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CENTRALITEIT IN • TUSSEN

Introductie

Voorwoord.

Het deelonderzoek naar polycentriciteit en 
wonen (werkpakket 1.3) van het  Steunpunt 
Ruimte onderzoekt of, en hoe, er meer 
geclusterd gewoond zou kunnen worden 
enerzijds (geclusterd polycentrische wonen als 
beleidsdoel) en anderzijds  hoe de toekomstige 
woningbouwopgave ingezet zou kunnen worden 
om dit te bereiken (wonen als beleidsmiddel).

Voordat we kunnen onderzoeken óf mensen meer 
geclusterd zouden moeten wonen, in welke vorm 
dit zou moeten gebeuren en hoe dit bereikt zou 
kunnen worden is het van belang om te weten wat 
voor woon-centraliteitspatronen er nu voorkomen in 
Vlaanderen. Er is echter weinig onderzoek hiernaar 
gedaan: er is bijvoorbeeld wel in kaart gebracht 
hoe sommige grote en kleinere steden een centrum 
vormen voor het woon-werkverkeer of een piek 
vertonen qua grond- en vastgoedprijzen. Het is

echter de vraag in welke mate er van centraliteit 
kan worden gesproken op kleinere schaalniveaus: 
met andere woorden: in welke mate maken de 
kleinste steden, de dorpen, de wegen, de linten, de 
afslagen en de kruispunten centraliteit aan? Zijn de 
voorzieningen dáár waar er ook verhoudingsgewijs 
meer mensen wonen? En hoe heeft dit zich 
ontwikkeld?

Dit rapport geeft antwoord op deze vragen door 
met een brede blik het gebied tussen Antwerpen, 
Brussel en Gent te analyseren. Het brengt de 
morfologische transformaties van de afgelopen 
eeuwen in kaart,  het ontrafelt de accumulaties 
van voorzieningen, het berekent hoeveel mensen 
er in de kernen, linten en verkavelingen wonen 
en hoe dit aantal zich verhoudt tot de aanwezige 
voorzieningen.
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Introductie Introductie

Management samenvatting.

Om goed gefundeerde beleidsbeslissingen te  
nemen over of en hoe er in Vlaanderen meer 
geclusterd gewoond zou kunnen worden, is 
het van belang  deze beslissingen te nemen  op 
basis van een analyse van de accumulaties van  
voorzieningen en woningen op dit moment. Tot 
nu toe is nog niet in detail is uitgezocht hoe deze 
patronen zich manifesteren. De centrale vraag 
is dus hoe gedurende de geschiedenis nieuwe 
momenten van centraliteit de bebouwde omgeving 
hebben beïnvloed, op welke aggregatieniveaus 
we vandaag nog accumulaties van centraliteit 
kunnen onderscheiden en hoe zich dit verhoudt tot 
het aantal inwoners. Dit rapport bestudeert deze 
vraagstukken voor het gebied tussen Antwerpen, 
Brussel en Gent.

Uit het onderzoek kunnen op drie vlakken 
beleidsrelevante conclusies getrokken worden:
Allereerst brengt de terugblik in beeld dat de 
morfologische ontwikkeling en de mate van 
clustering sterk gerelateerd  zijn aan de op dat 
moment courante vorm van mobiliteit.  Van de 
handelswegen over land en water in het proto-
industriële tijdperk, via de trein-, en buurtspoorwegen 
in het industriële tijdperk tot de snelwegen en het 
heropladen van de gewestwegen in de afgelopen 
50 jaar. Elk van deze historische episodes kan 
sterk gelinkt worden aan specifieke ruimtelijke 
constellaties. Mocht men in de toekomst de huidige 
constellaties drastisch willen veranderen, dan is de 
manier waarop de mobiliteit georganiseerd is een 
zeer belangrijke factor. 
Ten tweede is er geanalyseerd waar bestaande 
accumulaties van functionele centraliteit zijn. Een 
juiste selectie uit deze patronen zou een basis 
kunnen vormen voor toekomstig beleid.  We maken 
onderscheid tussen twee aggregatieniveaus: 
kleinstedelijke centraliteit en ministedelijke 
centraliteit. Meestal is er op het schaalniveau van 
de dorpen nog altijd een dagdagelijks centrum. 
Deze ministedelijke centraliteiten manifesteren 
zich ook als buurtcentra in  wijken van bijvoorbeeld 
Antwerpen en Sint-Niklaas. Het verschil is dat deze 
‘randstedelijke centraliteitsaccumulaties’ meestal 
ook echt centra zijn. Dat blijkt namelijk uit het feit 
dat ze  verhoudingsgewijs meer centrumfuncties 
hebben dan dat je op basis van het aantal 
inwoners zou verwachten. In de ministedelijke 
centraliteitsaccumulaties in de dorpen komt 
dit ‘overschot‘ daarentegen veel minder vaak 
voor.  Op een hoger aggregatieniveau zijn er 

consequent accumulaties van baanwinkels aan 
de uitvalswegen van de steden. Deze vormen 
kleinstedelijke centraliteitsaccumulaties, parallel 
aan de winkelconcentraties in de steden zelf. Ook 
voor deze laatste categorie, de concentraties aan 
winkels in de kleinere steden, is ook aangetoond 
dat deze bestempeld kunnen worden als centrum.
De derde conclusie betreft de uitzonderingen; 
de functies die niet geclusterd zijn. Buiten de 
functionele clusteringen die aangeduid kunnen 
worden, ligt er namelijk ook een zeer verspreid 
patroon van enkelvoudige voorzieningen. 
Qua aantal lijken deze ‘uitzonderingen‘ van 
gelijkwaardige grootteorde als het aantal functies 
binnen de clusters. Ook in de verhoudingen van 
het aantal inwoners zien we dat minstens 30% van 
het aantal inwoners in de linten buiten de kernen 
wonen. Het zogenaamde ‘vernevelde‘ Vlaanderen 
vormt dus een haast gelijkwaardig tegenpatroon 
voor de steden en dorpen die wel degelijk centraliteit 
bezitten. Simpelweg inzetten op verdichting van 
deze laatste categorieën laat een belangrijk deel 
van de ruimtelijke structuur buiten beschouwing. 
Er zal een parallelle strategie moeten komen die 
de sterke aanwezigheid van verneveling erkent, 
de kwaliteiten ervan waarborgt maar tegelijkertijd 
werkt aan de nadelen.

Uit deze precieze verkenning van lokale centraliteit 
in het referentiegebied van het steunpunt volgen een 
aantal directe aanleidingen voor vervolgonderzoek. 
Allereerst zal er op basis van gelijkaardige analyses 
op andere plekken in Vlaanderen vastgesteld 
kunnen worden hoe gebiedsspecifiek de resultaten 
zijn. Daarnaast is het van belang om een beter 
beeld te vormen over het ontwikkelingspad van 
functionele centraliteit in de afgelopen 50 jaar. Zijn 
de oude dorpskernen bijvoorbeeld echt ‘uitdovende’, 
zoals vaak beweerd wordt? Kennis in deze richting 
zal een beter gefundeerde basis bieden om die 
tendensen strategisch bij te sturen. Vervolgens zijn 
temporele vormen van centraliteit een belangrijke 
aanvulling op het beeld van permanentie dat nu is 
geschept; denk bijvoorbeeld aan de weekmarkten 
of jaarlijkse festivals. Een variatie van temporele 
centraliteit zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn 
voor zeer vernevelde of dunbevolkte gebieden. 
Ten slotte is het gefundeerd formuleren van 
een probleemstelling zeer relevant: wat is er nu 
eigenlijk mis, waar moet aan gesleuteld worden en 
op wat voor figuren kan er ingezet worden in het 
toekomstige beleid?
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Introductie Introductie

Management samenvatting.
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op andere plekken in Vlaanderen vastgesteld 
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beeld te vormen over het ontwikkelingspad van 
functionele centraliteit in de afgelopen 50 jaar. Zijn 
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Ten slotte is het gefundeerd formuleren van 
een probleemstelling zeer relevant: wat is er nu 
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toekomstige beleid?
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Introductie

Topografische kaart context casestudygebied

Analysegebied

Inleiding.
it is het rapport van het cartografische onderzoek 

naar centraliteit en wonen in het casestudygebied 
van het Steunpunt Ruimte. Het studiegebied, 
gelegen tussen Antwerpen, Brussel en Gent, 
is gekozen omdat hier de problematiek en 
vraagstukken samenkomen die ten grondslag 
liggen aan de verschillende onderzoekstrajecten 
van het Steunpunt. Bijvoorbeeld de dynamieken 
van metropoolvorming, overstromingsproblematiek 
en de aanwezigheid van  onbebouwd areaal 
voor bioproductieve ruimte, van verschillende 
schaalgrootte. Als tussengebied van de drie grote 
steden is het een gebied waar relatief weinig kennis 
over is en waar veel vooroordelen over bestaan. 
Met andere woorden: het gebied is boeiend omdat 
het ‘die ruimte is waar we relatief het minst van 
weten, maar waar we wel als gevolg van beleid veel 
veranderingen kunnen verwachten’ (Van Meeteren 
et al. 2012, P 4).
Het onderzoekstraject naar Polycentriciteit (WP1)
is in dit gebied onder andere geïnteresseerd in 
de centrumfuncties in randstedelijke gebieden 
(WP1.1), in hoe steden zich sociaaleconomisch 
verhouden tot de rest van Vlaanderen en de  
omliggende landen en gewesten (WP1.2), in de rol 
van centraliteitspatronen binnen woonmilieus, en 
hoe deze aangepast kunnen worden (WP1.3) en in 
de relatie tussen vervoersinfrastructuur en nieuwe 
randstedelijke ontwikkelingen (WP1.4). 

