhoging 

van het aantal leerlingen/bewoners/peuters,…) een rol. 

 

We gaan er van uit dat wanneer de nabijheid van basisvoorzieningen toeneemt, het aantal autokilometers zal 

afnemen. Omgekeerd kan men redeneren dat wanneer de bevolkingsdichtheid toeneemt op locaties die 

voldoende basisvoorzieningen hebben, dit een positief effect kan hebben op duurzame mobiliteit. Deze 

veronderstellingen vormen dus de link tussen indicator en visiethema ‘milieuvriendelijke mobiliteit’. Deze 

indicator geeft dus een ruwe inschatting. 

 

Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

 

- Generieke ambities 

o Het aantal individuele motorvoertuigkilometers is beperkt => meer bevolking nabij 

basisvoorzieningen wordt verwacht hier een positief effect op te hebben 

o Ruimte- en energie-efficiëntie van het locatiebeleid is versterkt via goede ruimtelijke 

inrichting, door verdichting van kernen, clusteren van activiteiten en voorzieningen, compact 

en geschakeld stedelijk bouwen, en door een diverse ruimte en energie-efficiënte functiemix 

te stimuleren waarbij vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd => deze ambitie omvat zeer 
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veel subambities. De indicator ‘nabijheid van basisvoorzieningen’ kan, samen met de 

basisgegevens die hiervoor werden gebruikt een beter ruimtelijk inzicht geven in de wijze 

waarop activiteiten vandaag reeds geclusterd zijn. 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied: 

o Basisvoorzieningen liggen op wandel- en fietsafstand 

 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor elke 

categorie wordt de gemiddelde score gegeven. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans 

Vlaanderen. Hieruit blijkt dat de landelijke en randstedelijke gebieden vrij laag scoren (minder dan de helft van 

de onderzochte voorzieningen is aanwezig). Stedelijk en randstedelijke scoren volgens de drie indelingen beter 

het gemiddelde voor Vlaanderen. Dit is logische gezien het merendeel van Vlaanderen volgens de 3 gebruikte 

indelingen uit ‘landelijk gebied’ bestaat. 

 
Tabel 4  Geaggregeerde scores voor de indicator bebouwingstypologie, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.77 0.68 0.50 

Randstedelijk 1.55 1.45 2.00 

Stedelijk 2.89 2.29 3.21 

Vlaanderen 0.95 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

De link met andere indicatoren is niet eenduidig te maken. Al zal er bijvoorbeeld wel een link zijn met de 

indicatoren ‘bebouwingstypologie’ en ‘open ruimte’. Binnen de kernbebouwing is de bevolkingsdichtheid hoger 

en dus de nood aan basisvoorzieningen ook. Dit zal hoogstwaarschijnlijk resulteren in een groter aantal 

basisvoorzieningen binnen de vooropgestelde afstand. Binnen de grote openruimteclusters zullen er minder of 

geen basisvoorzieningen voorkomen. 

9. Bijkomende opmerkingen 

Behalve de synthesekaart, zijn ook de 4 deelkaarten beschikbaar, namelijk de nabijheid per basisvoorziening 

(basisscholen, lokale dienstencentra, woonzorgcentra en voorschoolse kinderopvang). Door de combinatie te 

maken met de bevolkingscijfers (namelijk hoeveel % van de bevolking woont binnen de gewenste afstand) kan 

een gedetailleerdere interpretatie gebeuren per deelkaart. 

 

We gaan er vanuit dat wanneer de nabijheid van basisvoorzieningen toeneemt, het aantal autokilometers zal 

afnemen. Deze veronderstelling vormt de link tussen indicator en visiethema. Wanneer zowel de evolutie in 

verplaatsingsgedrag als de evolutie van de nabijheid in basisvoorzieningen gekend zijn, kan bijkomend 

onderzoek deze veronderstelling verder staven. Mogelijks kunnen data vanuit het ‘Onderzoek 

Verplaatsingsgedrag Vlaanderen’, uitgevoerd in opdracht van het departement MOW, hiervoor aangewend 

worden. 

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

In de Stadsmonitor zijn verschillende indicatoren opgenomen die interessant kunnen zijn in relatie tot de 

subindicatoren binnen ‘nabijheid basisvoorzieningen’. Het gaat om: ‘voorschoolse kinderopvang’, ‘regionale 

spreiding van voorschoolse kinderopvang’, ‘serviceflats in de wijk’, ‘woonzorgcentra in de wijk’, ‘lokale 

dienstencentra in de wijk’. 

 

Op termijn zullen ook de indicatoren ‘buitenschoolse kinderopvang’ en ‘buitenschoolse kinderopvang in de 

wijk’ meegenomen worden in de Stadsmonitor. Hierbij wordt rekening gehouden met het aandeel van 

inwoners dat binnen een aanvaardbare afstand van de voorziening woont. Deze cijfers geven een globaal beeld 

over nabijheid van basisvoorzieningen in een stad. De cijfers van deze indicator gaat tot op het niveau van 1ha. 
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Indicator 4: Aaneengeslotenheid van open ruimte 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator bepaalt voor Vlaanderen de grootte van de aanwezige clusters open ruimte. Om de grootte van 

de open ruimte clusters in Vlaanderen te bepalen wordt vertrokken van VITO’s landgebruikskaart. Voor de 

verschillende landgebruiken is hierbij bepaald of dit onder open ruimte valt. 

 

De indicator wordt berekend aan de hand van het cluster algoritme. Hierbij werd voor iedere cel die is 

ingenomen door open ruimte de grootte van de cluster waartoe de cel behoort, bepaald. Een cel wordt hierbij 

beschouwd als deel van een open ruimte cluster indien minstens één van zijn buurcellen ook tot de open 

ruimte behoort. Hierbij vormen de verschillende infrastructuurelementen (op- en afritten, autosnelwegen, 

expresswegen, hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations en bevaarbare waterlopen) uit het model 

obstakels die de open ruimte versnijden. De clustergroottes werden opgedeeld in 4 categorieën: ‘< 10 ha’, ‘10 – 

100 ha’, ‘100 – 1000 ha’ en ‘> 1000 ha’. 

 

Deze indicator werd eerder berekend door VITO voor MIRA
5
. 

2. Gebruikte brongegevens 

Brongegevens: 

- Landgebruikskaart, zie indicator 2 

- Ruimtemodel gebruikt shape-files voor wegen, spoorwegen en stations (NavStreet, zie indicator 1)  

- Ruimtemodel gebruikt bevaarbare waterlopen (VHA). 

o resolutie gegevens: vectoren (shape-files), toepassingsschaal 1:5000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: niet gekend 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VMM- afdeling operationeel 

waterbeheer 

o leverancier van de gegevens: AGIV 

o protocol voor data-uitwisseling: download via AGIV 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

De indicator wordt herberekend aan de hand van de landgebuikskaart van Vito. In de landgebruikskaart 

worden alle categorieën behalve Gebouwen, Wegen en Spoorwegen als “open ruimte” ingedeeld. Er wordt 

hierbij nog verder verfijnd op subniveau zodat parken volledig als open ruimte worden ingedeeld en bebouwde 

percelen, serres en onbebouwde terreinen niet (zie het overzicht in onderstaande tabel). 

 

Om de indicator te berekenen worden 3 stappen doorlopen: 

 

Stap 1: aggregatie naar 100 meter (ArcGIS) 

- Landgebruikkaart op 10 meter wordt geaggregeerd naar 100 meter met voor elke cel het meest 

voorkomende landgebruik  

o block statistics wordt gebruikt om van 10m naar 100m resoluite over te stappen waarbij als 

statistics tpye voor majority is gekozen. Elke 1 ha cel heeft dus als landgebruik het meest 

voorkomende landgebruik op 10m resolutie. 

o Indien 2 klassen evenwaardig voorkomen op 10m resolutie is gekozen om het landgebruik 

van  de middelste cel over te nemen via Resample Nearest.  

o Vervolgens is via Raster Calculator met een conditional statement de resultaten uit de vorige 

stappen samengevoegend, dit voor zowel niveau 1 als niveau 2.  

o Vervolgens zijn de verschillende landgebruiken ingedeeld als wel of niet open ruimte aan de 

hand van onderstaande tabel. 

 

                                                
5 

Ruimtemodel: Ruimtelijk-dynamisch Landgebruiksmodel voor Vlaanderen – Eindrapport, Guy Engelen, Leen Van Esch, Inge Uljee, Jean-Luc de Kok, Lien Poelmans, Anne 

Gobin en Hans van der Kwast, Studie uitgevoerd in opdracht van Steunpunt Ruimte en Wonen, VITO-rapport 2011/RMA/R/242
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Stap 2: opdeling van open ruimte door infrastructuur (Ruimtemodel) 

- Reclassify tot 0 of 1 kaart open ruimte 

- Open ruimte opslitsen aan de hand van de op- en afritten, autosnelwegen, expresswegen, 

hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations en bevaarbare waterlopen (geen lokale wegen!). 

Dit wordt in het Ruimtemodel uitgevoerd door alle raster-cellen doorsneden door de opgesomde 

infrastructuur een 0-score te geven door te vermenigvuldigen met: isZero(drawShape('wegenvl3.shp') 

om bijvoorbeeld te versnipperen voor wegen.  

- cluster-algoritme in het Ruimtemodel: de oppervlakte van elke open-ruimte-cluster wordt berekend. 

Een cel wordt als onderdeel van een cluster beschouwd indien minstens 1 van zijn buurcellen 

eveneens tot de cluster behoort. 

 

Stap 3: kaartweergave 

- Er is analoog aan eerdere berekening voor MIRA gekozen voor een indeling in 5 categorieën van 

clusters naar oppervlakte: geen open ruimte, < 10 hectare, < 100 hectare, < 1000 ha en > 1000 ha.  

 

Het eindresultaat is weergegeven in Figuur 10. Figuur 10:Clustergrootte van de open ruimte aan de hand van 

de landgebruikskaart (Vito, 2014)De kleinste open ruimte clusters worden duidelijker zichtbaar wanneer er 

wordt ingezoomd op het kaartmateriaal. 

 
 

Tabel 5 Indeling landgebruiken tot open ruimte (1: ja, 0: nee), waar niveau 2 voorrang heeft op niveau 1 indien er een 

waarde is toegekend 
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Figuur 10:Clustergrootte van de open ruimte aan de hand van de landgebruikskaart (Vito, 2014) 

 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de eerste 0-meting werd gebruik gemaakt van de landgebruikskaart van 2014. Bij toekomstige updates 

van de landgebruikskaart en de data rond de infrastructuur in Vlaanderen kan de evolutie van de open ruimte 

in Vlaanderen gemonitord worden.  

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- De kwaliteit van de landgebruikskaart hangt zelf af van de kwaliteit van de brondata waarop de kaart 

gebaseerd is. VITO ontwikkelt reeds gedurende meerdere jaren het landgebruiksbestand en verzekert 

de kwaliteit door een uitgebreide testprocedure beschreven in het eindrapport van de opdracht voor 

Ruimte Vlaanderen.
6
 

- Indien de gegevens van Navstreets of VHA niet 100% correct zijn, vertaalt dit zich ook in deze 

indicator. 

- De berekening van de indicator maakt gebruik van het Ruimtemodel van VITO om oppervlaktes van 

clusters te berekenen aangezien deze stap niet via ArcGIS kan. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

Deze indicator kadert binnen voornamelijk het visiethema ‘behouden, verbinden en versterken van de open 

ruimte’ en is gelinkt met de themadoelen ‘vrijwaren van open ruimte’ en ‘ontsnippering van open ruimte’. De 

aaneengeslotenheid van open ruimte draagt in grote mate bij aan het aspect toekomstwaarde van 

omgevingskwaliteit. Door in de toekomst via deze indicator te bekijken of het aantal clusters van de grotere 

categorieën of de oppervlakte van de clusters toeneemt, kan de ontsnippering van de open ruimte nagegaan 

worden.  

 

Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 

                                                
6
 
Poelmans, L. et  al., Landgebruiksbestand voor Vlaanderen, 2013, VITO, studie in opdracht van Ruimte Vlaanderen
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o Open ruimte, groene vingers en blauwe valleien zijn als grote gehelen ontwikkeld in nabijheid 

van stedelijke kernen => via een tijdsmeting van deze indicator, kan nagegaan worden hoe de 

open ruimte clusters in randstedelijk gebied evolueren (vergroten/verkleinen)  

- Ambities voor landelijk gebied 

o Open ruimte bestemmingen zoals natuur, bos, water en landbouw primeren op bebouwing 

en buiten de dorpskernen is er geen verspreide bebouwing => de 0-meting van deze indicator 

geeft onrechtstreeks aan waar de open ruimte functies primeren, namelijk in de zones waar 

de clusters het grootst zijn. Een afname van de clustergroottes is in het landelijk gebied niet 

gewenst.  

 

Deze indicator kan bovendien ook in beeld brengen waar de kleinere ingesloten open ruimten zich situeren. Dit 

kan relevant zijn als startbasis om de ambitie rond een ‘kwaliteitsvolle invulling van onbenutte restruimte in 

stedelijk gebied’ alsook de ambitie ‘in binnengebieden heerst rust’ verder uit te werken. 

 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor elke 

categorie wordt de gemiddelde score gegeven, dit is dus het gemiddelde van de clustergroottes waartoe de 

cellen binnen een bepaalde afbakening behoren in ha. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score 

over gans Vlaanderen. Clustergroottes variëren zeer sterk tussen de drie gebiedstypen. Landelijke gebieden 

worden gekenmerkt door relatief zeer grote clusters, stedelijke gebieden door zeer kleine. 

 
Tabel 6 Geaggregeerde scores voor de indicator aaneengeslotenheid van open ruimte, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 2594 2698 2480 

Randstedelijk 224 728 1379 

Stedelijk 2.5 90.8 506.8 

Vlaanderen 2153 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Indicator 1: Bebouwingstypologieën. De open ruimte clusters zullen over het algemeen kleiner zijn in de zones 

waar veel linten en kernbebouwing voorkomt. 

 

Indicator 5a: aaneengeslotenheid groene ruimte. De clusters groen zullen terugkomen in de open ruimte 

clusters. Al bestaan open ruimte clusters uiteraard uit meer dan groenclusters. Ook landbouwgebieden vormen 

een belangrijk deel van de open ruimte. 

9. Bijkomende opmerkingen 

De doorsnijding van de grootste open ruimte clusters valt grotendeels samen met de ligging van 

verbindingswegen tussen steden. Langs deze historische verbindingswegen werden later ook de spoorwegen 

en autosnelwegen aangelegd. 

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

De indicator ‘Dichtheid bebouwing’ van de Ruimtemonitor geeft de bebouwde oppervlakte ten opzichte van de 

totale oppervlakte per ruimtelijke eenheid weer. Waar de grootste dichtheid aan bebouwing voorkomt, zullen 

de kleinste open ruimteclusters verschijnen. 

 

Ook met de indicator ‘Versnippering van de open ruimte door bebouwing, verharding en 

verkeersinfrastructuur’ uit de Ruimtemonitor is er een link. Deze indicator geeft weer in welke mate de open 

ruimte versnipperd is door bebouwing (inclusief tuinen), verkeersinfrastructuur en verharding. Ook hier zien 

we dat waar de versnippering het grootst is, de kleinste open ruimte clusters verschijnen in de indicator 

‘aaneengeslotenheid open ruimte’. Aangezien de Ruimtemonitor ook rekening houdt met versnippering door 

verharding en bebouwing, komen de resultaten van beide indicatoren in de landelijke gebieden niet helemaal 

overeen.
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Indicator 5a: Groenblauwe netwerken – aaneengeslotenheid 
van groene ruimte 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator bepaalt voor Vlaanderen de grootte van de cluster aan “groene ruimte”. Om de grootte van de  

groen-clusters in Vlaanderen te bepalen wordt vertrokken van VITO’s landgebruikskaart. Uit de verschillende 

landgebruiken zijn de natuurcategorieën geselecteerd als groene ruimte. 