Dit rapport richt zich met name op de verhouding 
tussen woon- en centraliteitspatronen. De komende 
jaren zullen er in Vlaanderen zeer veel woningen 
bijgebouwd worden. Woningbouw en woningbeleid
zijn in België vaak belangrijke ruimtelijk 
sturende mechanismen geweest. Ook nu zou de  
woningbouwopgave ingezet kunnen worden om een 
gewenst woonpatroon te bewerkstelligen. Eerdere 
onderzoeken laten zien dat er in Vlaanderen een 
latente polycentrische woonstructuur aanwezig is 
die als basis kan dienen voor een gebalanceerd 
ruimtegebruik (Zie bijvoorbeeld Uaps 2012, Secchi 
& Viganò 2012).
Nieuwe regelgeving in het kader van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) zou hieraan 
dus een bijdrage kunnen leveren. Dan zal er echter 
wél eerst in kaart gebracht moeten worden welke 
delen van Vlaanderen potentie hebben voor een 
goede polycentrische woonstructuur. Onderzoeken 
naar centraliteit in Vlaanderen beschrijven vaak

verschillende ordegrootte van centra in de kleine en 
grote steden (Zie bijvoorbeeld RSV 1997, Van Nuffel 
2005, Van Hecke et al. 2009, Loopmans 2010). 
Voor het wonen zijn echter ook centraliteiten van 
een lokaler schaalniveau van belang: bijvoorbeeld 
het dorp waar nog altijd veel dagdagelijkse 
boodschappen gedaan kunnen worden, of misschien 
de kruising met een accumulatie aan baanwinkels 
(Zie Devoldere 2002 of Mangin 2004). Zonder direct 
uitspraken te doen over het  schaalniveau waarop 
beleid gevoerd zou kunnen worden om nieuwe 
woningen en centraliteitsfuncties te concentreren, 
vormt dit rapport een verslag van onderzoek naar 
centraliteiten op het laagste schaalniveau. Er wordt 
onderzocht op welke aggregatieniveaus en in wat 
voor patronen er centraliteitsaccumulaties zijn 
ontstaan.

Hoewel er wel gebruikt gemaakt wordt van 
kwantitatieve data, is dit onderzoek vooral 
een kwalitatie  cartografische anal se die ua 
methode en benadering te vergelijken is met 
ander type-morfologisch onderzoek (Zie voor een 
introductie: Castex et al. 1977 [1984], Mangin & 
Panerai 1999 en Leupen et al. 2005). Er worden 
dus zeer nauwkeurig ruimtelijke patronen, 
constellaties, accumulaties en verhoudingen op 
verschillende vlakken van centraliteit in kaart 
gebracht en kwalitatief beoordeeld, zonder dat 
daar directe conclusies aan verbonden worden 
over tendensen in individuele dagdagelijkse 
woonpatronen, verzorgingsgebieden of meetbare 
interacties tussen bedrijven, voorzieningen en 
personen.  Zoals betoogd in Van Meeteren et al. 

 kunnen we een nederzettingengeografie 
verklaren vanuit de complementaire benaderingen 
van een historisch-morfologisch en een functioneel 
perspectief. Een morfologisch perspectief legt de 
nadruk op de genese en de ‘vorm’ van de ruimtelijke 
structuur terwijl een functioneel perspectief 
probeert te verklaren hoe de ruimte op dit moment 
in de tijd 'werkt'. Dit verslag maakt gebruik van 
de historisch-morfologische benadering, terwijl 
Boussauw et al. (2013) hetzelfde schaalniveau 
vanuit een functioneel perspectief benadert. Beide 
rapporten geven dus complementaire inzichten in 
de Vlaamse ruimtelijke structuur in het algemeen 
en het functioneren van centraliteit op het laagste 
schaalniveau in het bijzonder. 
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Introductie Introductie

Om een goed beeld te krijgen van de woonmilieus 
van lokale en regionale centraliteiten en
woonpatronen, worden deze in kaart gebracht. In 
eerste instantie is het interessant om afzonderlijk 
te analyseren waar functionele accumulaties zijn. 
Daarnaast creëert een analyse van de mate waarin 
mensen in verkavelingen, linten en steden wonen 
de mogelijkheid om te onderzoeken in hoeverre we 
nog kunnen spreken van een centrum. Het is  ten 
slotte interessant om de ontwikkeling van centra in 
kaart te brengen: dus wat waren vroeger de centra, 
hoe zijn ze sindsdien ontwikkeld, verplaatst en 
uitgedoofd en welke nieuwe centra zijn ontstaan? 
Concreet vertaalt dit zich in drie kaartenseries. 
Allereerst is de historische morfologische
ontwikkeling van de centra in kaart gebracht in een 
chronologisch drieluik. Naast een analyse van het 
gehele casestudygebied is hier telkens ingezoomd 
op een kleiner gebied dat ook de morfologische 
structuren preciezer in kaart brengt. In de tweede 
analyse zijn enkele voor het wonen relevante functies 
geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er in de steden en 
in de dorpen verschillende soorten accumulaties 
zijn. De derde kaartenserie focust op de vraag in 
welke mate deze voorzieningsaccumulaties ook 
echt centra zijn voor een breder gebied, of slechts 
de woonaccumulaties volgen. Hiervoor is eerst 
de morfologische analyse verder uitgewerkt, om 
vervolgens met data van inwonersaantallen in kaart 
te brengen welk deel van mensen in kernen, linten 
of verkavelingen woont en hoe zich dit verhoudt tot 
de functies.
Ten slotte is het belangrijk om niet alleen het 
satelliet-, of helikopterstandpunt van de kaart in 
ogenschouw te nemen. Een belangrijk deel van 
de hier gepresenteerde analyses is immers ook tot 
stand gekomen door waarnemingen en kwalitatieve 
interpretaties ‘met de voeten op de grond’.  Om 
de lezer zich hiervan bewust te maken, zijn er 
twee bondige fotoseries gemaakt die de thema’s 
van de kaartenseries in beeld brengen. Het zijn 
telkens niét de beelden van de straat en de gevels 
-die tegenwoordig makkelijk op te roepen zijn via
‘Google Streetview’ en aanverwante websites-,
maar juist het beeld daarachter. Denk aan de velden 
achter de linten, de transformaties en bricolages,
de open of bestrate bouwblokbinnenzijden of de
schaalsprongen die pas helderder worden wanneer
men wat afstand neemt.

Belangrijke begrippen.
Uit de literatuurverkenning (Van Meeteren et al. 
2013) bleek al dat polycentriciteit in een zeer breed 
spectrum wordt toegepast. Zowel op verschillende 
schalen (van intra-stedelijk, via inter-stedelijk, 
interregionaal, internationaal tot mondiaal) als in 
verschillende kennisdomeinen politiek  geografie  
planning, stedenbouw); zowel als normatief als als 
analytisch begrip. Om duidelijkheid te scheppen in 
de wirwar van betekenissen zullen hier een aantal 
belangrijke begrippen uit het voorliggende rapport 
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over centraliteit, wanneer er een centrumaspect 
beschreven wordt dat niet per se het mathematische 
overschot van één of meerdere van de aspecten 
wat een centrum kenmerkt. Een centraliteit kan dus 
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Delen van de sterk uitgebouwde regionale woonmarkten van 
Antwerpen, Brussel & Gent; gelaagde centra van Mechelen, 
Aalst & Sint-Niklaas; extra pendel of migratiecentra. (Van Nuffel 

 zie voor volledige legenda  legenda fig  

Stedenhiërarchie
Aalst & Sint-Niklaas als grote of regionale steden, gelijkaardig 
aan Antwerpen, Brussel & Gent; verschillende uitrustingsniveaus 
kleine steden : Dendermonde  (zeer goed), Lokeren &  Beveren 
(goed), Boom & Mortsel (matig).  (Loopmans et al. 2010)

1997 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Deel grootstedelijk gebied Antwerpen; kleine, en regionale 
stedelijk gebieden tussen grote steden Antwerpen, Brussel & 
Gent; groot deel buitengebieden. (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 2004)

2001 Conurbaties
Deel van de Agglomeratie van stad Antwerpen; banlieu en 
forensenzones van Antwerpen, Brussel & Gent; de kleine 
regionale stad Sint-Niklaas en enkele niet-stedelijke gebieden 
(Van Hecke et al. 2009)

Onderzoeken naar centraliteit op de schaal van Vlaanderen 
herkennen in kleine en grote steden verschillende ordegrootte 
van centra. De hier afgebeelde onderzoeken laten telkens zien 
dat deze casestudy een tussengebied is tussen Antwerpen, 
Brussel en Gent. Daarnaast worden kleinere steden, zoals 
Dendermonde, Aalst en Sint-Niklaas meestal ingedeeld als 
regionale steden. Voor het wonen zijn echter ook centraliteiten 