 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het cluster algoritme. Hierbij werd voor iedere cel die is 

ingenomen door groen de grootte van de cluster waartoe de cel behoort, bepaald. Een cel wordt hierbij 

beschouwd als deel van een groen-cluster indien minstens één van zijn buurcellen ook tot de groene ruimte 

behoort. Hierbij vormen de verschillende infrastructuurelementen (op- en afritten, autosnelwegen, 

expresswegen, hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations en bevaarbare waterlopen) uit het model 

obstakels die de groen-clsuters versnipperen.  De clustergroottes werden opgedeeld in 4 categorieën: ‘< 10 ha’, 

‘10 – 100 ha’, ‘100 – 1000 ha’ en ‘> 1000 ha’. 

 

De indicator werd eerder berekend door VITO in opdracht voor MIRA. 

2. Gebruikte brongegevens 

Brongegevens: 

- Landgebruikskaart, zie indicator 2 

- Ruimtemodel gebruikt shape-files voor wegen, spoorwegen en stations (NavStreet, zie indicator 1)  

- Ruimtemodel gebruikt bevaarbare waterlopen (VHA). 

o resolutie gegevens: vectoren (shape-files), toepassingsschaal 1:5000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: niet gekend 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VMM- afdeling operationeel 

waterbeheer 

o leverancier van de gegevens: AGIV 

o protocol voor data-uitwisseling: download via AGIV 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

De indicator wordt herberekend aan de hand van de landgebuikskaart van Vito. In de landgebruikskaart 

worden alle natuurcategorieën geselecteerd als ‘groene ruimte’, zie de tabel hieronder. 

 

Stap 1: aggregatie naar 100 meter (ArcGIS) 

- Landgebruikkaart op 10 meter wordt geaggregeerd naar 100 meter met voor elke cel het meest 

voorkomende landgebruik  

o Block statistics wordt gebruikt om van 10m naar 100m resolutie over te stappen waarbij als 

statistics tpye voor majority is gekozen. Elke 1 ha cel heeft dus als landgebruik het meest 

voorkomende landgebruik op 10m resolutie. 

o Indien 2 klassen evenwaardig voorkomen op 10m resolutie is gekozen om het landgebruik 

van  de middelste cel over te nemen via Resample Nearest.  

o Vervolgens is via Raster Calculator met een conditional statement de resultaten uit de vorige 

stappen samengevoegend, dit voor zowel niveau 1 als niveau 2.  

 

Stap 2: opdeling van groene ruimte door infrastructuur (Ruimtemodel) 

- Reclassify tot 0 of 1 kaart groene ruimte volgens onderstaande tabel. De categorieën ‘overig laag en 

hoog groen’ worden voor deze indicator niet als groen beschouwd, deze categorieën geven 

landgebruik in private tuinen weer. 

- Groene ruimte opslitsen aan de hand van de op- en afritten, autosnelwegen, expresswegen, 

hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations en bevaarbare waterlopen (geen lokale wegen!). 

Dit wordt in het Ruimtemodel uitgevoerd door alle raster-cellen doorsneden door de opgesomde 
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infrastructuur een 0-score te geven door te vermenigvuldigen met: isZero(drawShape('wegenvl3.shp') 

om bijvoorbeeld te versnipperen voor wegen.  

- cluster-algoritme in het Ruimtemodel: de oppervlakte van elke groen-ruimte-cluster wordt berekend. 

Een cel wordt als onderdeel van een cluster beschouwd indien minstens 1 van zijn buurcellen 

eveneens tot de cluster behoort. 

 

Stap 3: kaartweergave 

- Er is analoog aan eerdere berekening voor MIRA gekozen voor een indeling in 5 categorieën van 

clusters naar oppervlakte: geen open ruimte, < 10 hectare, < 100 hectare, < 1000 ha en > 1000 ha.  

 

Het eindresultaat is weergegeven in Figuur 11. 

 

 
Tabel 7 Indeling landgebruiken tot groen (1: ja, 0: nee) 
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Figuur 11: Groenclusters in Vlaanderen op basis van de landgebruikskaart (Vito, 2014) 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de eerste 0-meting werd gebruik gemaakt van de landgebruikskaart van 2014. Bij toekomstige updates 

van de landgebruikskaart en de data rond de infrastructuur in Vlaanderen kan de evolutie van de groen ruimte 

in Vlaanderen gemonitord worden. 

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- De berekening van de indicator maakt gebruik van het Ruimtemodel van VITO om oppervlaktes van 

clusters te berekenen aangezien deze stap niet via ArcGIS kan. 

- Ook houtkanten zijn in de indicator opgenomen, voor zover ze zijn opgenomen in de 

landgebruikskaart van 10x10m. Gezien uiteindelijk geaggregeerd wordt naar 1ha-cellen, zal de impact 

ervan op de indicator zelf echter beperkt zijn. 

- Ecoducten en andere ontsnipperingsmaatregelen die voor specifieke soorten genomen worden, zijn 

niet mee opgenomen in de berekening. Dat wil zeggen dat twee clusters die verbonden zijn door een 

ecoduct niet omwille van de aanwezigheid van het ecoduct als één grotere cluster worden aanzien. 

Het verschil dat door het meenemen van de ecoducten zou ontstaan is op dit moment echter zeer 

klein. Er zijn enerzijds maar een beperkt aantal ecoducten in Vlaanderen en de plaatsen waar de 

ecoducten liggen behoren reeds tot een grote groencluster. Anderzijds vormen ecoducten een 

specifieke ontsnipperingsmaatregel voor bepaalde fauna en kan dit naar interpretatie en beleving 

minder een verbinding tussen twee clusters vormen. 

- Landbouwcategorieën zitten niet in deze indicator vervat. Dit sluit aan op de wijze waarop het 

visiethema ‘groenblauwe netwerken’ binnen de visienota wordt omschreven. Bovendien omvat de 

indicator ‘aaneengeslotenheid van open ruimte’ wel de landbouwgebieden. Evengoed kan men in de 

toekomst aan de slag met een gelijkaardige oefening op enkel de landbouwgebieden, indien het 

bijvoorbeeld voor een specifiek project interessant is de mate van aangeslotenheid van 

landbouwgebieden in beeld te brengen. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

De indicator kadert binnen het visiethema ‘We dooraderen Vlaanderen met groene en blauwe netwerken’ en is 

gelinkt met de themadoelen ‘connectiviteit verhogen’, ‘omvang natuur- en bosgebieden vergroten’, 

‘groenaanbod vergroten’, en ‘belevingswaarde natuur verhogen’. Door te bekijken of het aantal clusters van de 
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grootste categorie of de oppervlakte van de clusters toeneem of afneemt, kan de ontsnippering/versnippering 

van de groene ruimte nagegaan worden. De aaneengeslotenheid van groene ruimte draagt in grote mate bij 

aan het aspect belevingswaarde en toekomstwaarde van de omgevingskwaliteit. 

 

(Een tijdsmeting van) deze indicator kan meer inzicht geven in de mate waarin een aantal ambities rond 

morfologie van groenblauwe netwerken vorm krijgen. Met name voor het opvolgen van volgende ambities is 

de indicator relevant: 

 

- Ambities voor stedelijk gebied 

o “Stedelijke kernen zijn zichtbaar verbonden door een fijnmazig groen-blauw netwerk” en 

“Elke stad heeft een groene gordel” => door een combinatie te maken met de indicator van 

bebouwingstypologie (type “kern”), kan nagegaan worden in welke mate de groene clusters 

zich situeren nabij en tussen de stedelijke kernen of men kan bv. de overlay maken met de 

stedelijke gebieden van het RSV (zie onderstaande figuur). Hieruit valt af te leiden dat 

voornamelijk in de provincies West- en Oost-Vlaanderen de groenclusters nabij en tussen 

stedelijke gebieden beperkt zijn. Deze gebieden kennen natuurlijk wel veel relatief grote 

open ruimte clusters, die niet onder de categorie ‘groene ruimte’ vallen. 

 

 
Figuur 12 Combinatiekaart groenblauwe netwerken met overlay van de stedelijke gebieden (definitief, in ontwerp of 

hypothese, Ruimte Vlaanderen, 2013) 

 
- Ambities voor Randstedelijk gebied 

o Open ruimte, groene vingers en blauwe valleien zijn als grote gehelen ontwikkeld in nabijheid 

van stedelijke kernen => deze ambitie is gelijkaardig aan bovenstaande ambitie voor het 

stedelijk gebied 

- Ambities voor landelijk gebied 

o Open ruimte bestemmingen zoals natuur, bos, water en landbouw primeren op bebouwing 

en buiten de dorpskernen is er geen verspreide bebouwing => om dit in beeld te brengen, kan 

deze indicator, samen met de indicator van “aaneengeslotenheid van open ruimte” en 

“bebouwingstypologie” gecombineerd worden. Uit de aggregatie van de clustergroottes voor 

zowel open ruimte als groene ruimte, vallen logischerwijs de grootste clusters binnen het 

landelijk gebied. 

 
Onderstaande tabel geeft voor de clustergrootte van groene ruimte de analyse per gebiedstype op basis van de 

3 verschillende afbakeningen. Voor elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven, dit is dus het 

gemiddelde van de clustergroottes waartoe de cellen binnen een bepaalde afbakening behoren in ha. Dit kan 

vergeleken worden met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. Er is duidelijk een zeer sterke variatie 

tussen de gebiedstypen.  
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Tabel 8 Geaggregeerde scores voor de indicator aaneengeslotenheid van groene ruimte, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 84 90 87 

Randstedelijk 4.6 9.3 13.4 

Stedelijk 0.1 0.7 2.7 

Vlaanderen 69 

 
 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Indicator 1: Bebouwingstypologieën. De groene ruimte clusters zullen over het algemeen kleiner zijn in de 

zones waar veel linten en kernbebouwing voorkomt. 

 

Indicator 5a: aaneengeslotenheid groene ruimte. De clusters groen zullen terugkomen in de open ruimte 

clusters. Al bestaan open ruimte clusters uiteraard uit meer dan groenclusters. 

9. Bijkomende opmerkingen 

De doorsnijding van de grootste groene ruimte clusters valt grotendeels samen met de ligging van 

verbindingswegen tussen steden. Langs deze historische verbindingswegen werden later ook de spoorwegen 

en autosnelwegen aangelegd. 

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

De indicator ‘Dichtheid bebouwing’ van de Ruimtemonitor geeft de bebouwde oppervlakte ten opzichte van de 

totale oppervlakte per ruimtelijke eenheid weer. Waar de grootste dichtheid aan bebouwing voorkomt, zullen 

de kleinste open ruimteclusters verschijnen. 

 

Ook met de indicator ‘Versnippering van de open ruimte door bebouwing, verharding en 

verkeersinfrastructuur’ uit de Ruimtemonitor is er een link. Deze indicator geeft weer in welke mate de open 

ruimte versnipperd is door bebouwing (inclusief tuinen), verkeersinfrastructuur en verharding. Ook hier zien 

we dat waar de versnippering het grootst is, de kleinste open ruimte clusters verschijnen in de indicator 

‘aaneengeslotenheid open ruimte’. Aangezien de Ruimtemonitor ook rekening houdt met versnippering door 

verharding en bebouwing en niet enkel de ‘groen ruimte’ in beschouwing neemt, maar ook landbouwgronden, 

komen de resultaten van beide indicatoren in de landelijke gebieden niet helemaal overeen. 
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Indicator 5b: Groenblauwe netwerken – situering blauw 
netwerk 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator bepaalt voor Vlaanderen de aaneengeslotenheid van het blauwe netwerk. In Vlaanderen zijn 

alle beken, rivieren, stromen, kanalen en grachten onderling met elkaar verbonden (kanalen verbinden de 

verschillende stroombekkens). Het blauw netwerk zou analoog aan groen netwerken kunnen bekeken worden 

(indicator 5a). Dit leidt er echter toe dat iedere cel die door een waterloop dooraderd wordt, als waarde 

dezelfde clustergrootte zou krijgen, namelijk de grootte van het volledige Vlaamse netwerk. 

 

Een alternatief is om te gaan kijken naar het aantal hectare dat afwatert naar een andere raster-cel op 1ha-

schaal. Dit geeft informatie over de grootte van de waterloop die in een cel kan verwacht worden. Dit soort 

kaart kan gemaakt worden op basis van een gedetailleerde hoogte-kaart. Enerzijds heeft deze benadering als 

belangrijk nadeel dat de werkelijke locatie van waterlopen in Vlaanderen kan afwijken van de ‘natuurlijke 

ligging’, en de aanwezigheid van kanalen dit beeld hertekent. Een voorbeeld toont voor het poldergebied dat 

dit tot significante wijzigingen leidt t.o.v. de werkelijkheid (zie box 1). Anderzijds geeft deze benadering slechts 

één aspect van het blauwnetwerk weer, de waterlopen. 

 

Daarom is voor deze indicator vertrokken van de Vlaamse Hydrografische atlas. Hierin zijn de verschillende 

waterlopen reeds ingedeeld in categorieën volgens grootte. Via deze opdeling kan voor alle waterlopen in 

Vlaanderen de grootte van het netwerk worden weergegeven. Aanvullend hierbij zijn er ook nog 

wateroppervlakken en slik en schorre. Om ook deze categorieën weer te geven wordt gebruik gemaakt van de 

landgebruikskaart waarin water en slik en schorre aparte landgebruiksklasses zijn.  

 

Deze indicator toont dus voor Vlaanderen of en onder welke vorm blauw aanwezig is. 

2. Gebruikte brongegevens 

- landgebruikskaart (VITO) op 100 meter resolutie, zie indicator 2 

- VHA 2014 

o resolutie gegevens: vectoren (shape-files), toepassingsschaal 1:5000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: niet gekend 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VMM- afdeling operationeel 

waterbeheer 

o leverancier van de gegevens: AGIV 

o protocol voor data-uitwisseling: download via AGIV 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Om de indicator ‘aaneengeslotenheid blauw netwerk’ in kaart te brengen, worden 3 stappen doorlopen 

 

Stap 1: Kaart voor wateroppervlak en kaart voor slik en schorre 

- Reclassify en Aggregate van de landgebruikskaart om een laag met de wateroppervlakken en ten 

tweede een laag met slik en schorre 

- RastertoAscii om de rasterkaarten om te zetten naar een bruikbaar formaat in het Ruimtemodel 

 

Stap 2: Analyse aanwezigheid verschillende watercategorieën in Vlaanderen 

- Aan de hand van een script in het ruimtemodel wordt aan elke cel in Vlaanderen een waarde 

toegekend die weergeeft welke aspect van het blauwnetwerk er voorkomt. Voor cellen waar 

verschillende vormen van blauw voorkomen, heeft het voorkomen van een grotere waterloop 

voorrang op een kleinere waterloop. Het voorkomen van een waterloop heeft eveneens voorrang op 

het voorkomen van de landgebruiksklassen. De volledige volgorde is dus 1) bevaarbare waterloop 2) 

1
ste

 cat. waterloop 3) 2
de

 cat. waterloop 4) 3
de

 cat. waterloop 5) niet geklasseerde waterloop 6) slik en 

schorre 7) wateroppervlak 
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Stap 3: kaartweergave 

De resultaten van de analyse met het ruimtemodel worden getoond als een kaart voor Vlaanderen met de 7 

verschillende blauw categorieën. 

  

  
Figuur 13: Het blauwe netwerk in Vlaanderen adhv. VHA 2014 en de landgebruikskaart ingedeeld naar lokale grootte van 

het netwerk. 

 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de eerste 0-meting werd gebruik gemaakt van de landgebruikskaart van 2014 en de VHA 2014.  

Voor de indicator blauw netwerk is er nauwelijks evolutie in de tijd te verwachten. Vandaar is voor deze 

indicator, in tegenstelling tot de andere indicatoren, het opvolgen van de evolutie minder relevant.  

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- De indicator toont de aanwezigheid van het blauw netwerk in Vlaanderen en waar welk type blauw 

voorkomt. Kwaliteit en toegankelijkheid van het blauw netwerk zijn aspecten die door 

databeperkingen en technische beperkingen hier niet aan kunnen gekoppeld worden. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit   

Deze indicator kadert binnen het visiethema ‘milieuvriendelijke mobiliteit’, ‘open ruimte’ en ‘leefkwaliteit’. 

Aanwezigheid van open water kan bijdragen tot een toename van de gebruiks- en belevingswaarde. In de stad 

leidt water tot ecologische, sociale en economische voordelen. Het kan een uitgangspunt zijn voor 

stadsvernieuwing, zowel op sociaal als fysiek vlak (VROM 2005). Water draagt bij tot de identiteit van een 

plaats en kan bepalend zijn bij de vormgeving van de ruimte.  

 

Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

 

- Generieke ambities 

o Langzame verkeersnetwerken worden sterker gekoppeld aan groenblauwe netwerken en 

open ruimte (vb. jaagpad langs kanaal) 

o Watersystemen verkeren in goede toestand 
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o Groene en blauwe netwerken bieden veel recreatiemogelijkheden zonder de draagkracht te 

overschrijden 

- Ambities voor stedelijk gebied 

o Stedelijke groenkernen zijn zichtbaar verbonden door een fijnmazig groenblauw netwerk 

o Water is meer zichtbaar door openlegging 

o Binnen en tussen de kernsteden is het openbaar vervoer sterk uitgebouwd (openbaar vervoer 

per boot mogelijk in sommige steden) 

- Ambities voor randstedelijk gebied 

o Binnen en tussen de kernsteden is het openbaar vervoer sterk uitgebouwd (openbaar vervoer 

per boot mogelijk in sommige steden) 

o Waardevolle kleine landschapselementen worden behouden en versterkt 

- Ambities voor landelijk gebied 

o Overstromingsgebieden hebben een multifunctionele inrichting (medegebruik landbouw, 

natuur, recreatie), aangepast aan het overstromingsgevoelig karakter. Van nature 

overstroombare gebieden zijn ingericht als waterbuffer 

o Geen bijkomende harde bestemmingen in overstromingsgevoelig gebied 

 

Het heeft weinig zin deze indicator te aggregeren naar het niveau van de gebiedstypen. Het blauw netwerk is 

als indicator voornamenlijk beschikbaar om als overlay met andere kaarten en indicatoren van de 

omgevingskwaliteit te gebruiken. 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit   

Indicator 2: ruimtebeslag. Een groot ruimtebeslag heeft een invloed op de ruimte voor (aaneengesloten) 

blauwe netwerken.  

 

Indicator 7: overstromingshinder. In landelijke gebieden kent oppervlaktewater soms al een multifunctioneel 

gebruik als buffer tegen overstromingen, recreatie en drinkwatervoorziening.  

 

9. Bijkomende opmerkingen 

 

 

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

/ 
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Indicator 5c: Groenblauwe netwerken – combinatie van het groen en blauwe 

netwerk 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Door een overlay van de indicatoren 5a ‘Aaneengeslotenheid groen netwerk’ en 5b ‘Blauw Netwerk’ kan het 

groen-blauwe netwerk in zijn geheel getoond worden. Over het groen netwerk is het blauw netwerk als 

transparante laag geplaats. Deze kaart toont waar in Vlaanderen groen en blauw mekaar aanvullen.   

2. Gebruikte brongegevens 

Zie indicatoren 5a en 5b 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Er is een overlay gemaakt van de indicator ‘Aaneengeslotenheid groen netwerk’ en het ‘blauw netwerk’. 

 

 
Figuur 14 Combinatiekaart groenblauwe netwerken 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting 

 Zie indicatoren 5a en 5b 

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

Zie indicatoren 5a en 5b 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

Zie indicatoren 5a en 5b 
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8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit 

Zie indicatoren 5a en 5b  

9. Bijkomende opmerkingen 

Zie indicatoren 5a en 5b 

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

Zie indicatoren 5a en 5b 
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 Indicator 6: Blootstelling aan luchtverontreiniging 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator brengt voor Vlaanderen de blootstelling aan luchtverontreiniging in beeld. Luchtverontreiniging 

omvat verschillende polluenten. Voor de nulmeting omgevingskwaliteit is gekozen om met PM2.5 en O3 te 

werken. PM2.5 heeft lange termijn gezondheidseffecten, terwijl O3 net op korte termijn een invloed heeft. In de 

toekomst wordt het aantal polluenten mogelijk verder uitgebreid. De meest recente jaargemiddelde 

luchtkwaliteitswaarden voor Vlaanderen worden hiervoor gekruist met de bevolkingsgegevens. 

 

De resultaten kunnen getoetst worden aan de Europese luchtkwaliteitsnormen en de WHO-normen. Deze zijn 

respectievelijk: 

• PM2.5: EU-streefwaarde 25 µg/m³ jaargemiddeld, WHO richtwaarde 10 µg/m³ jaargemiddeld 

• O3: EU maximum 25 overschrijdingsdagen van dagelijkse hoogste 8 uur-gemiddelde concentratie 120 

µg/m³, informatiedrempel 3 opeenvolgende uren 180 µg/m³, alarmdrempel 3 opeenvolgende uren 

240 µg/m³, WHO 8 uur gemiddelde grenswaarde van 100 µg/m³ 

 

Voor PM2.5 wordt dus de jaargemiddelde concentratie getoetst aan de jaarnormen van zowel WHO als EU. Voor 

O3 bekijken we het aantal overschrijdingsdagen van dagelijkse hoogste 8 uur-gemiddelde concentratie boven 

120 µg/m³. De huidige EU-streefwaarde is maximaal 25 overschrijdingsdagen gemiddeld over 3 jaren. De lange 

termijndoelstelling is geen overschrijdingen van deze norm. 

 

De rekenmethode en brongegevens werden bekomen na overleg met Ircel (Interregionale cel leefmilieu). 

Als uiteindelijke indicator voor opname in het totaalbeeld van de nulmeting voor omgevingskwaliteit is de 

PM2.5 jaargemiddelde concentratie en het aantal O3 overschrijdingsdagen per jaar geselecteerd. De overstap 

naar blootstellingskaarten is eveneens gerapporteerd in deze indicator fiche maar is niet weerhouden voor het 

totaalbeeld. 

2. Gebruikte brongegevens  

- Luchtkwaliteitskaarten 2013 PM2.5 (jaargemiddelde): 

o resolutie gegevens: irregulier grid met maximale resolutie tot 10 meter nabij emissiebronnen 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: jaarlijks  

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: Ircel (RIO-IFDM model resultaten) 

o leverancier van de gegevens: Ircel 

o protocol voor data-uitwisseling: opgevraagd bij Ircel (gis-datalaag) 

- Luchtkwaliteitskaarten 2013 O3 (overschrijdingsdagen 8-uurs-gemiddelde 120 µg/m³ norm): 

o resolutie gegevens: 1 km 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: jaarlijks  

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: Ircel (RIO-model resultaten) 

o leverancier van de gegevens: Ircel 

o protocol voor data-uitwisseling: opgevraagd bij Ircel (gis-datalaag) 

 

- Bevolkingsdata per statistische sector per leeftijdscategorie: zie indicator 3 

3. Technische GIS-berekeningswijze   

Deze indicator bestaat uit twee delen, enerzijds PM2.5, anderzijds O3. De bevolkingskaart ontwikkeld op basis 

van de assymetrische spreiding, zoals besproken bij de technische berekening van indicator 3 wordt voor deze 

indicator eveneens gebruikt. 
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PM2.5 

 

Stap 1: 

De jaargemiddelde PM2.5 concentratiekaart wordt geaggregeerd tot 100 meter resolutie (ArcGIS Aggregate – 

MEAN). Dit resultaat geeft een duidelijk beeld van gebieden met hogere en lagere fijn stof concentraties. Het 

resultaat wordt in onderstaande figuur getoond. De legende is in overeenstemming met de jaarrapporten van 

Ircel. De kaart voor België is uitgesneden op de grenzen van Vlaanderen via Extract by Mask. 

 

 
Figuur 15: Jaargemiddelde PM2.5 concentratiekaart voor 2013. Bron: Ircel, RIO-IFDM resultaten. 

 

Stap 2: 

De PM2.5 concentraties kunnen rechtsreeks gekruist worden met de bevolkingsgegevens, geaggregeerd naar 

100 meter resolutie. Een beschrijving van de gebruikte bevolkingsgegevens is te vinden in de beschrijving van 

de indicator ‘Basisvoorzieningen’. 

 

Rechtstreeks vermenigvuldigen van beide kaartlagen (Arcgis: raster calculator), resulteert in een kaart met 

µg/m³ * personen per 1 ha-cel. Dit geeft onderstaande kaart. Gebieden waar veel mensen wonen en aan een 

hoge PM2.5 waarde worden blootgesteld scoren hoge waarden.  

 

 
Figuur 16: PM2.5 jaargemiddelde blootstelling. 

 

Aangezien de variatie in bevolkingsdichtheid (0 tot 396 mensen per ha) groter is dan de variatie in PM2.5 

(ongeveer 10 tot 25 µg/m³), toont deze kaart echter vooral de gebieden waar veel mensen wonen. De lokale 

verschillen in luchtkwaliteit komen minder duidelijk naar voor. Voor de nulmeting omgevingskwaliteit is 

daarom de concentratie opgenomen als indicator, en niet de jaargemiddelde blootstelling. 
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Stap 3: 

Blootstellingsstatistieken kunnen worden berekend op basis van de bevolkings- en PM2.5-kaart. De PM2.5-kaart 

wordt via ‘Reclassify’ (Arcgis) omgezet in een categorische kaart. Deze kan dan worden gebruikt om te 

berekenen hoeveel mensen er op hun thuis locatie aan een bepaalde PM2.5 waarde worden blootgesteld via 

Zonal Statistics. Voor Vlaanderen geeft dit de volgende tabel. 

 
Tabel 9. Blootstelling aan PM2.5 in Vlaanderen 2013. 

PM2.5 in µg/m³ bevolkingspercentage bevolkingsaantallen 

< 5 0.0% 1 

5-7 0.0% 29 

7-10 0.1% 5765 

10-12 0.5% 32846 

12-15 22.3% 1403648 

15-20 77.0% 4848484 

20-25 0.1% 3423 

25-30 0.0% 0 

 

Een gelijkaardige analyse kan herhaald worden voor stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied. Hiertoe is via 

Rastercalculator een combinatie gemaakt van de kaart met de PM2.5 concentratieklassen en de gebiedstypes. 

Via Zonal Statistics is er dan geanalyseerd aan welke PM2.5 concentraties de bevolking per gebiedstype wordt 

blootgesteld op thuislocaties.  

 

Vergelijking met de normwaarden toont dat de volledige Vlaams bevolking wordt bloot gesteld aan 

concentraties onder de EU-streefwaarde (25 µg/m³). Slechts 0.1 % van de bevolking woont echter in een 

gebied waar ook de WHO-norm van 10 µg/m³ wordt gehaald. 

 
Tabel 10 Analyse naar stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied met indeling volgens bevolkingsaantal 

 bevolkingspercentage bevolkingsaantal 

PM2.5 landelijk randstad stad landelijk randstad stad 

< 5 0.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 

5-7 0.0% 0.0% 0.0% 29 0 0 

7-10 0.1% 0.1% 0.1% 388 2990 2387 

10-12 0.3% 0.4% 0.8% 1947 15207 15692 

12-15 34.6% 28.0% 7.6% 204794 1050163 148691 

15-20 65.0% 71.5% 91.4% 384594 2679283 1784607 

20-25 0.1% 0.0% 0.1% 314 1788 1321 

25-30 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 

 
Tabel 11 Analyse naar stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied met indeling volgens bebouwingsgraad. 

 bevolkingspercentage bevolkingsaantal 

PM2.5 landelijk randstad stad landelijk randstad stad 

< 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 

5-7 0.0% 0.0% 0.0% 28 1 0 

7-10 0.0% 0.1% 0.1% 607 1096 3614 

10-12 0.3% 0.4% 0.6% 4190 8557 17573 

12-15 41.2% 28.4% 9.9% 524548 577532 294970 

15-20 58.4% 71.1% 89.3% 744498 1446344 2649439 

20-25 0.0% 0.1% 0.1% 247 1408 1748 

25-30 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 
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Tabel 12 Analyse naar stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied met indeling volgens aanbod voorzieningen. 

 bevolkingspercentage bevolkingsaantal 

PM2.5 landelijk randstad stad landelijk randstad stad 

< 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 

5-7 0.0% 0.0% 0.0% 29 0 0 

7-10 0.2% 0.1% 0.0% 4024 1276 17 

10-12 0.6% 0.6% 0.3% 13702 9442 7176 

12-15 35.7% 21.7% 10.2% 798648 350660 247741 

15-20 63.5% 77.5% 89.4% 1420304 1251712 2168265 

20-25 0.0% 0.1% 0.1% 790 1007 1606 

25-30 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 

 

 

O3 

 

Stap 1: 

De kaart met O3 overschrijdingsdagen (dagnorm hoogste 8u gemiddelde concentratie boven 120 µg/m³) is voor 

2013 beschikbaar op een 1km resolutie. Deze kaart voor België wordt via Extract by Mask  tot Vlaanderen 

herleid. Deze kaart toont duidelijk de gebieden waar er meer hoge O3-piekconcentraties voorkomen. Het 

resultaat wordt in onderstaande figuur getoond, de legende is in overeenstemming met jaarrapporten van 

Ircel. 

 

 
Figuur 17: Aantal O3 overschrijdingsdagen van de EU-norm van hoogste 8u-gemiddelde concentratie per dag boven 120 

µg/m³ voor 2013. Bron: VITO, RIO-resultaten. 

 

Stap 2: 

Het aantal O3 overschrijdingsdagen kan rechtsreeks gekruist worden met de bevolkingsgegevens, geaggregeerd 

naar 100 meter resolutie. Een beschrijving van de gebruikte bevolkingsgegevens is te vinden in de beschrijving 

van de indicator ‘Basisvoorzieningen’. 

Rechtstreeks vermenigvuldigen van beide kaartlagen (Arcgis: Raster calculator), resulteert in een kaart met 

overschrijdingsdagen * personen per 1 ha-cel. Dit geeft onderstaande kaart. Gebieden waar veel mensen 

wonen en een hoog aantal overschrijdingsdagen scoren hoge waarden.  
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Figuur 18: Blootstelling aan overschrijdingsdagen van O3-dagnorm, uitgedrukt in overschrijdingsdagen vermenigvuldigd 

met bevolkingsaantal per ha. 

 

Aangezien de variatie in bevolkingsdichtheid (0 tot 396 mensen per ha) groter is dan de variatie in O3 

overschrijdingsdagen (0 tot 25), toont deze kaart echter vooral de gebieden waar veel mensen wonen. De 

lokale verschillen in luchtkwaliteit komen minder duidelijk naar voor. Voor de nulmeting omgevingskwaliteit is 

daarom het aantal overschrijdingsdagen opgenomen als indicator, en niet de blootstelling. 