Centraliteit in Vlaanderen & het onderzoeksgebied

Regionale woonmarkten 

van een meer lokaal schaalniveau van belang: naast de woon-
werk relatie en beleidskwalificaties bezoeken inwoners op 
regelmatige basis kleinere centraliteiten zoals oude dorpskernen, 
baanwinkels of kledingwinkelcentra. Het onderzoek in dit 
rapport brengt dit in kaart, gaat op zoek naar de ondergrens van 
relevante accumulaties van voorzieningen en woningen en laat 
zien hoe deze zich ontwikkeld hebben.
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Buitengebied in stadsgewest
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Goed uitgeruste kleine stad
Matig uitgeruste kleine stad
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meer betekenis hebben. Een enigszins archaïsch 
voorbeeld van deze laatste is de kerk. Naast haar 
functionele en morfologische aspecten duidt een 
kerk ook van heinde en ver de betekenis aan van 
een centrum van een (geloofs) gemeenschap. Een 
ander voorbeeld zijn dié pleinen die een veel grotere 
betekenis hebben dan enkel een buurtcentrum; dit 
omdat er regelmatig mensen met een specifieke 
subcultuur vanuit de wijde omgeving samenkomen. 
De analyses van dit rapport gaan in op één of 
meerdere van deze drie aspecten. Functionele 
centraliteit betreft dus enkel accumulaties of clusters 
qua voorzieningen. Het hoeft niet per se overeen te 
komen met een dichter bebouwde cluster die we 
eerder associëren met morfologische centraliteit.
Polycentriciteit is in wezen niets anders dan het 
voorkomen van een combinatie van meerdere 
centra in een areaal. De aard van deze combinatie 
wordt in verschillende interpretaties van het begrip 
verschillend gedefinieerd  aak spreekt men van 
een polycentrische constellatie wanneer meer 
centra samen dezelfde of betere/meer centraliteit 
aanbieden dan één groot centrum (Zie bijvoorbeeld 
Uaps 2012, pp.7), of wanneer mensen in hun 
dagelijks leven van meerdere centra gebruik maken 
(binnen hun 'dagelijks stedelijk systeem', zie voor 
uitgebreide toelichting Van Meeteren et al. 2013 
pp.29-31). In dit rapport wordt enkel gefocust op de 
patronen van meervoudige centraliteiten.
Specialisatie speelt een belangrijke rol in de aard 
van een centrum (en dientengevolge ook in rol 
van de centraliteiten binnen een polycentrische 
constellatie). Hoe meer gespecialiseerd, hoe 
specifieker een centrum  een historisch stadje 
waar  dagjesmensen speciaal naar toe gaan voor 
de vele anti uariaten is bijvoorbeeld zeer specifiek  
de dorpsstraat met een café, frietkot, bakkerij, 
slager, apotheker en aanverwante winkels is veel 
generieker. Specialisatie kan zich uiten in centra 
van hogere hiërarchie (één centrum specialiseert 

zich naast A ook in B, de andere centra blijven 
enkel A aanbieden) of in complementaire centra 
(één specialiseert zich in A, de ander in B) 
Ten slotte behoeft polycentrisch wonen nog enige 
toelichting. De relatie tussen polycentriciteit en 
wonen is namelijk niet direct eenduidig. Binnen 
dit deelonderzoek (WP1.3) worden er drie pistes 
onderscheiden:
- Bij de eerste benadering zijn wonen en
voorzieningen beiden elementen van centraliteit
die, geaccumuleerd, een centrum kunnen vormen.
Beiden hebben zowel functionele kenmerken,
als morfologische kenmerken, als betekenisvolle
kenmerken. De ‘gezellige’ vormgeving van de
winkelstraat of de grote dozen van een serie
baanwinkels zijn bijvoorbeeld morfologische
kenmerken van centrale voorzieningen, terwijl
wonen natuurlijk allerlei meetbare functies
heeft zoals inwonersaantallen, inkomens en
opleidingsniveau.
- De tweede benadering stelt een centrum gelijk
aan programmatische centraliteit (zoals een
winkelcentrum of een bedrijvenpark) die bediend
of verzorgd wordt vanuit de ‘grijze massa’ van
woningen.
- De derde benadering draait het om: Vanuit
het wonen geredeneerd kan men het huis ook
beschouwen als een centrum waar vanuit allerlei
voorzieningen bereikt kunnen worden. Het huis
is dus het centrum, meerdere huizen vormen een
polycentrische constellatie (met onderliggende
relaties, bijvoorbeeld qua sociale betekenis) en
de programmatische voorzieningen zijn de ‘grijze
massa‘.
Belangrijke kanttekening is dat deze drie
benaderingen elkaar absoluut niet uitsluiten. Een
goed beeld van de realiteit is juist gebaseerd op de
vaardigheid van de onderzoekers en ontwerpers
om te schakelen tussen deze pistes.

Topografische kaart casestudygebied   grote lens

Analyse gebied, kleine lens
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Leeswijzer.
In de eerste kaartenserie is in kaart gebracht hoe 
landschap, bebouwing en infrastructuur in de loop 
der eeuwen wederkerig plekken van centraliteit 
aanmaken, voortzetten en afbreken. Het eerste 
paar kaarten laat zien hoe de nederzettingspatronen 
vóór de industrialisatie voornamelijk te verklaren zijn 
door landschappelijke elementen zoals waterlopen, 
reliëf,  vruchtbaarheid en handelsroutes op een 
hoger schaalniveau. Het tweede paar kaarten 
laat de invloed van industrialisatie zien: hoe 
productielocaties, stations en halteplaatsen als 
nieuwe zwaartepunten golden en hoe zij richting 
gaven aan de ontwikkeling van de bestaande 
morfologie. De derde en laatste set in deze serie 
brengt de invloed van de naoorlogse automobiliteit 
en exponentiële toename van het bouwkundig 
ruimtegebruik in beeld: de afslagen van snelwegen, 
de radicale reïncarnatie van de oude steenwegen, 
het dichtslibben van bestaande linten en de aanleg 
van verkavelingen en bedrijventerreinen.

De tweede analyse gaat in op verschillende 
clusteringen van functionele centraliteit. Vanuit de 
analyse van een breed spectrum aan (voor het 
wonen) relevante voorzieningen zijn meerdere 
aggregatieniveaus van clusteringen gedestilleerd. 

Sommige, de meer dagdagelijkse functies, kennen 
een clusteringspatroon wat sterk overeenkomt met 
dorpen en gehuchten: de kerkelijke parochies. 
Andere, zoals kledingwinkels en baanwinkels, 
clusteren in de steden die we in dit gebied 
aantreffen. Toch is er nog een zeer groot aantal 
winkels dat niet tot een clustering behoort, maar 
wel de woonpatronen van linten en verkavelingen 
buiten de kernen lijkt te volgen.  De vraag is echter 
of er bij dergelijke functionele accumulaties wel 
echt over centra gesproken kan worden.

Deze vraag naar de verhouding tussen de 
functionele dichtheid en woondichtheid is verder 
onderzocht in de derde analyse. Door de informatie 
van de voorzieningen te combineren met de 
woonpatronen, kan er een beter beeld geschept 
worden over de vraag of de programmatische 
accumulaties méér bedienen dan de directe 
omwonenden. Hiervoor is op het schaalniveau 
van het kleinere analysegebied een opdeling 
gemaakt ua woont pologie figuren bouwblok  
lint, open lint en verkaveling) om vervolgens in de 
minicasussen Hamme, Zele en Sint-Niklaas de 
woonverhoudingen te berekenen en de relatie tot 
de functionele voorzieningen in kaart te brengen. 

Topografische kaart casestudygebied  kleine lens
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Verwerking
De basislagen met reliëf en bossen zijn overgenomen van de 
Mercator databank. De ‘Hydronet’ laag is aangepast zodat 
enkel het doorstromend water is weergegeven en niet de 
uiterwaarden en andere gebieden die enkel sporadisch onder 
water staan. De lagen Hydronet, Waterlopen_aslijnen_2005, 
Overstromingsgevoelig werden aangepast in functie van 
de waterlopen ingetekend op de Ferraris kaart. De locatie, 
ordegrootte en bouwblokken, historische namen van de 
plaatsten en de handelswegen zijn overgetekend van de Ferraris 
kaarten. Bouwblokken zijn getekend als vlak, onafhankelijk of de 
binnenzijde al dan niet bebouwd is. De kruisen van de kleinere 
plaatsen zijn geplaatst op de plaats van de kerk. De grootte 
van het kruis komt overeen met hoe groot de plaatsnaam is 
afgebeeld op de Ferrariskaart. 

Bronnen
FERRARIS, kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, 
1777.
Mercator databank 2006, kaartlagen: historisch_bos_1775 
(bossen), DHM5M digitaal hoogtemodel (reliëf) , Hydronet, 
Waterlopen_aslijnen_2005, Overstromingsgevoelig
(waterlopen).

roto industriee  patronen an centra iteit

1777

Basis · structuur

Rivieren & beken

Reliëf

Handelsweg

Urbanisatie

Gehucht

Dorp

Stad

Proto-industrieel.
In deze eerste serie is in kaart gebracht hoe 
landschap, bebouwing en infrastructuur in 
de loop der eeuwen wederkerig plekken van 
centraliteit aanmaken, voortzetten en afbreken. 
In de kaarten is telkens de bestaande conditie 
in kleur weergegeven als de ‘basis‘ waar vanuit 
nieuwe ontwikkelingen zijn ontstaan. De nieuwe 
ontwikkelingen zijn telkens in zwart weergegeven 
wanneer het gaat om nederzettingen en om 
nederzettingsverschijnselen zoals linten, industrie, 
bouwblokken of een verkavelingswijk. Bepalende 
infrastructuren zoals, rivieren en bekenn, het spoor 
tijdens het industriële tijdperk en de snelwegen/
gewestwegen van het postindustriële tijdperk zijn 
daarentegen in het wit weergeven. Ook hiervoor 
geldt dat ze enerzijds bestaande en kiemende 
centraliteiten volgen, maar anderzijds ook 
radicaal nieuwe momenten van centraliteit in het 
landschap hebben geïntroduceerd. Voorbeelden 
hiervan zijn  de spoorwegen die bestaande steden 
verbonden en soms speciaal aangelegd werden 
naar nieuwe industriesites, terwijl hun stations 
de ontwikkelingsrichting van steden  en dorpen 
beïnvloedden, of zelfs hele nieuwe nederzettingen 
lieten ontstaan.