 

Stap 3: 

Blootstellingsstatistieken kunnen worden berekend op basis van de bevolkings- en O3-kaart. De O3-kaart wordt 

via Reclassify omgezet in een categorische kaart. Deze kan dan worden gebruikt om te berekenen hoeveel 

mensen er op hun thuis locatie aan een bepaald aantal O3 overschrijdingsdagen wordt blootgesteld. Voor 

Vlaanderen geeft dit de volgende tabel (berekening via ArcGIS Zonal Statistics as table). 

 
Tabel 13 Blootstelling aan O3 overschrijdingsdagen in Vlaanderen 2013. 

O3-overschrijding bevolkingspercentage bevolkingsaantallen 

0 0.0% 533 

1-3 12.5% 786936 

4-7 36.4% 2284247 

8-10 14.1% 884425 

11-15 29.6% 1860784 

16-20 5.7% 355292 

21-25 1.7% 104149 

26-30 0.0% 0 

 

Een gelijkaardige analyse kan herhaald worden voor stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied. 

De EU-norm voor O3 is een maximaal aantal normoverschrijdingen van 25, gemiddeld over 3 jaar. Nagenoeg 

volledig Vlaanderen heeft voor 2013 afzonderlijk minder dan 25 dagen waarop de EU-dagnorm wordt 

overschreden. Aan de langetermijndoelstelling (geen enkele overschrijdingsdag) wordt nog niet voldaan in 

Vlaanderen.  

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 
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5. Tijdsreferentie van de meting 

Voor de nulmeting is gebruik gemaakt van de luchtkwaliteitskaarten 2013 van Ircel. Deze kaarten worden 

jaarlijks aangemaakt en hiervoor is reeds een aanzienlijke tijdsreeks beschikbaar.  

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- 2 luchtkwaliteitspolluenten zijn opgenomen in deze indicator. Daar de ene stof een effect heeft op 

korte termijn en de andere stof een effect heeft op lange termijn,geven ze samen een indicatie van 

polluenten met lange en korte termijn gezondheidseffecten. Andere polluenten zouden hier nog aan 

toegevoegd kunnen worden. 

- Bij de gebruikte bevolkingskaart worden de bevolkingsgegevens per statistische sector gespreid over 

alle bebouwing binnen deze sector. Verschillen in bevolkingsaantal per adres of verschillen in 

spreiding van de bevolkingsdichtheid binnen een statistische sector zijn hier dus niet in opgenomen. 

- Als uiteindelijke indicator voor opname in het totaalbeeld van de nulmeting voor omgevingskwaliteit is 

de PM2.5 jaargemiddelde concentratie en het aantal O3 overschrijdingsdagen per jaar geselecteerd. De 

overstap naar blootstellingskaarten is eveneens gerapporteerd in deze indicator fiche maar is niet 

weerhouden voor het totaalbeeld. 

- De blootstelling aan luchtverontreiniging binnen Vlaanderen wordt beïnvloed door emissie van 

polluenten buiten Vlaanderen. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit  

Gebieden met veel luchtverontreiniging zijn minder interessant om in te wonen, leven en werken vanuit 

gezondheidsoogpunt. Gebieden met veel luchtverontreiniging hebben dus vanuit dit oogpunt een lagere 

gebruikswaarde. De lange termijngezondheidseffecten van luchtverontreiniging zorgen ervoor dat ook de 

toekomstwaarde van gebieden met een hoge verontreiniging vermindert. Onrechtstreeks is ook de link met 

belevingswaarde te leggen, daar er voor fijn stof een link is tussen een hoog aantal overschrijdingsdagen en 

bijvoorbeeld de onmiddellijke nabijheid van een autosnelweg (barrièrewerking, geluidsoverlast). 

 

Eén van de visiethema’s van LNE voor omgevingskwaliteit is ‘we verbeteren de leefkwaliteit van iedere 

Vlaming’. De indicator luchtverontreiniging past hier duidelijk in. In Vlaanderen hangt de blootstelling aan 

luchtverontreiniging samen met de plaats van wonen en werken enerzijds, en het autoverkeer anderzijds. Het 

laatste punt geeft aan dat het visiethema rond milieuvriendelijke mobiliteit ook aansluit bij deze indicator. Ook 

met de visie m.b.t. het duurzaam materiaal- en energiebeheer is er een link omdat door middel hiervan de 

luchtverontreiniging kan teruggedrongen worden (groene energie en langere levenscyclus en recyclage van 

materialen). Onrechtstreeks is er ook een link met de visiethema’s groenblauwe netwerken. Groengebieden 

kunnen immers een zuiverend effect hebben. Ambities zoals “elke stad heeft een groene gordel” kunnen 

mogelijk een positief effect hebben op de luchtkwaliteit.  

 

Specifiek voor het opvolgen van onderstaande ambities is de indicator relevant.  

 

- Generieke ambities 

o Geen negatieve gezondheidsimpact a.g.v. milieuverontreiniging en milieuhinder => deze 

indicator dekt deels deze ambitie, gezien luchtverontreiniging en evoluties hierin een effect 

hebben op gezondheid. Vooral het opvolgen van evoluties van deze indicator, met de ambitie 

om luchtverontreiniging te minderen, is hier relevant. 

o “Het aantal individuele motorvoertuigkilometers is beperkt” en Ruimte-indeling is afgestemd 

op duurzame vervoersmodi  => onrechtstreeks kunnen deze ambities een positief effect 

hebben op de indicatoren van luchtverontreiniging 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied 

o Steden en woonkernen hebben een uitstekende luchtkwaliteit en de geluidshinder is laag; 

beide factoren hebben geen negatieve impact op de gezondheid => deze indicator dekt het 
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aspect van de luchtkwaliteit. Een combinatie van deze indicator met de locatie van de steden 

en woonkernen, maakt het mogelijk de luchtkwaliteit in deze zones en de ruimtelijke 

differentiatie hierin na te gaan.  

o Binnen en tussen de kernsteden is het openbaar vervoer sterk uitgebouwd => onrechtstreeks 

kunnen deze ambities een positief effect hebben op de indicatoren van luchtverontreiniging 

 

Onderstaande tabel toont de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor elke 

categorie wordt in de eerste tabel de jaargemiddelde PM2.5 concentratie en in de tweede tabel het aantal O3 

overschrijdingsdagen gegeven. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. De 

stedelijke gebieden hebben gemiddeld de grootste jaargemiddelde concentratie PM2.5. Landelijke gebieden 

kennen dan weer gemiddeld de meeste overschrijdingsdagen voor O3.  Belangrijk is om steeds de ruimtelijke 

differentiatie (zie bovenstaande kaarten) mee te hebben. 

 
Tabel 14 Geaggregeerde scores voor de indicator Jaargemiddelde PM2.5 concentratie 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 15.28 15.17 15.21 

Randstedelijk 15.53 15.68 15.66 

Stedelijk 16.47 16.29 16.16 

Vlaanderen 15.35 

 
Tabel 15 Geaggregeerde scores voor de indicator aantal O3 overschrijdingsdagen van de EU-norm van hoogste 8u-

gemiddelde concentratie per dag boven 120 µg/m³ 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 9.37 9.62 9.67 

Randstedelijk 9.31 8.97 8.56 

Stedelijk 6.56 7.16 7.15 

Vlaanderen 9.30 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit   

Indicator 1: bebouwingstypologieën. Deze relatie geldt enkel voor ozon in steden (grote gebieden met 

kernbebouwing). Ozon wordt gevormd als gevolg van de reactie tussen stikstofdioxide (NO2), koolwaterstoffen 

en zonlicht. Omdat in stedelijke gebieden, door het verkeer, een hogere concentratie aan NOx te vinden is, zijn 

de ozonconcentraties hier lager (Citeair 2007).  

 

Indicator 3: nabijheid van basisvoorzieningen: minder grote verplaatsingsafstand betekent minder kilometers, 

al dan niet met milieuvervuilend transport, en leidt bijgevolg tot betere omgevingskwaliteit en geringere 

blootstelling aan luchtverontreiniging.  

 

Indicator 5: aaneengeslotenheid van groenblauwe netwerken en indicator 9: groentypologieën. Vegetatie heeft 

enerzijds een zuiverende werking door depositie van polluenten. Anderzijds vormen de groengebieden 

eveneens gebieden met de afwezigheid van antropogene emissiebronnen. 

 

Indicator 11: geluid. Zowel luchtkwaliteit als geluid zijn sterk gelinkt aan verkeer. 

 

8. Bijkomende opmerkingen 

Naast PM2.5 en O3 kunnen andere luchtkwaliteitsindicatoren in de toekomst aan dit instrument worden 

toegevoegd. De jaargemiddelde NO2 concentraties kunnen bijvoorbeeld als extra polluent worden toegevoegd. 

Dit is een indicator die sterk gelinkt is aan verkeersemissies.  
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De kaart toont de sterke gradiënten die er binnen Vlaanderen zijn, op basis van de Ircel gegevens voor 2013 

(RIO-IFDM model resultaten). Voor NO2 is de relatie met gezondheidseffecten echter minder sterk dan voor 

PM2.5. Daarom wordt deze indicator momenteel niet bij de basisselectie van indicatoren omgevingskwaliteit 

opgenomen. In de toekomst zullen er ook roetconcentraties (elemental carbon of black carbon) als kaarten 

beschikbaar gemaakt worden. Dit lijkt een interessante piste binnen dit instrument, aangezien EC en BC een erg 

schadelijke fractie zijn van PM met sterke gezondheidseffecten en grote gradiënten binnen Vlaanderen. 

 

 
Figuur 19: No2 jaargemiddelde concentraties (µg/m³) 

 

9. Relatie met andere meetinstrumenten 

In de stadsmonitor wordt het voorstel geformuleerd om op termijn data te voorzien voor de indicator 

‘luchtkwaliteit’. Deze indicator geeft het aantal dagen met goede luchtkwaliteit tegenover het totaal aantal 

dagen weer op basis van de luchtkwaliteitsindex. Deze index houdt rekening met vier verontreinigende stoffen 

in de omgevingslucht: ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijn stof. Op dit moment zijn enkel data 

beschikbaar van meetpunten in Gent en Borgerhout (Antwerpen). Analyse van deze gegevens levert geen 

bruikbare data op en men kan moeilijk aannemen dat de resultaten ook zouden gelden voor andere 

centrumsteden, daarom werd besloten dat de indicator best herbekeken zou worden. 
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Indicator 7: Lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Voor het thema Energie is de lokale hernieuwbare energie productie in kaart gebracht.  

 

Voor de productie van hernieuwbare elektriciteit zijn data van VREG voor het geïnstalleerd vermogen 

aangewend voor biomassa, biogas, warmtekrachtkoppeling (WKK), waterkrachtcentrales, windturbines en 

zonnepanelen. Het geïnstalleerd vermogen wordt binnen een 4km straal samen geteld om tot een duidelijke 

kaart van de hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen te komen. De 4km grens is gekozen omdat dit een 

technische grens is voor aansluiting op het net. Dit toont dus de gebieden in Vlaanderen met toegang tot hoge 

hernieuwbare elektriciteit. 

 

Er is eveneens onderzocht of er bruikbare data zijn om de hernieuwbare elektriciteitsproductie te vergelijken 

met het elektriciteitsverbruik. Aangezien de verbruiksdata van industriële grootverbruikers niet konden 

opgenomen worden is deze analyse echter niet opgenomen in de indicator.  

 

2. Gebruikte brongegevens 

- Elektriciteitsproductie (geïnstalleerd vermogen): Biomassa en Biogas productie-installaties waaraan GSC en 

garanties van oorsprong werden toegekend, warmte-krachtkoppeling installaties waaraan WKC en/of 

garanties van oorsprong werden toegekend 

o resolutie gegevens: puntlocaties uit VREG databank 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VREG 

o leverancier van de gegevens: VREG 

o protocol voor data-uitwisseling: download excel via VREG 

- Elektriciteitsproductie (geïnstalleerd vermogen): zonnepanelen > 10 kW 

o resolutie gegevens: puntlocaties uit VREG databank 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VREG 

o leverancier van de gegevens: VREG 

o protocol voor data-uitwisseling: download excel via VREG 

- Elektriciteitsproductie (geïnstalleerd vermogen): zonnepanelen < 10 kW 

o resolutie gegevens: totalen per gemeente gespreid over de totale dakoppervlakte per gemeente 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VREG 

o leverancier van de gegevens: VREG 

o protocol voor data-uitwisseling: download excel via VREG 

- Elektriciteitsproductie (geïnstalleerd vermogen): windturbines 

o resolutie gegevens: puntlocaties gebouwde en vergunde windturbines 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: Ruimte Vlaanderen 

o leverancier van de gegevens: Ruimte Vlaanderen 

o protocol voor data-uitwisseling: aanvraag shapefile bij ruimte Vlaanderen 

 

Motivatie: De klassieke elektriciteitscentrales zijn buiten beschouwing gelaten voor de elektriciteitsproductie. 

De focus ligt hier op hernieuwbare energie. 

 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Stap 1: Aggregatie hernieuwbare elektriciteitsproductie per 1 ha 

De puntlocaties die als excel-data beschikbaar zijn worden als eerste stap gegeocodeerd aan de hand van LARA 

CRAB match, een gratis webapplicatie ontwikkeld door het AGIV. Die geeft Lambert-coördinaten zodat de data 
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worden omgezet naar GIS-gegevens.  Alle data worden omgezet naar rasters via Feature to Raster en samen 

gevoegd via Raster Calculator. Deze stap is eerst uitgevoerd op 50m resolutie en vervolgens is geaggregeerd 

naar 100m resolutie, Aggregate (Sum). De tussenstap via 50m is niet strikt noodzakelijk en werd als controle 

stap gemaakt om te vergelijken met eerder gemaakt kaartmateriaal uit de referentietaak van VITO voor Ruimte 

Vlaanderen. 

 

Stap 2:  Sommeren hernieuwbare elektriciteitsproductie binnen 4km straal 

Om een duidelijk beeld te geven van gebieden in Vlaanderen met een hoge hernieuwbare 

elektriciteitsproductie is de hernieuwbare elektriciteitsproductie gesommeerd binnen een 4km straal. De 

resulterende kaart toont voor elke 1ha cel. Dit wordt uitgevoerd via SumInBuffer uit het Ruimtemodel.  

 

 
Figuur 20: Het geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare elektriciteitsproductie binnen een 4km afstand. 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de 0-meting is gebruik gemaakt van de beschikbare brongegevens van 2013 en 2014. Aangezien deze 

gegevens continu wijzigen, zullen regelmatige updates noodzakelijk zijn. 

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

Omwille van beperkingen in de beschikbaarheid van data is de vergelijking van de elektriciteitsproductie met 

het verbruik niet opgenomen in de indicator. Het ontbreken van data voor industrieel verbruik vormt hier een 

lacune zoals besproken in punt 9 van deze indicatorfiche. Omwille van databeperkingen is het thema energie 

hier verengd tot elektriciteit, indien voor andere energievormen cijfermateriaal beschikbaar gemaakt wordt 

kan de indicator verder uitgebreid worden. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

Deze indicator situeert zich voornamelijk binnen het visiethema ‘materiaal en energie’. Een duurzaam 

energiebeheer tegen 2050 is een van de doelen van LNE. De nood aan meer groene energie en de eigenschap 

om deze energie lokaal en op een meer individueel niveau te produceren kan een invloed hebben op de 
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omgevingskwaliteit. Door de inplanting van groene energie-installaties (windmolens, zonnepanelen, biomassa 

installaties,…) kan de belevingswaarde van een gebied veranderen, zowel in positieve als negatieve zin7.  

Er is ook een link met het visiethema ‘open ruimte’. In tegenstelling tot fossiele energie of kernenergie kan 

groene energie veel minder op één enkele plaats geproduceerd worden. Bovendien zijn er verschillende 

bronnen van groene energie. Groene energie zal duurzaam ingepast moeten worden in de ruimte.  

 

De indicator meet onderstaande ambities niet rechtstreeks, maar is wel relevant voor het opvolgen ervan, 

gezien een toename aan hernieuwbare electriciteitsproductie binnen elk van deze ambities een plaats heeft.  

- Generieke ambities 

o Ruimte- en energie-efficiëntie van het locatiebeleid is versterkt via goede ruimtelijke inrichting, 

door verdichting van kernen, clusteren van activiteiten en voorzieningen, compact en geschakeld 

stedelijk bouwen, en door een diverse ruimte en energie-efficiënte functiemix te stimuleren 

waarbij vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd (vb. ruimtelijk koppelen van gebruik en 

productie). 

- Ambities voor stedelijk gebied 

o Bebouwde ruimte is multifunctioneel 

o Steden en wijken zijn CO2-neutraal. Voor nieuwbouw wordt deze ambitie op het niveau van het 

individueel gebouw bereikt. 

o Energie-, grondstoffen- en materiaalkringlopen zijn gesloten binnen het eigen stadsgewest en de 

eigen regio 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 

o Steden en wijken zijn CO2-neutraal. Voor nieuwbouw wordt deze ambitie op het niveau van het 

individueel gebouw bereikt 

o Bedrijven(terreinen) zijn CO2-neutraal 

o Energie-, grondstoffen- en materiaalkringlopen zijn gesloten binnen het eigen stadsgewest 

- Ambities voor landelijk gebied 

o Bedrijven(terreinen) zijn CO2-neutraal 

o Energie, grondstoffen- en materiaalkringlopen zijn gesloten binnen de eigen regio 

 
Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype weer op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor 

elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over 

gans Vlaanderen. Hieruit blijkt een afnemend geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare elektriciteitsproductie, 

van stedelijk naar landelijk gebied.  

 
Tabel 16 Het geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare elektriciteitsproductie binnen een 4km afstand 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 17.94 14.60 17.38 

Randstedelijk 15.93 25.05 17.54 

Stedelijk 26.19 32.84 23.45 

Vlaanderen 17.86 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Een zwakke link met de indicator geluidshinder kan gevonden worden, en dan vooral m.b.t. windmolens. In 

Vlaanderen gelden echter bepaalde afstanden als buffer met bewoond gebied.  

9. Bijkomende opmerkingen 

Binnen de ontwikkeling van deze indicator is er eveneens naar gestreefd om de elektriciteitsproductie te 

vergelijken met het elektriciteitsverbruik. De verbruiksgegevens zijn beschikbaar per gemeente 

(‘Ondersteuning burgemeestersconvenant’, LNE cijfers 2011); hierbij ontbreken echter de grote industriële 

                                                
7 Een studie van Van Rompaey et al. (2011) naar de appreciatie voor windturbines toont bijvoorbeeld aan dat landschapsappreciatie 

afhankelijk is van kwantificeerbare landschapsindicatoren. Een ander resultaat van de studie is dat na installatie van een windmolenpark de 

appreciatie voor landschappen met hoge kwaliteit afneemt en deze met lage kwaliteit toeneemt. 
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verbruikers. Onderstaande kaart geeft een resultaat van een vergelijking van de productie en de vraag. Hierbij 

wordt een gemiddelde productie doorheen het jaar van 25% van het geïnstalleerde vermogen aangenomen 

(verhouding tussen geleverd vermogen en geïnstalleerd vermogen windmolens in België, 

http://www.lampiris.be/nl/engis/context), aangezien het geïnstalleerd vermogen slechts een bovengrens is 

voor het geleverd vermogen. De verbruiksgegevens worden omgezet in een gemiddeld gevraagd vermogen.   

 

 
Figuur 21: Het geschaalde (1/4) geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare elektriciteitsproductie (MW) in verhouding tot 

het jaargemiddeld gevraagd vermogen aan elektriciteit (MW) per gemeente in Vlaanderen. 

 

Door het deels ontbreken van industriële verbruiksgegevens, loopt de vergelijking spaak. Steden en gemeentes 

met industriegebieden waarin veel hernieuwbare energieproductie plaatsvindt, hebben een vrij positieve 

verhouding aangezien voor deze industrie wél de productie van hernieuwbare energie maar niet het verbruik 

ervan in de vergelijking is opgenomen. Daarom is beslist deze analyse niet toe te voegen aan de indicator. 

 

Het geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare energie is bijkomend nog vergeleken met de bevolkingskaart. 

De verhouding van geïnstalleerd vermogen over bevolking, beiden binnen een 4km straal, toont echter vooral 

de Antwerpse haven als hotspot voor hernieuwbare energieproductie. In industriegebieden is het 

bevolkingsaantal immers laag terwijl er net veel productie plaatsvindt. 

 

 
Figuur 22: Verhouding geïnstalleerd vermogen hernieuwbare energie en bevolking (4km straal)  

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

In de Stadsmonitor is voorzien om de indicator ‘Elektriciteits- en aardgasverbruik huishoudens’ op termijn van 

data te voorzien. Deze gegevens zouden dan gebruikt kunnen worden om de elektriciteitsproductie te 

vergelijken met het elektriciteitsverbruik van gezinnen in steden. Dit wordt pas interessant wanneer ook data 

beschikbaar zijn voor grote industriële verbruikers. 
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Indicator 8: Percentage gesaneerde gronden 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Voor het thema bodem vormt de oppervlakte aan gesaneerde gronden ten opzichte van de oppervlakte aan 

historisch vervuilde gronden een geschikte indicator. Deze indicator toont hoe Vlaanderen vordert met het 

saneren van de verschillende types bodemvervuiling in functie van de tijd. OVAM beschikt hiervoor over data 

van alle Vlaamse bodemsaneringsdossiers.  .Enerzijds is er een datalaag met alle gronden waarvoor ooit in een 

Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) een vervuiling is vastgesteld die verdere maatregelen behoeft, dit omvat 

dus eveneens alle gronden die nu reeds zijn opgenomen in een saneringsproject of waarvoor een 

eindevaluatieonderzoek is uitgevoerd. Anderzijds zijn data beschikbaar voor alle gronden waarvoor een 

saneringsproject conform is verklaard. Er zijn voor die gronden dus concrete plannen tot sanering of op basis 

van die plannen is men ooit gestart met de sanering of is de sanering al dan niet succesvol voltooid. Tenslotte 

zijn de data beschikbaar voor alle gronden waar na een eindevaluatieonderzoek blijkt dat voor deze gronden de 

vastgestelde vervuiling dermate gesaneerd is dat geen verdere maatregelen meer nodig zijn (mogelijks zijn er 

wel nog restricties in gebruik van de grond door de aanwezigheid van een restverontreiniging die in het 

normale gebruik van de grond geen bedreiging vormen)  

 

Voor Vlaanderen kunnen we bijgevolg de oppervlakte aan gesaneerde gronden bekijken ten opzichte van de 

totale oppervlakte oorspronkelijk vervuilde gronden. Het percentage aan gesaneerde gronden kan dus variëren 

tussen 0 en 100%. Hierbij geeft een nulwaarde weer dat een vervuiling is vastgesteld en nog geen 

saneringsproject is afgerond. Een waarde van 100% duidt op een grond die vervuild was maar ondertussen 

werd gesaneerd. Tussen liggende waarde geven weer dat een bepaald aandeel van het oppervlak aan vervuilde 

gronden is gesaneerd. Opgestarte saneringprojecten worden als 50% voortgang met de bodemsanering 

beschouwd. 

2. Gebruikte brongegevens 

- OVAM databank gesaneerde en vervuilde gronden en saneringsprojecten (gronden_BBOvervuiling, 

gronden_conformsaneringsproject, gronden_gesaneerd) 

o resolutie gegevens: shape-files (perceelsniveau), toepassingsschaal 1:5000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: OVAM 

o leverancier van de gegevens: OVAM 

o protocol voor data-uitwisseling: data-aanvraag bij OVAM per email 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Inspiratie voor de rekenmethode werd gehaald uit: Informatie bodemsaneringsdossiers OVAM en informatie 

rond brownfield-convenant. 

 

Stap 1: Omzetten startdata naar rasterkaarten 

- Omzetten datalaag gesaneerde gronden naar raster op 10m, eerst een extra kolom toevoegen via Add 

Field met Value 1, vervolgens Feature to Raster op 10m resolutie op waarde van deze kolom, dit geeft 

een 0-1 kaart voor afgeronde sanering 

- Uit de datalaag saneringsprojecten worden eerst via Erase de afgeronde saneringen verwijderd. Er 

wordt een kolom toegevoegd via Add Field met Value 1, en vervolgens Feature to Raster op 10m 

resolutie op waarde van deze kolom, dit geeft een 0-1 kaart voor lopende sanering. 

- Via Merge gevolgd door Dissolve wordt een unie van de vervuilde gronden met de andere 2 lagen 

gemaakt, dit om een aantal uitzonderingen waar een perceel wel gesaneerd is maar niet in de shape 

met gronden waar een vervuiling is vastgesteld mee te nemen. Via Add Field met Value 1, en 

vervolgens Feature to Raster  worden deze gegevens vervolgens omgezet naar 10m raster (waarde 1 

voor vastgestelde vervuiling). 

 

Stap 2:  Aggregeren naar 100m 
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- Elke rasterlaag uit stap 1 wordt vervolgens omgezet van 10m naar 100m resolutie via Aggregate 

(Sum), dit geeft per 1ha cel een waarde tussen 0 en 100 voor sanering, saneringsprojecten en 

vastgestelde vervuiling. 

Stap 3: Berekening saneringsfractie 

- Via Raster Calculator wordt tenslotte op 100m resolutie het percentage aan gesaneerde gronden 

berekend: 100*(gesaneerd_100m + saneringsproject_100m/2) / vervuild_100m. Hierbij zijn lopende 

saneringen dus meegenomen als 50% voortgang met de sanering. Voor elke 1ha cel geeft deze analyse 

dus een score tussen 0 en 100% die aangeeft in hoeverre de vastgestelde vervuilingen zijn gesaneerd. 

Indien er in geen vastgestelde vervuilingen aanwezig zijn heeft een raster-cel als waarde ‘NoData’. 

 

 

Figuur 23: Het percentage voortgang met de sanering van vervuilde gronden in Vlaanderen (1 ha-resolutie) 

 

Opmerkingen: 

-  Voor de laag Gronden_BBOvervuiling zijn voor de gronden waarvoor enkel een Beschrijvend 

Bodemonderzoekr (BBO) of Oriënterend Bodemonderzoek (OBO) gekend is enkel deze opgenomen 

waarvan zeker is dat deze verdere maatregelen behoeven. Voor de gronden waar een 

Bodemsaneringsproject (BSP) of een Eindevaluatie Onderzoek (EEO) gekend is werd niet gekeken naar 

het attribuut verdere maatregelen gezien dit type onderzoek veronderstelt dat er een vervuiling 

vastgesteld is 

- Voor de  laag Gronden_gesaneerd werden enkel de gronden weerhouden waarvoor een EEO gekend is 

en de databank aangeeft dat geen verdere maatregelen meer nodig zijn. 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting 

De gebruikte gegevens zijn de beschikbare data uit de databank van OVAM op 11/09/2014. Aangezien de 

databank continu wordt vernieuwd is de beschreven indicator geschikt om de evolutie van de saneringen in 

Vlaanderen op te volgen.  

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

Belangrijk bij interpretatie van deze kaart is dat enkel de “gekende vervuiling” wordt meegenomen. Dit 

betekent bijvoorbeeld hetvolgende bij interpretatie van de kaart: 
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o Een aantal waterlopen komen duidelijk als vervuild naar voor op de kaart. Er zijn echter nog andere 

waterlopen met slechte waterkwaliteit, waarvan de vervuiling tot op vandaag nog niet gekend is. Deze 

zien we niet op het kaartbeeld. 

o Een positieve evolutie van de indicator betekent dat de gekende vervuilingen meer en meer 

gesaneerd worden. Maar men kan hieruit niet rechtstreeks concluderen dat de bodemvervuiling 

afneemt. 

o Een tijdsevolutie van deze indicator zal zowel de vooruitgang van de sanering als de registratie van 

nieuw vastgestelde vervuilingen weergeven.  

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

Deze indicator kadert in de visie van LNE om duurzaam gebruik te maken van bodem en ondergrond. De 

kwaliteit van de ondergrond speelt immers een belangrijke rol bij het invullen van het ruimtegebruik. Het 

saneren van gronden resulteert quasi altijd tot een verhoging van de gebruikswaarde. Gronden die voordien 

onbruikbaar waren omwille van vervuiling kunnen na sanering gebruikt worden voor uiteenlopende functies, 

rekening houdende met de verenigbaarheid met de omgeving. Het ontwikkelen van brownfields biedt 

bijvoorbeeld kansen voor een multifunctionele ontwikkeling van deze gebieden.  

Ook de belevingswaarde zal toenemen na sanering: het gebied wordt toegankelijker (afhankelijk van de functie 

die vervuld zal worden), krijgt een doel en bijgevolg ook een identiteit. Op vlak van het aspect toekomstwaarde 

kan bodemsanering kansen bieden voor de omgeving en het terrein zelf. De site kan duurzaam geïntegreerd 

worden in de ruimte en biedt kansen voor vernieuwing en ontwikkeling en kan de veerkracht van een bepaald 

gebied doen toenemen.  

 

Voor het opvolgen van volgende ambities voor omgevingskwaliteit is de indicator relevant: 

- Generieke ambities 

o In de niet-verharde zones een goede kwaliteit van bodem en grondwatersysteem 

behouden/bereiken (OS-gehalte, bodemleven, nutriënten,…) 

o Verontreinigde gronden (brownfields) zijn opgewaardeerd en vervullen specifieke functies 

zoals wonen, handel, recreatie, natuur, landbouw,…; deze functies zijn verenigbaar met de 

omgeving en laten geen nieuwe bodemverontreiniging (brownfields) ontstaan 

o Bodembiodiversiteit is op peil gebracht en helpt mee de gewenste ecosysteemdiensten te 

realiseren (weerstandige en veerkrachtige bodems, o.a. om effecten van klimaatverandering 

op te vangen, infiltratievermogen te bevorderen, natuurlijke sanering te bewerkstelligen,…) 

o Onnodige uitgravingen worden vermeden (liefst gesaneerde gronden uitgraven waarbij de 

bodem ineens gesaneerd wordt) 

o Functies die geen daglicht behoeven (infrastructuur, transport, opslag, handel, 

parkeerplaatsen, energiewinning en - opslag) zijn ondergronds gebracht, rekening houdend 

met financieel/technische haalbaarheid, en de effecten op water, archeologisch 

bodemarchief, waardevolle delfstoffen 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied: 

o Verontreinigde sites vervullen functies die een meerwaarde bieden aan de (rand)stedelijke 

leefomgeving 

 
Onderstaande tabel toont de resultaten per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Dit kan 

vergeleken worden met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen 

de gebiedstypen waar te nemen. Dit valt ook uit het kaartbeeld af te leiden: verschillende gradaties van 

sanering zien we overal voorkomen. Wel valt op dat de industrie-assen op het kaartbeeld (die vooral in de 

stedelijke en randstedelijke zones vallen) vrij duidelijk als vervuild naar voor komen. 

 
Tabel 17 Het geïnstalleerd vermogen aan hernieuwbare elektriciteitsproductie binnen een 4km afstand – geaggregeerde 

gemiddelde scores per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 43.34 40.81 44.37 

Randstedelijk 49.99 48.10 47.96 

Stedelijk 47.12 46.89 45.55 

Vlaanderen 45.31 
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8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Omdat bodemsanering de ontwikkeling in positieve zin van voordien (deels) onbruikbare gebieden mogelijk 

maakt is er een relatie van deze indicator met de andere indicatoren van de omgevingskwaliteit. Hierbij hangt 

het potentieel van de toekomstig te saneren grond af van de ligging. 