De eerste set kaarten laat zien hoe de
nederzettingspatronen van vóór de industrialisatie 
voor een groot deel te verklaren zijn door 
landschappelijke elementen. Het proto-industriële 
nederzettingspatroon in Vlaanderen is namelijk
veelal tot ontwikkeling gekomen op strategische 
plaatsen in de structuur van waterwegen en 
–wanneer transport over water geen reële 
optie was- de structuur van handelsroutes. 
Bijvoorbeeld Dendermonde, waar twee rivieren 
samenvloeien, of Lokeren en Aalst, waar men 
van de boot moest overschakelen op een minder 
e fici nt t ransportmiddel  o mdat d e r ivier verder 
stroomopwaarts niet meer bevaarbaar was. Een 
ander voorbeeld is de zeehandelstad Antwerpen, 
die op ongeveer 5 meter boven de zeespiegel tot 
bloei is gekomen; daar waar het gevaar van een 
overstroming vanuit de Noordzee sterk verminderd 
is. (Stabel 1997, Nolf 2013)
Hiertussen zijn de dorpen en gehuchten in een 
evenwichtig patroon over het vruchtbare land 
verspreid, met onregelmatigheden op plekken 
van overstromingsgevaar of schrale bosgronden. 
Morfologisch vormen de linten een complementair 
figuur v an d e b eken e n s troompjes  dichtbij 
vruchtbare valleigrond en drinkwater, maar hoog 
genoeg om geen last te hebben van overstromingen 
(zie de kaart pagina 27).

1. Historische morfologische centraliteit
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Gefragmenteerde lintbebouwing

Aaneengesloten lintbebouwing

Stad

Verwerking
De basislagen van het reliëf, bossen, handelswegen, waterlopen 
en plaatsnamen zijn op dezelfde manier verwerkt als de ‘Proto-
industrieel, patronen’ kaart. De locatie-oriëntatie van de kerk 
en de morfologie van de bebouwing is overgetekend op basis 
van de Ferraris kaarten. De footprint met symbool van de 
kerken zoals ze zijn getekend op de Ferraris kaart is omgezet 
naar een eenduidig symbool dat gedraaid is naar gelang de 
oriëntatierichting van het schip van de kerk. Voor de twee soorten 
straten is er onderscheid aangebracht tussen aangesloten 
bebouwing en gefragmenteerde lintbebouwing. Als één of 
beide wanden van een gedeelte van een straat aaneengesloten 
bebouwing heeft, dan is dit deel van de straat ingetekend als een 
aaneengesloten straat. Wanneer de bebouwing van een straat 
niet aaneengesloten is, maar er wel met regelmaat woningen aan 
staan (korte rijtjes, halfopen bebouwing, vrijstaande woningen), 
is deze ingetekend als gefragmenteerde lintbebouwing. Hierbij 
moet voor één van de zijdes van de straat gelden dat de 
cumulatieve breedte van het aantal bebouwde kavels niet kleiner 
mag zijn dat van de cumulatieve breedte van de onbebouwde 
kavels. Straten met alleenstaande woningen die hier niet aan 
voldoen zijn niet ingetekend. Bouwblokken zijn ingetekend als  
rondom gesloten lintbebouwing.

Bronnen
FERRARIS, kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, 
1777 (morfologie en namen nederzettingen)
Mercator databank 2006, kaartlagen: historisch_bos_1775 
(bossen), DHM5M digitaal hoogtemodel (reliëf), Hydronet,  
Waterlopen_aslijnen_2005,Overstromingsgevoelig (waterlopen).
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Historische centraliteit

ndustriee  patronen an centra iteit

1880-1930

Basis · structuur

Gesloten bouwblokken 1777

Dorp of gehucht 1777

Reliëf

Urbanisatie

Spoorlijn

Buurtspoorweg

Gesloten bouwbokken

ieuw aangelegde routes a uentes

Industrie en klei-ontginnin

Industrieel.
Onder invloed van nieuwe socio-economische 
verhoudingen en wederkerig met nieuwe 
infrastructuren is de proto-industriële urbanisatie 
getransformeerd. De tweede set kaarten laat 
de invloed van de industrialisatie zien: hoe 
productielocaties, stations en halteplaatsen als 
nieuwe zwaartepunten golden. Deze waren 
de graviteitsrichtingen van de uitbreidingen 
van sommige steden en dorpen, de plekken 
waaromheen nieuwe nederzettingen ontsprongen, 
of de vestigingslocaties van industrie. 
De eerste kaart (op de rechterpagina) laat zien 
hoe het spoorwegennetwerk zich als een ‘band’ 
om de zich ontwikkelende stedenstructuur heeft 
gevlochten. Het is precies ook de periode dat veel 
van de bestaande steden en dorpen ink groeiden 
metwatwe nu kennen als 19e-eeuwse bouwblokken. 
De later aangelegde buurtspoorwegen zijn in 
de meeste gevallen aangelegd om de dorpen te 
ontsluiten die niet door het spoor bediend waren: 
als toevoerlijnen om een territoriaal gespreide 
arbeidersbevolking voor industriesites in (bijna) het 
hele land beschikbaar te stellen.  Daarnaast is te 
zien dat de buurtspoorwegen in dit gebied ook de 
langs de Schelde- en Rupelstreek gelokaliseerde
klei-ontginningen en steenbakkerijen ontsloten. 
Naast de bouwblokken rond de steden, komt in 
deze periode ook de lintbebouwing tot ontwikkeling 
(zie kaart op pagina 31). Ook hier is weer goed 
te zien dat deze zich vaak vanuit een bestaande
nederzetting (als ‘trage‘ centraliteit) in de richting
van een spoorwegstation of buurspoorweg (nieuwe 
moment van centraliteit) heeft ontwikkeld. (De 
Block 2011, Grossejean 2010) 

Verwerking
Het reliëf, de gesloten bouwblokken en de locaties van de dorpen 
en gehuchten zijn op dezelfde manier verwerkt als voor de ‘Proto-
industrieel, patronen’ kaart (p.25). De routes van de spoorwegen 
en buurspoorwegen, de industrie en kleiontginningen en 
de gesloten bouwblokken in 1950 zijn overtekend van de 
topografische kaarten van het ilitair eografisch nstituut 
(reeksen ICM 2-3, 1883-1950) op basis van data uit de Mercator 
databank. Bouwblokken zijn getekend als vlak, onafhankelijk of 
de binnenzijde bebouwd is. Voor de nieuw aangelegde ‘routes 
a uentes  werden de kaarten van v r de bouw van een 
spoorlijn of station vergeleken met de kaart nadien. Wanneer 
een nieuwe weg is aangelegd  o  een bestaande weg significant 
is genormaliseerd of coherent bebouwd is deze ingetekend als 
een route a uente

Bronnen
ilitair eografisch nstituut        

(Bebouwing, (buurt)spoorlijnen, industrie en kleiputten, Routes 
a uentes
Mercator databank 2006, kaartlagen: DHM5M digitaal 
hoogtemodel (reliëf), Spoorwegen_2006 (spoorwegen).
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Historische centraliteit

ndustriee  or o ogie n an centra iteit 

1880-1930

Basis · structuur

Gesloten bouwblokken 1777

Dorp of gehucht 1777

Reliëf

Urbanisatie

Spoorlijn

Buurtspoorweg

Gesloten bouwblok

Aaneengesloten lintbebouwing

Gefragmenteerde lintbebouwing

Industrie en klei-ontginning

Verwerking
Het reliëf, de gesloten bouwblokken, aaneengesloten 
lintbebouwing en gefragmenteerde lintbebouwing proto-
industrieel zijn op dezelfde manier verwerkt als voor de 
kaart ‘Proto-industrieel, patronen’ (p 25). De spoorlijnen, 
stationslocaties, stationsnamen, gesloten bouwblokken en 
industrie en kleiontginning in 1950 zijn op dezelfde manier 
verwerkt als voor de kaart ‘Industrieel, patronen’ (p 29). De 
straten met aaneengesloten lintbebouwing en gefragmenteerde 
lintbebouwing zijn gebaseerd op de informatie van de 
topografische kaart   en  eze in ormatie is verwerkt op 
dezelfde manier als voor de lintbebouwing van de kaart  ‘Proto-
industrieel, morfologiën’ (P 27).