 

Indicator 2: Ruimtebeslag. Indien de grond in een stedelijk of randstedelijke gebied ligt kan de 

verhardingsgraad teruggedrongen worden door vervuilde gronden in te richten als groen en/of recreatief 

gebied.  

 

Indicator 3: nabijheid van basisvoorzieningen. Indien er nood is aan meer basisvoorzieningen in de directe 

omgeving van de vervuilde grond, kan de gesaneerde oppervlakte aangewend worden om basisvoorzieningen 

op te realiseren.  

 

Indicator 4 en 5: aaneengeslotenheid van open ruimte en groenblauwe netwerken. Ontwikkeling van bepaalde 

gronden in overeenstemming met de omgeving kan de continuïteit van het landschap bevorderen. 

 

Indicator 7: aandeel lokale hernieuwbare elektriciteitsproductie. Gronden kunnen na sanering aangewend 

worden om lokaal aan hernieuwbare elektriciteitsproductie te doen.  

9. Bijkomende opmerkingen 

Rond het thema bodem is een andere mogelijke indicator de ontwikkeling van Brownfields. Tijdens 

overlegmomenten in het kader van dit project is voorgesteld om de oppervlakte aan ontwikkelde brownfields 

te bekijken voor deze indicator (in het kader van initiatieven voor brownfield-convenanten). Tot op heden is de 

oppervlakte aan ontwikkelde brownfields nog zeer beperkt. Momenteel zijn er 56 locaties waarvoor er een 

brownfield-convenant is opgesteld. Op slechts 6 locaties is het desbetreffende brownfield ondertussen ook 

ontwikkeld. Aangezien het de ambitie in dit project is om een indicator te ontwikkelen die, in Vlaanderen, 

breed bruikbaar en nuttig is, blijkt het dus te vroeg om brownfield-ontwikkelingen op te volgen. Uiteraard blijft 

de optie open om dit in de toekomst in het meetinstrument omgevingskwaliteit op te nemen.  

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

/ 
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Indicator 9: Groentypologieën 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator bepaalt voor Vlaanderen de aanwezigheid van verschillende groentypologieën. De definities van 

de verschillende groentypes is gebaseerd op afstandscriteria en oppervlakte voor verschillende groene 

functiegebieden (MIRA S 2000), zoals beschreven op de website van het Agentschap Natuur & Bos (Natuur in je 

buurt). De streefnormen voor afstanden en oppervlaktes van de verschillende types van groene ruimte wordt 

in onderstaande tabel gegeven: 

 
Tabel 18 Opdeling naar types groen op basis van maximumafstand en minimumareaal 

Functieniveau  Maximumafstand  Minimumareaal  

 woongroen   < 150 m    

 buurtgroen  < 400 m  > 1 ha  

 wijkgroen  < 800 m  > 10 ha (park: > 5 ha)  

 stadsdeelgroen   < 1600 m  > 30 ha (park: > 10 ha)  

 stadsgroen  < 3200 m  > 60 ha  

 stadsgroen (stadsbos)   < 5000 m  > 200 ha  

 

Hierbij aanvullend is het eveneens gewenst om de recreatieve ontsluiting van het groen mee te nemen bij deze 

indicator. Daarom worden gegevens van recreatienetwerken afkomstig van Toerisme Vlaanderen (fiets-, 

wandel- en ruiterpaden) in de indicator verwerkt. Enkel voor het woongroen wordt de recreatieve ontsluiting 

niet in rekening gebracht, gezien het grotendeels privaat groen betreft. 

 

De indicator brengt voor Vlaanderen in beeld welk aanbod aan (recreatief ontsloten) groentypes er binnen de 

streefwaarde voor afstand met de minimale streefwaarde voor afstand is. 

 

Beschrijving van de groentypes (bron: website ANB Natuur in je buurt): 

 

Woongroen zou altijd aanwezig moeten zijn. Het is groen dat vooral een esthetische functie heeft en dat mee 

het karakter van een woonomgeving bepaalt. Aan het woongroen wordt niet direct een recreatieve functie 

gekoppeld. Woongroen moet zich zeker binnen een afstand van 150 meter van elke woning bevinden. 

Woongroen kan diverse vormen aannemen: van gemeenschappelijke voortuinstroken in sociale woonwijken 

tot een beeldbepalende solitaire boom op een klein plantsoen. 

 

Iedereen moet binnen de 400 meter kunnen beschikken over buurtgroen van in totaal minstens 1 hectare. 

Buurtgroen heeft al een zekere sociaal-recreatieve functie. Het zijn de plekken waar mensen terecht kunnen 

voor een kort rustgevend verblijf in het groen. Het zijn de groene ruimten waar mensen elkaar ontmoeten of 

de hond uitlaten, waar ouders komen met kinderen, waar kinderen kunnen spelen. De klemtoon ligt er vooral 

op de rustige, stille recreatie. 

 

Wijkgroen zou iedereen moeten vinden op minder dan 800 meter van zijn woonplaats. Minstens 10 ha staat 

ter beschikking. Gaat het om parken dan bestrijkt de oppervlakte minstens 5 ha. De grotere oppervlakte biedt 

op zich mogelijkheden tot een meer gevarieerde functie-invulling. Hoe gevarieerder de functies, hoe groter de 

bevolkingsgroep die zich richt naar dat groen om te voldoen aan een steeds diverser verwachtingspatroon. 

 

Met het groen op stadsdeelniveau bereiken we de categorie van de grotere groene ruimten. Stadsdeelgroen is 

beschikbaar binnen de 1600 meter. Zijn het geen parken maar bijvoorbeeld bossen of natuurgebieden, dan zijn 

ze minimaal 30 ha groot. Zijn het parken, dan is een minimale oppervlakte van 10 ha voldoende. Een kleinere 

oppervlakte is voldoende omdat parken er net voor ontworpen en ingericht zijn om op die kleinere oppervlakte 

op een meer intensieve wijze functies te vervullen. Zo kunnen parken een hogere recreatiedruk aan dan bossen 

en natuurgebieden. 
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Stadsgroen (en soms is dit voor stadsdeelgroen al het geval) is bedoeld voor elke inwoner van de stad of 

gemeente. Stadsgroen vindt iedereen binnen de 3200 meter en is minstens 60 ha groot. 

Stadsbossen situeren zich bij voorkeur binnen de 5 kilometer van de stad en zijn optimaal gezien in totaliteit 

meer dan 200 ha groot. 

2. Gebruikte brongegevens 

- Landgebruikskaart: zie indicator 2 

- Recreatienetwerk (wandel-, fiets-  en ruiterpaden) versie 2013: 

o resolutie gegevens: shape-files met schaalbereik tot 1/5000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: continu geactualiseerd 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: Provinciale Toeristische 

Organisaties 

o leverancier van de gegevens: Toerisme Vlaanderen 

o protocol voor data-uitwisseling: Geopunt 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Om tot de indicator groentypologieën te komen, worden 3 stappen doorlopen. Hierbij worden berekeningen 

van het Ruimtemodel en ArcGIS gecombineerd. 

 

Stap 1: Voorbereiding datalagen: 

 

- Startpunt vormt de kaart met groenclusters ontwikkeld in de indicator 5a ‘Groen netwerk’. Dit betreft 

een raster-kaart met alle groenclusters in Vlaanderen als waarde oppervlakte in ha. 

- Vervolgens zijn via Merge de shape-files voor fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden samengevoegd 

tot een bestand met de recreatie-info. 

- Voor elk minimumareaal per groentype is een aparte rasterkaart gemaakt door een Reclassify met als 

grens het minimumareaal die vervolgens is omgezet naar een .asc kaart bruikbaar in het ruimtemodel 

(ArcGIS: Raster to ascii). 

- Voor het groentype woongroen willen we naast alle groene landgebruiksklasse meegenomen bij het 

bepalen van groenclusters, ook privaat groen in tuinen, voortuinen, plantsoenen en dergelijke 

meenemen. Aanvullend is daarom ook de landgebruiksklasse ‘laag overig groen’ en ‘hoog overig 

groen’ meengenomen. De procedure hiervoor is selecteren alle groencategorieën inclusief ‘overig 

hoog groen’ en ‘overig laag groen’ uit de landgebruikskaart (ArcGIS Reclassify), Aggregate naar 50 

meter resolutie (ArcGIS Aggregate setting Maximum) en omzetten naar .asc voor gebruik in 

Ruimtemodel. De keuze voor 50m resolutie omwille van afstandsregel 150m. 

- Voor de groentpyes wijkgroen  en stadsdeelgroen dient eveneens afzonderlijk de oppervlakte aan 

parken bekeken te worden.  Hiertoe is het landgebruik parken uit de landgebruikskaart gefilterd 

(ArcGIS Reclassify), geagregeerd tot 100 meter resolutie (ArcGIS Aggregate mean + Reclassify tot 0 -1) 

en omgezet naar .asc formaat (ArcGIS Raster To ASCII). 

 

Stap 2: Afstandsberekeningen en bepaling aanbod groentypologieën (Ruimtemodel): 

 

Als volgende stap is per groentype een aparte berekening via het Ruimtemodel gemaakt. Via de functie 

‘distance’ wordt voor elke cel in Vlaanderen zijn afstand tot een groencluster van het minimumareaal 

genomen. Via een ‘numeric reclass’ wordt vervolgengs voor elke cel bepaald of deze zich binnen de 

streefdoelafstand van een bepaald groentype bevindt. Dit gebeurt aan de hand van kaarten uit stap 1 op 1ha 

resolutie. Aanvullend wordt voor wijkgroen en stadsdeelgroen het minimum genomen van de afstand tot een 

groencluster of een park met minimumareaal aan oppervlakte (via functie ‘min’). 

 

Aangezien er voor het groentype woongroen tot een afstand van 150 meter dient gescreend te worden, is er 

voor deze categorie op een 50 meter resolutie gewerkt. Afsluitend is het resultaat weer naar 100 meter 

resolutie geaggregeerd. 

 

Per groentype wordt een afzonderlijke kaart ontwikkeld (0 of 1 voor aanwezigheid groentype binnen de 

maximumafstand). Deze kaarten zijn vervolgens samengeteld tot een kaart met het aanbod aan groentypes in 
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Vlaanderen. Een nul-score op deze kaart geeft weer dat voor een 1ha cel geen enkel groentype binnen de 

minumafstand aanwezig is. Bij de maximale score (6) zijn alle groentypes binnen de maximumafstand 

aanwezig. 

 

 

Figuur 24: Aanbod aan verschillende groentypologieën binnen de maximumafstand (1 ha-resolutie) 

 

Onderstaande figuren tonen de afzonderlijke kaarten per groentype: 

 

   

  

  

Figuur 25: Aanbod per groentype binnen de maximumafstand (1: het groentype is aanwezig binnen de maximumafstand 

– 0: het groentype is afwezig binnen de maximumafstand) 

 

Stap 3: Groentypologieën rekening houdend met recreatieve ontsluiting: 

 

In een derde stap wordt de recreatieve ontsluiting van de groentypes benaderend in beeld gebracht. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van de informatie voor recreatienetwerken. 
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Voor elke groencluster is berekend of deze doorsneden wordt door een fiets-, wandel- of ruiterroute. Een 

doorsneden cluster wordt als een recreatief ontsloten cluster beschouwd
8
. Uiteraard kunnen we hier slechts 

spreken van groen met een “gekende recreatieve ontsluiting”. Er zijn immers groenzones die toegankelijk zijn 

maar waar geen van de beschikbare routes van Toerisme Vlaanderen doorheen lopen. Een voorbeeld hiervan is 

het Wijnendale bos bij Torhout, volgens onze analyse heeft dit een niet-gekende toegankelijkheid. Het is echter 

binnen dit project onmogelijk om dit voor elke groencluster afzonderlijk te verifiëren.  

 

 

Figuur 26: Voorbeeld van een groencluster met niet-gekende recreatieve ontsluiting: WIjnendaele bos bij Torhout 

 

Hieronder wordt de resulterende kaart met het aanbod aan toegankelijke groentypes binnen de 

maximumafstand getoond. 

 

De procedure per groentype is analoog aan stap 2 met de extra tussenstap voor de aanwezigheid van een 

recreantenroute. Dit gebeurt in het ruimtemodel via de functie ‘Clustersum’ die als resultaat de oppervlakte 

aan recreatienetwerk binnen de groencluster geeft. Via reclassify kunnen we dan eenvoudig onderverdelen in 

aan en afwezigheid van een recreatienetwerk. 

 

 

 
Figuur 27: Aanbod aan de door gekende recreatieroutes ontsloten groentypes binnen de maximumafstanden voor  de 

groentypes 2-6. Groentype 1 (woongroen) wordt niet gekruist met het recreatienetwerk. Hoe groter de score, hoe meer 

verschillende (ontsloten) groentypes binnen de maximumafstand aanwezig zijn. 

 

 

                                                
8 

Voor de categorie woongroen is de toegankelijk niet bekeken aan de hand van het recreatienetwerk, omdat hier eveneens privaat groen in is opgenomen. Voor dit 

groentype wordt geen onderscheid gemaakt tussen al dan niet toegankelijk.
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4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting 

Voor de eerste 0-meting werd gebruik gemaakt van gegevens uit 2013. Momenteel wordt nog geen evolutie 

weergegeven. Updates zijn mogelijk bij updates van de landgebruikskaart (jaarlijks) en het databestand van 

Toerimse Vlaanderen voor recreatienetwerken (continue actualisering).  

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- De gekozen minimumoppervlakken en de gekozen grenswaarden zijn arbitrair en bepalen het 

eindresultaat van de bewerking en bijgevolg het aanbod aan groentypologieën. Evoluties kunnen 

uiteraard wel duidelijk opgevolgd worden indien dezelfde grenswaarden in de toekomst gehanteerd 

worden. 

- Grenscellen houden enkel rekening met gegevens voor Vlaanderen en zullen een onderschatting 

geven van het werkelijke groenaanbod. 

- Voor de stap naar recreatieve ontsluiting wordt gebruik gemaakt van het recreatienetwerk, dit brengt 

dus slechts de recreatieve ontsluiting via het recreatienetwerk van Toerimse Vlaanderen in kaart. 

Naarmate het recreatienetwerk fijnmazig wordt, gaan er meer groenclusters met gekende recreatieve 

ontsluiting zijn en zal de indicator een juister beeld geven. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

De indicator kadert binnen het visiethema ‘Leefkwaliteit’. De indicator geeft een inzicht in de mate waarin 

verschillende types van groen ergens aanwezig zijn binnen een vastgelegde maximumafstand. 

 

De indicator is gelinkt met de themadoelen ‘groenaanbod vergroten’, en ‘belevingswaarde natuur verhogen’. 

Op basis van deze indicator kan nagegaan worden waar het groenaanbod hoog/laag. Door de verschillende 

kaartlagen ook afzonderlijk beschikbaar te stellen, kunnen variaties in het aanbod aan groentypes 

onderscheiden worden (bv. woongroen vindt men over gans Vlaanderen terug, stadsbossen zijn slechts op 

bepaalde plaatsen geconcentreerd). 