Bronnen
ilitair eografisch nstituut        

(Bebouwing, (buurt)spoorlijnen, industrie en kleiputten, Routes 
a uentes
Mercator databank 2006, kaartlagen: DHM5M digitaal 
hoogtemodel (reliëf), Spoorwegen_2006 (spoorwegen).
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Historische centraliteit

ost industriee  patronen an centra iteit

2006

Basis · structuur

Gesloten bouwblokken 1950

Dorp of gehucht 1950

Urbanisatie

Snelweg of gewestweg

Verkaveling

Bedrijventerrein

Post-industrieel.
De derde set brengt de invloed van de naoorlogse 
automobiliteit en exponentiële toename van het 
bouwkundig ruimtegebruik in beeld: de afslagen van 
snelwegen, de radicale reïncarnatie van de oude 
steenwegen, de aanleg van bedrijventerreinen, 
verkavelingswijken en het dichtslibben van
bestaande linten. Kleine noot: De longue durée 
term ‘post-industrieel‘ is eigenlijk onzuiver voor de 
periode die hier beschreven wordt. Het industriële 
tijdperk hield in Vlaanderen op zijn vroegst 
omstreeks 1980 op. Eigenlijk wordt hier dus ook de 
sterke invloed van het 'Fordistische tijdperk (1945 -
+/-1980) weergeven. 
De kaart op de rechterpagina brengt vooral 
de uiteenstrooing verkavelingswijken en
industrieterreinen over het landschap in beeld. 
Hierbij valt op dat de bedrijventerreinen, hoewel
ook min of meer gelijkmatig uitgezaaid over
de gemeenten, voornamelijk zijn gelokaliseerd 
aan  snelwegen en belangrijke gewestwegen.

e verkavelingswijken kennen een veel fijner 
patroon. Ze zijn echter nog altijd sterk gerelateerd 
aan de snelle verplaatsing over de gewestwegen. 
De uitzonderingen hierop bevinden zich vooral 
in gebieden waar het netwerk van deze wegen 
niet voldoende verdicht is om alle gemeentes 
te bedienen. Dit is bijvoorbeeld goed te zien in 
het gebied tussen Dendermonde en Willebroek. 
Hoewel territoriaal zeer gelijkmatig verdeeld, zijn de
verkavelingswijken in zichzelf nog altijd een vorm 
van clustering. Dat dit slechts het halve verhaal 
is, wordt in beeld gebracht in de tweede kaart op 
pagina 35. Hierop is de bijna gebiedsdekkende 
verlinting van ongeveer het gehele wegennetwerk 
te zien. (Ryckewaert 2011, De Meulder 2008).

Hoewel nieuwe ontwikkelingen dus transformaties 
van centraliteit en urbanisatie in het landschap 
schrijven, zal dit altijd zijn basis hebben in de
bestaande constellatie en figuur van nederzettingen 
en centraliteiten. Omdat de originele patronen 
gerelateerd zijn aan de waterstructuur, zijn deze 
patronen dus altijd aanwezig gebleven en fungeren 
de waterstructuren als een latente structurering van 
het Vlaamse nederzettingspatroon. Datzelfde geldt 
voor de latente inertie van de urbanisatiepatronen 
die onder invloed van het (buurt)spoorwegennetwerk 
en de automobiliteit zijn ontstaan. 
Resumerend brengt de kaartenserie in beeld 
dat de morfologische ontwikkeling en de mate 
van clustering sterk gerelateerd is aan de vorm 
van mobiliteit. Elke episode kan sterk gekoppeld 
worden aan specifieke ruimtelijke constellaties  it 
onderstreept dat de manier waarop de mobiliteit 
georganiseerd is een zeer belangrijke factor zal
spelen, wanneer men er werk van wil maken 
om de huidige urbanisatiestructuur drastisch te 
veranderen.

Verwerking
De basislagen van de gesloten bouwblokken, dorpen en 
gehuchten in 1950 zijn op dezelfde manier verwerkt als bij 
de kaart ‘Industrieel, patronen van centraliteit’ (p 29). De 
snelwegen, verkavelingen en bedrijventerreinen zijn inhoudelijk 
overgenomen uit de Mercator databank, aangepast aan de 
grafiek van de anal se en kwalitatie  verfijnd aan de hand 
van de satellietfoto’s op Maps.google.be. De afritnummers 
zijn overgenomen van de kaartweergave van Maps.google.be 
en de namen van de afritten zijn afgelezen van de borden in 
de ‘streetview’ functie van dezelfde website. Aan de hand van 
de luchtfoto van Maps.google.be zijn de coherent ontwikkelde 
verkavelingen en bedrijventerreinen bepaald en als selecties 
uitgeknipt uit de Kadvec_gebouwen-laag van de mercator 
databank.

Bronnen
ilitair eografisch nstituut       

1950.
ilitair eografisch nstituut  d   d   d    

1981.
Mercator databank 2006, kaartlagen: Kadvec_gebouwen 
(bebouwing), Spoorwegen_2006 (spoorwegen), Straten_2006 
(wegen).
Maps.google.be, bezocht in periode december 2012 tot juli 2013.
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Historische centraliteit

ost industriee  or o ogie n an centra iteit 

2006

Basis · structuur

Gesloten bouwblokken 1950

Lintbebouwing 1950

Urbanisatie

Snelweg  of gewestweg

Verkaveling

Aaneengesloten lintbebouwing

Gefragmenteerde lintbebouwing

Bedrijventerrein

Verwerking
De bouwblokken, aangesloten linten en gefragmenteerde linten 
die er in 1950 reeds waren zijn op dezelfde manier verwerkt als 
bij de kaart ‘Industrieel, morfologieën van centraliteit’ (P 31). De 
snelwegen, verkavelingen en bedrijventerreinen zijn op dezelfde 
manier verwerkt als de kaart ‘Post-industrieel, patronen van 
centraliteit‘ (P 33). Op dit schaalniveau worden de kruispunten 
van gewestwegen en snelwegen genoemd als nieuwe bron 
van centraliteit. Ze dragen de naam de twee kruisende wegen: 
deze informatie is overgenomen van de kaartweergave van 
Maps.google.be. De informatie voor de aaneensloten en 
gefragmenteerde lintbebouwing is gebaseerd op de Kadvec_
gebouwen-laag van de mercator databank. Voor alle wegen 
die niet behoren tot de gesloten bouwblokken, verkavelingen of 
bedrijventerrein is op dezelfde manier bepaald tot welke categorie 
deze behoord als bij de kaart ‘Proto-industrieel, morfologieën’. 
Wegen waar geen bebouwing is of waar vrijstaande bebouwing 
langs staat zijn ingetekend als dunne witte lijnen.

Bronnen
ilitair eografisch nstituut       

1950.
ilitair eografisch nstituut  d   d   d    

1981.
Mercator databank 2006, kaartlagen: Kadvec_gebouwen 
(bebouwing), Spoorwegen_2006 (spoorwegen), Straten_2006 
(wegen).
Maps.google.be, bezocht in periode december 2012 tot juli 2013.
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Centrale open plek

Intermezzo: fotoreeks 1
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Superpositie korrelvergroting



3341

CENTRALITEIT IN • TUSSEN



34 42

CENTRALITEIT IN • TUSSEN CENTRALITEIT IN • TUSSEN

Ontmoeting vervoersinfrastructuur & woonweefsel
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Functionele centraliteit

Functies

Kleine supermarkt

Supermarkt

Slager

Delicatessewinkel

Kledingwinkel

Kleine meubelwinkel

Meubelwinkel

Tweedehands meubels

Antiquair

Tuincentrum

Restaurant

Gastronomisch

Hamburgerrestaurant

Kapper

Nagelstudio

Zonnecenter

Sportschool

Sauna

Lagere school

Middelbare school

Volwassenenonderwijs

Muziekschool

Hogeschool

grote werkgelegenheidscentra mee moet nemen 
die door de selectie van het casestudygebied 
buiten beschouwing zijn gelaten. Bovendien zou er 
dan in de categorieën een discrepantie ontstaan: 
centra van werkgelegenheid bieden niet zozeer 
een bijkomende dienst of product wat op dezelfde 
manier relevant is voor het wonen als de functies 
die we hier wel analyseren. De ongelijkwaardige 
vergelijking blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat 
de hier geselecteerde functies ook werklocaties 
zijn.
Op basis van functionele centraliteiten binnen 
het kleine kader is er een uitgebreide analyse 
uitgevoerd welke patronen hieruit te destilleren 
zijn. Ten eerste kennen veel kleinschalige en/of 
dagdagelijkse voorzieningen, zoals de slager of 
de lagere school, een clusteringspatroon dat min 
of meer gelijk is aan dat van de klassieke dorpen 
en gehuchten, de vroegere parochies (vergelijk 
Boussauw et al. 2013). Grootschaligere en/
of incidentele voorzieningen hebben, wanneer 
geclusterd, een verspreidingspatroon dat meer 
gelijk staat aan de kleine steden die zich in dit 
gebied bevinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
winkelstraten met veel kledingwinkels of middelbare 
scholen. Grootschaligere winkels die zich veelal 
op een locatie aan een gewestweg lokaliseren 
volgen een gelijkaardig patroon: de clusteringen 
hebben eenzelfde kleinstedelijke spreiding. 
De lineaire clusteringen van dit soort functies 
vormen echter meer een schaduwcentrum van 
de klassieke kernen: baanwinkels, tankstations, 
fastfoodrestaurants langs de invalswegen van de 
plaatsen. Deze drie patronen, hun regelmatigheden 
en de uitzonderingen zijn in de volgende twee 
kaarten ingetekend en teruggekoppeld op het 
gehele studycasegebied.

Functionele centraliteit voor het wonen. Hoewel
een functionele kaart van het studiegebied er vrij
chaotisch en incoherent uitziet, is deze in 
belangrijke mate een amalgaan van functionele 
centraliteit op verschillende aggregatieniveaus. Er
zijn bijvoorbeeldvoorzieningen die vooral voorkomen 
in de steden, andere langs de gewestwegen of 
bij snelwegafslagen, andere accumuleren in de 
dorpskernen en sommige komen in vrijwel elke 
uithoek van het territorium voor. Uit de analyse 
is gebleken dat er in dit gebied op twee niveaus 
een dubbelfiguur v an e en c entraliteitspatroon te 
herkennen is  it dubbelfiguur b estaat t elkens uit 
een ‘trage’ centraliteit (een plek, dorp of stad die 
door de tijd heen een centrumfunctie heeft gehad)
en een meer hedendaagse manifestatie van 
centraliteit. Deze kan bestaan uit een clustering 
van baanwinkels, of juist de ‘einzelgänger’ winkels 
van verschillende ordegrootte die door hun bestaan 
aantonen dat nabijheid niet persé een voorwaarde 
is in het tijdperk van de automobiliteit. (zie: De Solà-
Morales 2009 [1988]). 
Om erachter te komen welke soorten functies bij 
welke verspreidingspatronen horen is in deze eerste 
analyse een breed scala aan functies ingetekend 
voor het kleinere casestudygebied. De functies
zijn geselecteerd omdat ze relevant zijn voor het
wonen, en een breed scala representeren van de 
verschillende aspecten van de voorzieningen die 
dagelijks, wekelijks of maandelijks bezocht worden. 
Het gaat hierbij zowel om publieke voorzieningen 
en instellingen als om commerciële winkels en
dienstverleners. Programmatische functies die we 
primair alleen als ‘werkgelegenheid-centraliteiten‘ 
kunnen omschrijven zijn buiten beschouwing
gelaten, vooral omdat er al veel onderzoek is 
gedaan naar pendelstromen en de relatie tot
woonlocaties. Uit deze studies blijkt dat je voor een 
goed beeld van deze centraliteitspatronen ook de 

De kaart ‘functies‘ betreft een survey van een selectie van 
de voorzieningen in het kleine casusgebied. Hij is gebruikt 
als onderdeel van de basisgegevens voor de analyse van 
centraliteitsaccumulaties. De kaart vormt dus  geen analyse op 
zich.

Verwerking
De categorieën zijn ‘handmatig’ op basis van de adresgegevens 
van goudengids.be ingetekend. De kleur geeft de categorie weer 
van de aard van het product of dienst, De diameter geeft een 
indicatie van de schaalgrootte, en het lijntype geeft bijkomend 
weer hoe gespecialiseerd de centraliteitsfunctie is.

Bronnen
Mercator databank 2006: Kadvec_gebouwen (bebouwing), 
Straten_2006 (wegen).
Goudengids.be, bezocht in de periode maart tot augustus 2013.
Maps.google.be, bezocht in periode december 2012 tot juli 2013.

2. Patronen van functionele centraliteit
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Functionele centraliteit

Mini-stedelijk

Basisschool

Kerk

Dagdageijks winkelstraat

Uitzonderingen

Apotheek buiten parochiale winkelstraat

Bakker buiten parochiale winkelsraat

Slager buiten parochiale winkelsraat

Ministedelijke accumulaties.
Hoewelde ministedelijke accumulatieseen veelvoud 
aan verschillende diensten en voorzieningen 
omvatten bleek uit de analyse van het brede 
aantal functies in het kleinere casestudygebied 
dat de lagere school, de kerk en de dorpsstraat 
met minstens een bakker, een apotheek en een 
slager constante factoren waren van centraliteiten 
met dit spreidingspatroon. Voor alle duidelijkheid: 
deze functies vormen de indicatoren: andere 
voorzieningen, zoals een kleine supermarkt of een 
café, zijn meestal ook aanwezig. 

In een aantal gevallen, wanneer deze nog altijd 
dicht bij elkaar in de buurt zitten, hebben deze 
plekken misschien de potentie om (her)opgeladen 
te worden tot dagdagelijkse centraliteitscluster. In 
veel gevallen laten deze ‘losse’ winkels echter een 
dispers verspreidingspatroon zien. Hoewel er dus 
wel degelijks clusters zijn, komen deze overeen 
met de plekken waar de bevolkingsdichtheid 
waarschijnlijk ook hoog is: daar waar minder 
mensen wonen zijn echter nog altijd dagdagelijkse 
functies: dit doet vermoeden dat we wellicht niet 
kunnen spreken van een centrum: er is geen 
mathematisch overschot. Verwerking

De verschillende categorieën zijn ‘handmatig’ op basis van de 
adresgegevens van goudengids.be op de kaart ingetekend. De 
basisscholen en de kerken zijn letterlijk overgenomen. Omdat 
de apotheek, bakker en slager een indicatie vormen van een 
dagdagelijkse centraliteitscluster, zijn de plekken waar deze drie 
zich in een sterke proximiteit bevinden beoordeeld of het ook 
daadwerkelijk dorpsstraten waren waar zich meer winkels, cafés 
en andere voorzieningen bevinden. Hiervoor is de Streetview-
weergave van Maps.google.com gebruikt. Wanneer dat het 
geval is, is dat straatgedeelte ingetekend als dagdagelijkse 
winkelstraat. De overige slagers, bakkers en apothekers zijn 
afgebeeld als de uitzondering. 

Bronnen
Mercator databank 2006, kaartlagen: Kadvec_gebouwen 
(bebouwing), Straten_2006 (wegen).
Goudengids.be, bezocht in de periode maart tot augustus 2013.
Maps.google.be, bezocht in periode december 2012 tot juli 2013.
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Functionele centraliteit

Kleinstedelijk

Klassiek centrum

Middelbaar & speciaal onderwijs

Vowassenen onderwijs

Kleinstedelijke winkelstraat

Publieke parking

Schaduwcentrum

Baanwinkelcluster

Uitzondering

Kledingwinkels buiten klassieke winkelstraten

Baanwinkel buiten baanwinkelcluster

Tankstation buiten baanwinkelcluster

Kleinstedelijke accumulaties.
De clusteringen van kleinstedelijke-, en 
schaduwcentraliteiten volgen een gelijkaardig 
en complementair verspreidingspatroon. Hoewel
de kleinstedelijke accumulaties een veelvoud 
aan verschillende diensten en voorzieningen 
omvatten, bleek uit de analyse van het brede 
aantal functies in het kleinere casestudygebied 
dat middelbaar en volwassenonderwijs en een 
grote dichtheid van kledingwinkels de constante 
factor was van accumulaties met een kleinstedelijk 
spreidingspatroon. Voor alle duidelijkheid: 
deze functie vormt dus de indicatoren: andere 
voorzieningen zijn meestal ook aanwezig, 
bijvoorbeeld een cultureel centrum of electro-zaak. 

Verwerking
De verschillende categorieën zijn ‘handmatig’ op basis van de 
adresgegevens van goudengids.be op de kaart ingetekend. De 
verschillende scholen zijn letterlijk overgenomen. Omdat een 
grote dichtheid van kledingwinkels in een straat een indicatie 
vormt van een kleinstedelijke winkelstraat, zijn de plekken waar 
zich veel kledingwinkels bevinden kwalitatief beoordeeld of het 
ze ook daadwerkelijk als bestemming functioneren. Hiervoor 
is de Streetview-weergave van Maps.google.com gebruikt. 
Wanneer dat het geval is, is dat straatgedeelte ingetekend als 
kleinstedelijke winkelstraat. 

Bronnen
Mercator databank 2006, kaartlagen: Kadvec_gebouwen 
(bebouwing), Straten_2006 (wegen).
Goudengids.be, bezocht in de periode maart tot augustus 2013.
Maps.google.be, bezocht in periode december 2012 tot juli 2013.
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i nfiguren in het open andschap

Intermezzo: fotoreeks 2
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exibi iteit door figuur utatie 
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Versteende binnenkanten
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Woonverhoudingen

Verwerking
et onderscheid naar figuur t pologie is in eerste instantie 

aangebracht door de morfologie van de bebouwing kwalitatief 
te analyseren. 
Als alle zijden van een bouwblok vrijwel geheel gesloten 
straatwanden hebben, dan is dit ingetekend als een gesloten 
blokbebouwing.
Voor de twee soorten lintbebouwing is de datalaag ‘Mercator 
vector lintbebouwing_1993’ als uitgangpunt genomen en verder 
verfijnd  nerzijds is deze up to date gebracht  nderzijds is er 
onderscheid aangebracht tussen aangesloten lintbebouwing 
en gefragmenteerde lintbebouwing: zowel vanwege de grote 
hoeveelheid linten, als om meer nuance aan te brengen in de 
soms arbitraire grenswaarden. Als  één of beide wanden van een 
gedeelte van een straat aangesloten bebouwing heeft, maar als 
g n van de zijdes een gesloten bouwblokfiguur vormt  dan is 
dit behoord dit deel van de straat tot de gesloten lintbebouwing. 
Doorlopende straten die niet aaneengesloten, maar wel met 
regelmaat bebouwd zijn (korte rijtjes, halfopen bebouwing, 
vrijstaande woningen) behoren tot de gefragmenteerde 
lintbebouwing. Hierbij moet voor één van de zijdes van de straat 
gelden dat de cumulatieve breedte van het aantal bebouwde 
kavels niet kleiner mag zijn dat van de cumulatieve breedte van 
de onbebouwde kavels. Alleenstaande woningen die hier niet 
aan voldoen zijn niet ingetekend.

ij verkavelingswijken gaat het tenslotte om vlak figuren van 
vrijstaande woningen of korte rijen, met veelal doodlopende 
ontsluitingswegen, die zich vaak aan de binnenzijden van een 
overmaatse bouwblokken bevinden. Met ‘verkavelingswijken‘ 
wordt dus niet het juridische instrument van een percellering 
bedoeld  maar een coherent figuur van straatpatroon en 
ééngezinswoningen.