 

(Een tijdsmeting van) deze indicator kan meer inzicht geven in de mate het aanbod aan groen in de buurt 

evolueert. Met name voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

 

- Generieke ambities: 

o “Groene en blauwe netwerken bieden recreatiemogelijkheden zonder de draagkracht te 

overschrijden” => deze indicator geeft geen zicht op de combinatie van recreatie en 

draagkracht, maar wel in de mate waarin groengebieden ontsloten zijn voor recreatie.  

o “Toegankelijk groen in ieders bereik” => deze indicator geeft op kaart voor Vlaanderen weer 

waar het recreatief ontsloten groen zich bevindt, opgedeeld naar de verschillende types 

groen 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied 

o “Er is een toename aan groene infrastructuur voor langzaam verkeer, recreatieve en 

functionele verbindingen” => deze indicator maakt het mogelijk recreatieroutes te situeren 

die doorheen groentypes lopen. Ook evoluties hierin kunnen in de toekomst nagegaan 

worden 

 
Onderstaande tabellen tonen de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor 

elke categorie wordt de gemiddelde score gegeven, dit is dus het gemiddelde van het aanbod aan 

groentypologieën. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans Vlaanderen. Hoe hoger de 

score, hoe meer verschillende types groen in de nabijheid (rekening houdend met de maximumafstand). De 

waarden zijn iets lager voor de stedelijke gebieden en iets hoger voor de randstedelijke gebieden – zeker voor 
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wat betreft de recreatief ontsloten groentypologieën – maar een duidelijk onderscheid tussen de gebiedstypen 

valt hier niet te maken. 

 
Tabel 19 Gemiddelde score van het aanbod aan groentypologieën, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 3.52 3.56 3.60 

Randstedelijk 3.68 3.72 3.46 

Stedelijk 3.19 3.20 3.26 

Vlaanderen 3.56 

 
Tabel 20 Gemiddelde score van het aanbod aan recreatief ontsloten groentypologieën, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 3.24 3.30 3.33 

Randstedelijk 3.37 3.37 3.16 

Stedelijk 2.94 2.90 2.98 

Vlaanderen 3.27 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Indicator 5a “aaneengeslotenheid van groene ruimte”: Gezien deze indicator verschillende types groene ruimte 

in beeld brengt, is er een link te leggen met de indicator “aaneengeslotenheid van groene ruimte”. Gebieden 

met veel aaneengesloten groene ruimte, zijn ook de gebieden waar veel types groen aanwezig zijn. 

 

9.Bijkomende opmerkingen 

/ 

10.Relatie met andere meetinstrumenten 

De Stadsmonitor brengt ook een indicator rond toegankelijk groen in beeld, namelijk ‘het aantal Vlamingen in 

stedelijk gebied dat beschikt over toegankelijk buurtgroen’. De indicator van de Stadsmonitor is van toepassing 

op de centrumsteden. Door deze indicator van omgevingskwaliteit te gaan linken aan gegevens van 

bevolkingsdichtheid (bv. hoeveel % van de bevolking valt binnen de verschillende maximumafstanden t.o.v. de 

groentypologieën), kan een ruimtelijk gedetailleerder beeld verkregen worden. 
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Indicator 10: Overstromingshinderrisico 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Het volledige areaal aan gekende overstromingsgebieden in Vlaanderen omvat zowel de 

overstromingsgevaarkaarten als de overstromingsgevoelige gebieden. VMM heeft de overstromingsgevoelige 

gebieden
9
 afgebakend in het kader van de watertoets. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen effectieve 

overstromingsgevoeligheid (gebieden die recent nog overstroomden of waarvan modellen aangeven dat het er 

om de 100 jaar of frequenter overstroomt) en mogelijke overstromingsgevoeligheid (uitsluitend bij extreme 

weersomstandigheden of defect aan waterkering), meer info via www.integraalwaterbeleid.be. De 

overstromingsgevaarkaarten beschrijven de fysische eigenschappen van de overstromingen 

(overstromingscontouren, waterdieptes en stroomsnelheden), zowel voor overstromingen van uit zee als 

vanuit waterlopen.  

 

Meer info via www.milieurapport.be 

(http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/waterkwantiteit/overstromingen/overstromingsg

evaar/) en www.waterinfo.be. Deze datalaag is opgedeeld in een herhalingsperiode van eens per 10, 100 en 

1000 jaar.  

 

De overstromingsgebieden zijn verder opgedeeld naar hinder door overstroming op basis van het landgebruik. 

De wetenschappelijk literatuur beschrijft inschatting van de relatie tussen economische schade en landgebruik 

op basis van de waterdiepte bij overstroming en overstromingsfrequentie
10

. Aangezien de beschikbare data 

niet al dit detail omvatten, is er een indeling gebruikt tussen weinig, gemiddelde en hoge hinder op basis van 

landgebruik. Kruisen van overstromingsgebieden met de landgebruiksindeling naar overstromingshinder 

resulteert in overstromingshinderrisico.  

2. Gebruikte brongegevens 

- Overstromingsgevoelige gebieden 2014: 

o resolutie gegevens: rasterkaart toepassingsschaal 1/10.000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: niet gekend, 3de versie van de kaart 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VMM (in het kader van de 

watertoets) 

o leverancier van de gegevens: AGIV/VMM 

o protocol voor data-uitwisseling: AGIV databank / WFS waterinfo.be 

- Overstromingsgevaar kaarten Vlaanderen 2012: 

o resolutie gegevens: rasterkaart toepassingsschaal 1/10.000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: niet gekend  

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: VMM 

o leverancier van de gegevens: VMM 

o protocol voor data-uitwisseling: WFS waterinfo.be 

- Landgebruikskaart: zie indicator 2  

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Stap 1: Samenvoegen overstromingsgevaarkaart en overstromingsgevoelige gebieden 

- Project Management om de projectie overstromingsgevaar kaart om te zetten naar Belgian Lambert 

72 

- Polygon to Raster om overstromingsgevaarkaart om te zetten naar 10m raster (Maximum area setting) 

tot 10 - 100 – 1000 (herhalingsperiode) 
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http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht/overstromingsgevoelige-gebieden
 

10 
Broekx S. et al. Designing a long-term flood risk management plan for the Scheldt estuary using a risk based approach, Nat Hazards (2011) 57:245-266
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- Aggregate (5m naar 10m resolutie) en Reclassify overstromingsgevoeligheid naar 100-1000 (geen, 

effectief, mogelijk overstromingsgevoelig volgens herhalingsperiode) 

- Cell statistics: mimimum van overstromingsgevaar en overstromingsgevoeligheid. Dit geeft voor 

volledig areaal waar overstromingsrisico speelt de indicatie van het gevaar/risico/gevoeligheid volgens 

de herhalingsperiode (10 jaar, 100 jaar, 1000 jaar) 

Stap 2: Landgebruikskaart herklassificeren naar overstromingshinder 

- Via Reclassify wordt de landgebruikskaart omgezet op 10m resolutie volgens onderstaande tabel voor 

hinder door overstromingen 

 
 

Stap 3: Kruisen overstromingsrisico en hinder 

- Via Raster Calculator worden beide kaarten gecombineerd: (overstrm_risc + overstr_hinder) en 

geherklasserd via Reclassify tot de resultaten zoals volgende matrix op schaal van 0 tot 6 (horizontaal 

overstromingsrisico, verticaal overstromingshinder) 

 0 1000 100 10 

0 0 0 0 0 

1 0 1 3 5 

2 0 2 4 6 

 

- Tenslotte wordt de kaart via Aggregate – Mean omgezet tot 100m resolutie 
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Het resultaat is een kaart die voor Vlaanderen aangeeft in welke gebieden het overstromingshinderrisico hoog 

is, aangegeven volgens de volgende schaal: 

 

6: 10 jarige of frequentere herhalingsperiode met grote hinder 

5: 10 jarige of frequentere herhalingsperiode met hinder 

4: 100 jarige of frequentere herhalingsperiode met grote hinder 

3: 100 jarige of frequentere herhalingsperiode met hinder 

2: langer dan 100 jarige halingsperiode met grote hinder 

1: langer dan 100 jarige halingsperiode met hinder 

0: geen overstromingsrisico of slechts beperkte hinder 

 

 

Figuur 28: Overstromingshinderrisico 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

De overstromingsgevoeligheidskaart is opgemaakt in 2014, de overstromingsgevaarskaart in 2012. De 

landgebruikskaart voor 2014 is aangewend. 

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- Andere berekeningswijzen zijn mogelijk om over te stappen van overstromingsrisico naar 

overstromingshinderrisico. De hier gebruikte methodiek werd besproken op de indicatorenwerkgroep 

en geschikt bevonden. 

- Een gedetailleerdere onderscheiding in hinder tussen verschillende landgebruiken en 

overstromingstypes vraagt meer detail rond waterhoogtes bij overstroming en omzetting van 

economisch te verwachten schade in hinder. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

Deze indicator is voornamelijk te situeren binnen het visiethema ‘groenblauwe netwerken’. Men wenst 

wateroverlast, waterschaarste en droogte onder controle te hebben en het risico tot een minimum te 

herleiden door voldoende “ruimte voor water” te voorzien en door een doorgedreven toepassing van 

“opvangen, bergen en vertraagd afvoeren”. Relevante themadoelen voor deze indicator zijn “voldoende ruimte 

voor water voorzien” en “belevingswaarde van water verhogen”. 
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Overstromingen kunnen hinder veroorzaken en hierdoor een negatief effect hebben op de omgevingskwaliteit. 

Anderzijds kunnen overstromingsgebieden ook plaatsen zijn met een hoge natuur- en belevingswaarde. Een 

combinatie met landgebruik, biedt op basis van deze indicator dan ook een beter zicht op de mate van ‘hinder’. 

 

Specifiek voor onderstaande ambities is het opvolgen van deze indicator relevant: 

 

- Generieke ambities: 

o “Er wordt meer ruimte voor water voorzien” => bij voorkeur op de locaties die niet 

samengaan met potentiële hinder 

- Ambities voor Randstedelijk gebied 

o “Schade door overstromingen komt slechts uitzonderlijk voor” => deze indicator brengt niet 

de schade in beeld, wel waar mogelijk schade te verwachten is 

o “Overstromingsgebieden hebben een multifunctionele inrichting (medegebruik landbouw, 

natuur, recreatie), aangepast aan het overstromingsgevoelig karakter. Van nature 

overstroombare gebieden zijn ingericht als waterbuffer” 

o “Geen bijkomende harde bestemmingen in overstromingsgevoelig gebied” => indien de 

scores van deze indicator toenemen in de toekomst, kan dit betekenen dat de bebouwing 

binnen overstromingsgevoelig gebied is toegenomen. 

 

Onderstaande tabel geeft de analyse van de indicator per gebiedstype op basis van de 3 verschillende 

afbakeningen. Het overstromingshinderrisico is op basis van deze aggregatie iets hoger in landelijk gebied. Dit 

heeft vermoedelijk te maken met het feit dat hier relatief gezien veel landbouwgebieden liggen die ook een 

hinderscore (1) krijgen. 

 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.30 0.31 0.28 

Randstedelijk 0.13 0.16 0.27 

Stedelijk 0.15 0.14 0.20 

Vlaanderen 0.27 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Indicator 5b: situering van het blauwe netwerk. Uiteraard zijn beide indicatoren (blauw netwerk en 

overstromingshinderrisico) ruimtelijk met elkaar verweven. 

9. Bijkomende opmerkingen 

Het deelresultaat waarin de unie van overstromingsgevaar en overstromingsgevoeligheid wordt gemaakt is 

eveneens beschikbaar. Deze kaart toont de gebieden in Vlaanderen die kunnen overstromen met de 

herhalingsperiode: 

 

 

Figuur 29: Overstromingsareaal in functie van terugkeerperiodes 
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Indicator 11: Blootstelling aan geluid 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator brengt voor Vlaanderen de blootstelling aan geluid afkomstig van weg-, spoort- en luchtverkeer 

in beeld.  

 

Startpunt voor deze indicator zijn geluidsbelastingskaarten waarop wordt aangegeven wat de geluidsbelasting 

is in de omgeving van wegen, spoorwegen en luchthavens in Vlaanderen. Als indicator voor de geluidsbelasting 

is gewerkt met Lden. Het Lden-niveau is het gewogen gemiddelde van de geluidsniveaus voor de dag (07.00-

19.00), de avond (19.00-23.00) en de nacht (23.00-07.00). De avond- en nachtniveaus krijgen daarbij een 

straffactor van +5 resp. +10 dB aangerekend. Hierdoor wegen ze zwaarder door in het Lden -niveau, wat 

overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt 

ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate 

waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden11. De Lden kaarten zijn gemaakt op basis van een 

jaargemiddeld dagpatroon voor de werkdagen, geen weekends inbegrepen, wel vakantieperiodes. De 

verkeersgegevens worden gemiddeld per uur over een geheel jaar, maar de kaarten worden alleen 

doorgerekend voor de nacht, dag en avond (23-7, 7-19 en 19-23). De verkeersdata per uur worden 

uitgemiddeld over die periodes voor die drie kaarten. De LDEN kaart is een gewogen gemiddelde van deze drie 

kaarten (nacht, correctie 10 dB, dag, 0 dB, avond 5 db correctie). De geluidsbelastingskaarten zijn gekruist met 

de bevolkingskaart om de blootstelling in Vlaanderen te analyseren. 

2. Gebruikte brongegevens 

- Lden wegverkeer (2012): 

o resolutie gegevens: rasterkaart met 20m resolutie, toepassingsschaal 1/20.000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: frequente updates in het kader van Mira-

rapport 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: MIRA (VMM) eigenaar data 

o leverancier van de gegevens: Intec (UGent) 

o protocol voor data-uitwisseling: opgevraagd bij Intec (email) 

- Lden spoorverkeer (2010): 

o resolutie gegevens: rasterkaart met 20m resolutie, toepassingsschaal 1/20.000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: frequente updates in het kader van Mira-

rapport 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: MIRA (VMM) eigenaar data 

o leverancier van de gegevens: Intec (UGent) 

o protocol voor data-uitwisseling: opgevraagd bij Intec (email) 

- Lden luchtverkeer (2012) Brussels Airport: 

o resolutie gegevens: shape-file, toepassingsschaal 1/20.000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: frequente updates in het kader van Mira-

rapport 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: MIRA (VMM) eigenaar data, 

overeenstemming met Brussels Airport Company voor gebruik data 

o leverancier van de gegevens: KUL (Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica) 

o protocol voor data-uitwisseling: opgevraagd bij KUL (email) 

- Bevolkingskaart: zie indicator 3 ‘Aanbod basisvoorzieningen’ 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Stap 1: Wegverkeer 

- Voer Extract by Mask uit om de raster-kaart op de grenzen van Vlaanderen uit te knippen 
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http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/beleid
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- Stap over van 20m naar 100m resolutie via Aggregate Mean 

- Maak de kaartweergave uniform aan de kleurenschaal van LNE geluidskaarten 

- Ga over van een continue naar een categorische kaart via Reclassify om statistische analyse te kunnen 

uitvoeren 

- Voer Zonal statistics by Table uit om wegverkeersgeluid te kruisen met bevolkingskaart 

 

 

Figuur 30: geluidsbelastingskaart wegverkeer 

 

Geluid wegverkeer (db) bevolkingspercentage bevolkingsaantallen 

<55 24.5% 1534773 

55-60 28.3% 1777560 

60-65 28.6% 1794966 

65-70 14.6% 913916 

70-75 3.7% 231018 

>75 0.4% 24164 

 

Stap 2: Spoorverkeer: 

- Stap over van 20m naar 100m resolutie via Aggregate Mean 

- Maak de kaartweergave uniform aan de kleurenschaal van LNE geluidskaarten 

- Ga over van een continue naar een categorische kaart via Reclassify om statistische analyse te kunnen 

uitvoeren 

- Voer Zonal statistics by Table uit om spoorverkeersgeluid te kruisen met bevolkingskaart 

 

 

Figuur 31: geluidsbelastingskaart spoorwegverkeer 
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Geluid spoor (db) bevolkingspercentage bevolkingsaantallen 

<55 80.3% 5038856 

55-60 9.1% 574091 

60-65 5.7% 356112 

65-70 3.0% 187222 

70-75 1.5% 95613 

>75 0.4% 24503 

 

Stap 3: Luchtverkeer Brussels Airport 

- Polygonen per 5db uitsnijden om overlap tussen bijvoorbeeld 55 db polygoon en 60 db polygoon te 

verwijderen (Erase), dit geeft de aansluitende polygonen voor de verschillende 

geluidsbelastingsniveaus 

- Voeg de polygonen voor de verschillende categorieën (per 5db van > 55 db tot > 75 db) samen via 

Merge 

- Voer Polygon to Raster uit om over te stappen naar rasterkaart met 100m resolutie 

- Voer Extract by Mask uit om de raster-kaart op de grenzen van Vlaanderen uit te knippen 

- Voer Zonal Statistics as table uit om de blootstelling in de buurt van de luchthaven te analyseren door 

te kruisen met bevolkingskaart 

 

 

Figuur 32: geluidsbelastingskaart luchtverkeer 

 

Geluid luchtverkeer 

Brussels Airport (db) 

bevolkingspercentage bevolkingsaantallen 

<55 99.0% 6214184 

55-60 0.7% 46743 

60-65 0.2% 10999 

65-70 0.1% 4229 

70-75 0.0% 243 

>75 0.0% 0 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen 
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5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de nulmeting is gebruik gemaakt van de meest recente Lden geluidskaarten van UGent (wegverkeersdata 

2012, spoorverkeersdata 2010) en KUL (luchtverkeersdata 2012). Deze kaarten worden frequent aangemaakt 

en hiervoor is reeds een beperkte tijdsreeks beschikbaar.  