Bronnen
Mercator databank 2006, kaartlagen: Kadvec_gebouwen 
(bebouwing), Straten_2006 (wegen), statistische sectoren_2006.
Goudengids.be, bezocht in de periode maart tot augustus 2013.
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie: Statistiek en 
economische informatie bevolking op 1/1/2007.

okken  inten  erka e ingen 

Gesloten blok

Aaneengesloten lint

Gefragmenteerd lint

Verkavellingswijk

Woonpatronen.
Over het algemeen wordt aangenomen dat grotere 
kernen meer centraliteit hebben omdat daar een 
grotere dichtheid aan functies is. Echter, centraliteit 
wordt veelal gedefinieerd a ls e en o verschot van 
het aanbod aan voorzieningen van een plek ten 
opzichte van de directe vraag hiernaar door de 
inwoners van die plaats. Omdat er in de grotere 
plaatsen met een hogere functiedichtheid ook een 
grotere dichtheid aan mensen woont, kan de vraag 
gesteld worden of meer functies ook echt meer 
centraliteit betekent.
Om een beter beeld te krijgen van dit vraagstuk, 
vergelijken we de vormen van functionele centraliteit 
met de aanwezige woonpatronen. In dit hoofdstuk
worden eerst de woonpatronen geanalyseerd. In het 
kleinere casegebied worden vier woontypologieën 
in kaart gebracht: gesloten bouwblokken, 
aaneengesloten lintbebouwing, gefragmenteerde
lintbebouwing en verkavelingswijken. 
Vervolgens wordt berekend hoe het aantal 
inwoners is verdeeld over deze typen in 3 casus-
gemeenten. Om een indicatie te kunnen krijgen 
of kernen ook daadwerkelijk een groter aandeel 
functies dan inwoners hebben, worden deze
woontypologieverhoudingen ten slotte vergeleken 
met de gevonden mate van functionele centraliteit. 
In de kaarten is vooral de grote hoeveelheid 
lintbebouwing opvallend. Met name de 
gefragmenteerde lintbebouwing vormt in dit 
casusgebied een bijna homogeen verspreid
woonpatroon.

3. Woonverhoudingen
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Woonverhoudingen

Casusgemeenten

Blokken, linten & verkavelingen 

Gesloten blok

Aaneengesloten lint

Gefragmenteerd lint

Verkavelling

Gemeenten

Sint-Niklaas

Hamme

Zele

Selectie casusgemeenten.
a de t pologische kwalificatie  is het beantwoorden 

van de vraag hoe de inwoners verdeeld zijn over 
de verschillende woonpatroontypologieën de
eerstvolgende stap (1). Vervolgens vergelijken we 
dit antwoord met de verhoudingen van functionele 
centraliteit om een verdere afweging te maken of 
we daadwerkelijk over centra kunnen spreken (2). 

De schaal van de ‘Statische Sectoren’ is het kleinste 
schaalniveau waarop inwonersdata beschikbaar 
is. Omdat de statistische sectoren een andere 
begrenzing hebben dan de casestudygebieden zijn 
een drietal gemeenten geselecteerd. Voorwaarde 
was dat de gemeente één of meerdere van 
de functionele centraliteitsaccumulaties heeft.  
Er zijn drie gemeentes geselecteerd met elk 
een andere combinatie van kleinstedelijke en 
ministedelijke accumulaties (zie de kaarten op de 
volgende pagina): Sint-Niklaas heeft een relatief 
grote kleinstedelijke centraliteit, en meerdere 
ministedelijke sub-centraliteiten. Deze bevinden zich 
zowel binnen de gesloten-bouwblokbebouwing, als 
in de aaneengesloten linten, wat verder van de stad 
vandaan. Zele, de tweede casusgemeente, heeft 
ook een kleinstedelijk centrum, maar deze is minder 
groot. Buiten de uitlopers van de kleinstedelijke 
accumulatie is er in de omliggende linten slechts 
één ministedelijke accumulatie. Hamme is tenslotte 
een voorbeeld van een gemeente met meerdere 
ministedelijke accumulaties, en in mindere mate 
een (mogelijk) kleinstedelijk functioneel centrum. 

Deze drie casusgemeenten liggen in een gebied 
met een sterke morfologische clustering. Zoals op 
de kaart op pagina 8-9 te zien is, is de bebouwing 
in de rest van het grotere casestudiekader (en 
verderop in Vlaanderen) sterker verlint en verneveld 
dan hier. Op basis van deze drie casussen kan dus 
enkel een vermoeden uitgesproken worden of er 
in een morfologisch voordehandliggende situatie 
ook sprake is van een functioneel kleinstedelijk 
en/of functioneel ministedelijk centrum. Omdat het 
om een beknopte analyse van een relatief kleine 
steekproe  gaat  kunnen we nog geen defintieve 
conclusies trekken over wanneer er in Vlaanderen 
sprake is van wat voor soort centrum. De
bevindingen vormen de basis voor een hypothese 
voor het vervolgonderzoek.
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Woonverhoudingen

Verhouding functies – inwoners.
Om de twee vragen naar de woonverhoudingen 
en de woonfunctieverhoudingen te beantwoorden, 
combineren we de kwalitatief verzamelde en 
geanalyseerde gegevens over de functionele 
centraliteit met statistische data over 
inwonersaantallen.
De verhoudingen zijn weergegeven in de tabellen 
op de volgende pagina’s. De bovenste rij met data 
geeft aan hoeveel procent van de inwoners van 
een gemeente in een bepaald woonpatroontype
woont.  Hierin is het  opvallend dat er telkens 
minstens 30% van de inwoners in een lint woont 
en dat er een gelijkaardig aandeel van de inwoners 
in de kern resideert. De verhouding van de overige 
categorieën (verkavelingswijken, dorpskernen en 
kernuitbreidingen  zijn zeer specifiek v oor elke 
gemeente. Er zal een breder onderzoek nodig zijn 
waarin gelijkaardige gemeentes (qua aanwezige 
woonpatroontypes) met elkaar vergeleken worden 
om daar verdere conclusies aan te verbinden.
In het onderste gedeelte van de tabellen staat 
per functie weergeven hoeveel eenheden van 
die functie zich naar verhouding in een bepaald 
woonpatroontype bevinden. Op het moment dat er 
verhoudingsgewijs meer functies zijn dan het aantal 
inwoners, is deze dikgedrukt weergeven. In Hamme 
wonen bijvoorbeeld 32% van de mensen in de kern, 
terwijl zich daar 63% van het aantal kappers bevindt.  
Uit de cijfers kan vrij onomwonden geconcludeerd 
worden dat de kernen in deze gemeenten als 
centrum benoemd kunnen worden.  In Sint-Niklaas 
behoren de ministedelijke accumulaties (die zich 
meestal in de kernuitbreiding bevinden) ook tot 
het centrum –of vormen een centrum op zich, 
afhankelijk van de lens waarmee naar Sint-Niklaas 
gekeken wordt.  Voor de dorpskernen en de linten 
buiten de kernen liggen de zaken genuanceerder.  
Ze vormen tot op zekere hoogte (m.a.w. voor
specifieke uncties  wel degelijk een centrum  maar 
de mate waarin is zeer specifiek p er g eval  e 
verkavelingswijken hebben tenslotte geen enkele 
vorm van centraliteit qua voorzieningen. 

Verwerking
De schaal van de ‘Statische Sectoren’ is het kleinste schaalniveau 
waarop inwonersdata beschikbaar is. Deze opdeling van het 
territorium is voldoende gedetailleerd om te bepalen welk deel 
van de inwoners van deze gemeenten in een lint, verkaveling, 
dorpskern of stadskern wonen. Anderzijds kan er ook een 
indicatie berekend worden hoe deze zich verhouden tot de 
functionele centraliteiten. Vanwege de aard van de beschikbare 
data is de typologie van de ‘aaneengesloten lintbebouwing’ 
uitgesplitst. In de meeste gevallen komt deze namelijk overeen 
met de statische gegeven over ‘dorpskernen’ of ‘kernuitbreiding’.  
Daarnaast is een gedeelte van de aaneengesloten  lintbebouwing’ 
samengevoegd met gefragmenteerde lintbebouwing tot  ‘lint‘.

e ruwe data moet echter nog wel verfijnd worden  oewel de 
statische sectoren en de woonpatroonypologiën aardig overeen 
komen, zijn vooral linten en de achterliggende verkavelingen 
vaak nog niet opsplitst. Om dit gefundeerd te kunnen doen zijn 
er eerst steekproeven genomen van sectoren die enkel een 
verkaveling bevatten. Van deze sectoren zijn de gemiddelde 
woondichtheid te berekenen. Dit is gemiddeld 0,005 inwoners per 
m2 verkavelingswijk. Met dit cijfer kunnen de sectoren die zowel 
verkavelingen, als lintbebouwing bevatten opsplitst worden. 
Het aantal inwoners in de verkaveling wordt geschat door de 
perceel oppervlakte van de verkavelingen te vermenigvuldigen 
met de benaderende berekende dichtheid. Het geschatte aantal 
inwoners in de lintbebouwing wordt vervolgens berekend door 
het geschatte aantal verkavelingsinwoners van het totaal aantal 
inwoners af te halen. 
De laatste stap in deze methode om de inwonersverhoudingen 
te berekenen zijn de relatief eenvoudige breuken van de 
verhouding van het aantal inwoners over de verschillende 
typologieën (1) en een ruwe uitsplitsing van de marktfuncties 
over de woonpatroontypologieën (2).