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

- Uit de verschillende geluidsindicatoren is Lden als meest geschikte geselecteerd 

- Bij de gebruikte bevolkingskaart worden de bevolkingsgegevens per statistische sector gespreid over 

alle bebouwing binnen deze sector. Verschillen in bevolkingsaantal per adres of verschillen in 

spreiding van de bevolkingsdichtheid binnen een statistische sector zijn hier dus niet in opgenomen. 

- Er zijn verschillende geluidskaarten beschikbaar voor Vlaanderen. Enerzijds de gebruikte kaarten uit de 

MIRA-rapportage van VMM . Deze kaarten bevatten veel detail voor wegen met lagere 

verkeersvolumes. Anderzijds heeft LNE eveneens geluidskaarten waarin minder wegen 

(geluidsbronnen) in zijn opgenomen maar waar de modellering omgevingsinfrastructuur in rekening 

brengt. 

- Verkeer is uiteraard niet de enige geluidsbron waaraan de bevolking wordt blootgesteld, voor de 

nulmeting omgevingskwaliteit is beoogd met gebiedsdekkende datalagen te werken. Vandaar is 

omwille van databeschikbaarheid slechts verkeer weerhouden. 

- De gedetailleerde geluidskaarten opgemaakt voor een aantal Vlaamse steden zijn tot op heden niet 

geïntegreerd voor dit project omwille van de verschillen in modellering met de gebiedsdekkende data 

voor Vlaanderen.  

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

De indicator ‘blootstelling aan geluid’ kadert in het visiethema ‘leefkwaliteit’. Blootstelling aan geluids(overlast) 

beïnvloedt het welzijnsgevoel op een negatieve manier. Het kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen 

(van slaapverstoring, tot hart- en vaatziekten en leerachterstand bij kinderen).  De blootstelling aan 

geluidsoverlast speelt een belangrijke rol bij invulling van de ruimte: plaatsen waar permanent hoge 

geluidsoverlast kan waargenomen worden, zijn bijvoorbeeld minder interessant als woongebied. De 

gebruikswaarde en belevingswaarde van de omgeving wordt negatief beïnvloed door hoge geluidsoverlast. Met 

toekomstwaarde is de link minder direct. Wanneer de blootstelling aan geluid afneemt op een bepaalde 

locatie, verdwijnt ook de negatieve impact van de overlast (al kan het nog lang duren eer ecologische waarden 

zich herstellen). 

 

Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

 

- Generieke ambities 

o Geen negatieve gezondheidsimpact als gevolg van milieuverontreiniging en milieuhinder 

o Het aantal individuele motorvoertuigkilometers is beperkt 

- Ambities voor stedelijk gebied en Randstedelijk gebied: 

o Steden en woonkernen hebben een uitstekende luchtkwaliteit en de geluidshinder is laag; 

beide factoren hebben geen negatieve impact op de gezondheid 

o In binnengebieden heerst rust 

- Ambities voor landelijk gebied 

o Milieuhinder in de woonbuurten is minimaal 

o De open ruimte wordt gekenmerkt door stilte en rust 

 

Onderstaande tabel geeft de analyse per gebiedstype weer op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor 

elke categorie wordt in de eerste tabel de jaargemiddelde wegverkeers Lden en in de tweede tabel de 

jaargemiddelde spoorverkeers Lden gegeven. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde score over gans 

Vlaanderen. Aangezien er voor luchtverkeer geen gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen kan gebruikt 

worden is deze analyse niet zinvol. De geluidsniveaus zijn hoger voor de stedelijke gebieden. Opvallend is dat 

het verschil in geluidsniveau, zeker voor wat betreft het wegverkeer, niet zo groot is tussen de gebiedstypen.  
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Tabel 21 – jaargemiddelde wegverkeers Lden - geaggregeerde gemiddelde scores per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 51.76 51.20 51.66 

Randstedelijk 57.99 57.43 56.39 

Stedelijk 61.64 60.41 59.42 

Vlaanderen 53.01 

 
Tabel 22 – jaargemiddelde spoorverkeers Lden - geaggregeerde gemiddelde scores per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 34.07 33.23 33.56 

Randstedelijk 38.39 38.64 38.17 

Stedelijk 47.62 44.53 43.82 

Vlaanderen 35.08 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

Indicator 4: Aaneengeslotenheid van open ruimte en Indicator 5: Aaneengeslotenheid van het groene netwerk: 

hoe groter de aaneengesloten open ruimte/groene ruimte, hoe minder verkeersassen deze open of groene 

ruimte zullen doorsnijden. Dit zal leiden tot een lagere blootstelling aan geluid door weg- en spoorwegverkeer. 

Voor luchtverkeer gaat deze redenering niet op. 

 

Indicator 6: Blootstelling aan luchtverontreiniging: wegverkeer vormt zowel een belangrijke bron van 

luchtverontreiniging (onder meer fijn stof) als van geluid 

9. Bijkomende opmerkingen 

/ 

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

Zowel met de Ruimtemonitor als met de Stadsmonitor kan er een link gelegd worden. In de Ruimtemonitor is 

de indicator ‘dichtheid weginfrastructuur’ opgenomen. Deze indicator geeft de lengte weg (in lopende km) ten 

opzichte van de totale oppervlakte (km²) per ruimtelijke eenheid en ten opzichte van het aantal inwoners per 

ruimtelijke eenheid weer. Plaatsen waar deze indicator uit de Ruimtemonitor een hoge waarde vertoont, 

hebben meer kans om ook plaatsen te zijn die aan een hogere geluidsvolumes blootgesteld worden. 

 

Ook in de Stadsmonitor is blootstelling aan geluid opgenomen, zij het niet kwantitatief. De indicator 

‘Buurtproblemen: lawaaihinder’ geeft het aandeel inwoners dat afgelopen maand last heeft ondervonden van 

lawaaihinder in de buurt. Zowel lawaaihinder van verkeer, burenlawaai als andere vormen van lawaai werden 

meegenomen. 
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Indicator 12: Erosierisico 

1. Korte beschrijving van de indicator 

Deze indicator brengt in kaart welke gebieden in Vlaanderen gevoelig zijn voor erosie en signaleert waar er 

risicozones zijn waar bebouwing voorkomt in de nabije omgeving van potentieel erosiegevoeilge percelen. Als 

brongegevens voor deze indicator is gestart van de potentiële bodemerosiekaart. Het doel van de potentiële 

bodemerosiekaart per perceel is het voorspellen van het gemiddelde potentiële erosierisico. Het is geen 

weergave van de jaarlijkse erosiehoeveelheid per perceel welke sterk afhankelijk is van o.a. de 

weersomstandigheden, de gewaskeuze, de teeltrotatie, het gebruik van groenbedekkers, de juiste 

bewerkingstechniek, aanwezigheid van erosiebestrijdingsmaatregelen, opnemen van winderosie etc. 

Uit de volledige datalaag voor potentiële bodemerosie is op basis van de landgebruikskaart een selectie 

gemaakt van de gebieden die actueel akkers zijn, aangezien dit het landgebruik is waarvoor erosie actueel 

speelt. Deze gegevens zijn in een volgende stap verwerkt tot een kaart met de nabijheid van erosiegevoelige 

akkers. Hier is tenslotte een overlay met de bebouwing in Vlaanderen gemaakt.   

2. Gebruikte brongegevens 

- Potentiële erosiegevoeligheidskaart (2014): 

o resolutie gegevens: shapefiles met een schaalbereik tot 1/50000 

o tijdsinterval van vernieuwing van de gegevens: jaarlijks 

o oorsprong gegevens / oorspronkelijk doel van de gegevens: ALBON (Onderzoeksgroep 

Fysische en Regionale Geografie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, 

K.U.Leuven 

o leverancier van de gegevens: ALBON 

o protocol voor data-uitwisseling: download van milieuinfo.be via 

https://www.milieuinfo.be/dms/d/d/workspace/SpacesStore/abbf023d-cd25-4286-a581-

69de9bae14a7/2014_bodemerosie.zip 

- GRB gebouwen data: zie indicator 1 

3. Technische GIS-berekeningswijze 

Stap 1: Omzetten datalaag potentiële erosiegevoeligheid naar raster kaart 100m resolutie 

- Polygon to Raster om de datalaag om te zetten naar raster kaart met 100m resolutie (setting maximum area), 

dit geeft 6 categorieën van verwaarloosbaar tot zeer hoge potentiële erosiegevoeligheid. De categorieën ‘geen 

info’ en ‘bijzondere strook’ worden als ‘NoData’ meegenomen. 

 

Stap 2: Omzetten landgebruikskaart 

 

- Reclassify alle landgebruiken ‘NoData’ behalve akkers ‘1’. 

 

Stap 3: Potentiële erosiegevoeligheid beperken tot actuele akkers 

 

- Raster Calculator: vermenigvuldigen van raster kaart met potentiële erosiegevoeligheid met aanwezigheid 

akkers. De resulterende kaart toont dus de gebieden in Vlaanderen waar er akkers aanwezig en hun potentiële 

erosiegevoeligheid. Hier is er dus potentieel erosiehinder voor zowel de landbouwer die de akkers bewerkt als 

het omliggende gebied dat door de sedimentatiestroom kan getroffen worden. 
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Figuur 33: Potentiële erosiegevoeligheid 

 
 
Stap 4: Potentiële erosiegevoelige akkers binnen 500m straal 

 

Als volgende stap is de aanwezigheid van bebouwing in de nabijheid van erosiegevoelige akkers onderzocht. Als 

eerste stap is de kaart verwerkt om de aanwezigheid van erosiegevoelige akkers in de nabijheid van elke 1ha 

cel in Vlaanderen bepaald. 

 

Via de SumInBuffer functie (Ruimtemodel) wordt een kaart gemaakt die de totale potentiële 

erosiegevoeligheidsscore in een straal van 500m geeft. Dit is dus een kaart die signaleert in welke gebieden er 

aandacht dient te zijn voor erosie. In de onderstaande kaart is een overlay gemaakt met GRB-gebouwen, dit 

toont dus in welke mate gebouwen gelegen zijn in de nabijheid van erosiegevoelige akkers. 

 

 

Figuur 34: Potentieel erosiegevoelige akkers nabij bebouwing (binnen 500m straal) 

 
 

Ingezoomd op een deel van de kaart, bijvoorbeeld het zuid-oosten van Vlaams Brabant, geeft dit onderstaande 

kaart, waarin de gebouwen eveneens grijs zijn weergegeven. 
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Figuur 35: Zoom op de kaart van potentieel erosiegevoelige akkers nabij bebouwing (binnen 500m straal) 

 

4. Ruimtelijke eenheid 

Deze indicator wordt weergegeven voor rastercellen van 100*100m (1ha), voor het grondgebied van 

Vlaanderen. De gebouwenlaag getoond in de signaalkaart voor erosie is GRB datalaag 2013. 

5. Tijdsreferentie van de meting  

Voor de nulmeting is gebruik gemaakt van de gegevens uit 2014 voor potentiële erosiegevoeligheid en het GRB 

gebouwenbestand 2013.  

6. Technische beperkingen en risico’s voor interpretatie 

Een volledige technische uitwerking van de indicator tot erosiehinder vereist de overstap van potentiële 

erosiegevoeligheid naar actuele erosiegevoeligheid door middel van onder meer landgebruik, aanwezigheid 

erosiebestrijdingsmaatregelen, teeltrotatie en bewerkingsmethode. Hinder speelt zowel voor de eigenaar van 

een landbouwperceel dat vruchtbare bodem verliest als voor het omgevend gebied dat door een 

sedimentatiestroom gehinderd kan worden. Zowel de helling van het perceel, de afstand tot het perceel en de 

aanwezigheid van verschillende landgebruiken of maatregelen tussen het perceel en een mogelijks gehinderde 

locatie spelen dienen hierbij in rekening te worden gebracht. 

De voorgestelde uitwerking van deze indicator is beperkt tot erosiegevoeligheid van akkers. De interpretatie 

van de indicator is dus nog geen hinder door erosie, maar gevoeligheid voor erosie. Ontwikkelingen in de 

toekomst kunnen dit verder uitwerken. Binnen de nulmeting omgevingskwaliteit is dit echter nog niet 

gerealiseerd. Erosiehinder vormt immers een geschiktere indicator in het kader van omgevingskwaliteit. 

7. Inhoudelijke interpretatie van de indicator irt omgevingskwaliteit 

Deze indicator situeert zich binnen het visiethema ‘bodem en ondergrond’, waarin één van de themadoelen is 

om bodemaantasting te voorkomen.  

 

Voor het opvolgen van volgende ambities is de indicator relevant: 

 

- Ambities voor Randstedelijk en landelijk gebied 

o “Overlast en schade als gevolg van erosie komt slechts sporadisch voor - erosie is verminderd 

tot het natuurlijk niveau” => de indicator brengt niet de effectieve schade van erosie in beeld, 

wel het mogelijke risico op schade. De indicator fungeert met andere woorden eerder als een 

signaalkaart 
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Onderstaande tabel toont de analyse per gebiedstype op basis van de 3 verschillende afbakeningen. Voor elke 

categorie wordt de gemiddelde score gegeven de indicator. Dit kan vergeleken worden met de gemiddelde 

score over gans Vlaanderen. De analyse toont duidelijk dat erosiegevoeligheid die verbonden is aan landbouw 

uiteraard hoofdzakelijk een problematiek van het landelijk gebied is. 

 
Tabel 23 – erosierisico, per gebiedstype 

 Bevolking Bebouwing Voorzieningen 

Landelijk 0.36 0.37 0.33 

Randstedelijk 0.02 0.10 0.24 

Stedelijk 0.00 0.01 0.07 

Vlaanderen 0.30 

 

8. Relatie met andere indicatoren omgevingskwaliteit  

/ 

9. Bijkomende opmerkingen 

Zoals besproken bij de technische beperkingen, is een verdere ontwikkeling van de indicator tot erosiehinder 

waardevol. Met de verdere stap tot hinder sluit deze indicator beter aan bij omgevingskwaliteit en de andere 

indicatoren die aan bod komen. 

10. Relatie met andere meetinstrumenten 

/ 

 