Bronnen
Mercator databank 2006: Kadvec_gebouwen (bebouwing), 
Straten_2006 (wegen), statistische sectoren_2006.
Goudengids.be, bezocht in de periode maart tot augustus 2013.
FOD Economie, K.M.O. , Middenstand en Energie: Statistiek en 
economische informatie bevolking op 1/1/2007.
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Verkaveling Lint Dorpskern Kernuitbreiding Kern

Inwoners 23 368 15% 31% 16% 6% 32%

     Slager 10 0% 20% 10% 10% 60%
     Traiteur 3 0% 67% 0% 0% 33%

     Kruidenier 5 0% 0% 40% 0% 60%

     Supermarkt 3 0% 0% 0% 0% 100%
Tuincentrum 3 0% 100% 0% 0% 0%

     Meubelwinkel 6 0% 33% 0% 0% 67%
Restaurant 22 0% 45% 14% 14% 27%

Kapper 27 0% 26% 7% 4% 63%
Salon 7 0% 29% 14% 0% 57%
Zonnebank 2 0% 0% 0% 0% 100%
Sportschool 1 0% 0% 0% 0% 100%

Sauna 2 0% 0% 0% 0% 100%

CENTRALITEIT IN • TUSSEN

Woonverhoudingen

W
él functies geteld, niet ingetekend

XX% - naar verhouding grotere som van functie dan inwoners - aandeel functie > (4/3 • aandeel inwoners)
XX% - naar verhouding gelijkwaardig som van functie & inwoners - (2/3 • aandeel inwoners) < aandeel functie < (4/3 • aandeel inwoners)

XX% - naar verhouding kleinere som van functie dan inwoners - aandeel functie < (2/3 • aandeel inwoners)

0 84 621 10 12 14km

Hamme
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Verkaveling Lint Dorpskern Kernuitbreiding Kern

Inwoners 70 016 11% 33% 8% 19% 29%

     Slager 27 0% 19% 11% 30% 41%
     Traiteur 9 0% 22% 11% 33% 33%

     Kruidenier 13 0% 8% 15% 31% 46%
     Supermarkt 4 0% 0% 0% 50% 50%

Tuincentrum 4 0% 50% 0% 0% 50%
     Meubelwinkel 18 0% 28% 0% 11% 61%

Restaurant 69 0% 17% 7% 13% 62%
Kapper 57 0% 12% 16% 21% 51%
Salon 40 0% 20% 8% 28% 45%
Zonnebank 6 0% 17% 0% 17% 67%
Sportschool 7 0% 29% 14% 14% 43%
Sauna 2 0% 50% 0% 50% 0%

CENTRALITEIT IN • TUSSEN

Woonverhoudingen

W
él functies geteld, niet ingetekend

Sint-Niklaas

XX% - naar verhouding grotere som van functie dan inwoners - aandeel functie > (4/3 • aandeel inwoners)
XX% - naar verhouding gelijkwaardig som van functie & inwoners - (2/3 • aandeel inwoners) < aandeel functie < (4/3 • aandeel inwoners)

XX% - naar verhouding kleinere som van functie dan inwoners - aandeel functie < (2/3 • aandeel inwoners)

0 84 621 10 12 14km
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Verkaveling Lint Dorpskern Kernuitbreiding Kern

Inwoners 20 444 24% 30% 12% 34%

     Slager 7 0% 29% 0% 71%
     Traiteur 3 0% 67% 0% 33%

     Kruidenier 2 0% 50% 0% 50%
     Supermarkt 3 0% 0% 0% 100%

Tuincentrum 2 0% 50% 0% 50%

     Meubelwinkel 2 0% 100% 0% 0%

Restaurant 9 0% 44% 0% 56%
Kapper 21 19% 19% 10% 52%

Salon 8 0% 50% 13% 38%

Zonnebank 2 0% 0% 50% 50%
Sportschool 1 0% 0% 0% 100%

Sauna 2 0% 0% 0% 100%

CENTRALITEIT IN • TUSSEN

Woonverhoudingen

Zele

XX% - naar verhouding grotere som van functie dan inwoners - aandeel functie > (4/3 • aandeel inwoners)
XX% - naar verhouding gelijkwaardig som van functie & inwoners - (2/3 • aandeel inwoners) < aandeel functie < (4/3 • aandeel inwoners)

XX% - naar verhouding kleinere som van functie dan inwoners - aandeel functie < (2/3 • aandeel inwoners)

0 84 621 10 12 14km
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Conclusie.
In dit rapport zijn we op zoek gegaan naar centraliteit
op de kleinere schaalniveaus. Door met een brede 
blik  het gebied tussen Antwerpen, Brussel en 
Gent te analyseren, zijn er antwoorden gevonden 
op de volgende vragen: In welke patronen zijn 
er accumulaties van functionele centraliteit te 
onderscheiden? Zijn deze voorzieningen dáár waar  
ook verhoudingsgewijs meer mensen wonen? 
En hoe hebben de morfologische patronen zich 
ontwikkeld? Uiteindelijk kunnen we hier op drie 
niveaus conclusies aan verbinden:
De historische ontwikkelingvan centraliteitspatronen 
bracht in beeld dat de morfologische ontwikkeling 
en de mate van clustering sterk gerelateerd zijn aan 
de vorm van mobiliteit. Elk van de episodes kan 
sterk gekoppeld worden aan specifiek ruimtelijke 
constellaties. Deze constatering onderstreept dat 
de manier waarop de mobiliteit georganiseerd is 
een zeer belangrijke factor zal spelen wanneer 
men de huidige urbanisatiestructuur drastisch wil  
veranderen.
Wat   betreft  de hedendaagse  functionele  centraliteiten  
constateren we  op  het  schaalniveau van de 
dorpen nog altijd een vorm van een dagdagelijks 
centrum. Deze zogenaamde ministedelijke 
centraliteiten manifesteren zich ook in de wijken 
van bijvoorbeeld Antwerpen en Sint-Niklaas 
als buurtcentra.  Waar echter deze buurtcentra 
verhoudingsgewijs meer centrumfuncties hebben 
dan dat je op basis van het aantal inwoners zou 
verwachten, is dit veel minder sterk het geval 
voor de ministedelijke centra in de dorpen.  Op 
een hoger aggregatieniveau onderscheiden we
twee soorten functionele accumulaties.  Er zijn 
consequent accumulaties van baanwinkels aan 
de uitvalswegen van de steden. Deze vormen een 
kleinstedelijke centraliteitsaccumulatie, parallel
aan de winkelconcentraties in de steden zelf. 
Voor deze tweede categorie, de concentraties 
aan winkels in de kleinere steden, is middels 
de ‘verhoudingenanalyse‘ aangetoond dat deze 
bestempeld kunnen worden als centrum.
Naast de functionele clusteringen die aangeduid
kunnen worden, ligt er echter ook een zeer 
verspreid patroon van enkelvoudige voorzieningen 
buiten deze clusters. Qua aantal lijken deze 
‘uitzonderingen‘ van gelijkaardige grootteorde als 
die in de clusters. Ook in de verhoudingen van het 
aantal inwoners zien we dat minstens 30% van
het aantal inwoners in de linten buiten de kernen 
wonen. Het zogenaamde ‘vernevelde‘ Vlaanderen
vormt dus een gelijkwaardig tegenpatroon voor
de steden en dorpen die wel degelijk centraliteit
bezitten. Simpelweg inzetten op verdichting van 
deze laatste categorieën laat een belangrijk deel
van de ruimtelijke structuur buiten beschouwing. 

Er zal een parallelle strategie moeten komen, die 
de sterke aanwezigheid van verneveling erkent, 
haar kwaliteiten waarborgt, maar ook werkt aan de 
nadelen.

Deze conclusies zijn de aanleiding voor enkele 
pistes die de resultaten breder kunnen valideren of 
dieper in kunnen gaan op onderbelichte aspecten: 
allereerst zal onderzoek naar andere casussen 
een algemener beeld scheppen van de positie 
van centraliteit binnen de verschillende Vlaamse 
woonmilieus  en sterk gesimplificeerde 
vergelijkbare oefening voor de grote lens heeft 
bijvoorbeeld al laten zien dat de kernen niet overal 
zo sterk zijn als die in de kleinere casestudy. Ook 
andere centraliteitsmechanismen dan de hier in 
beschouwing genomen marktfuncties, kunnen 
in een bredere steekproef beter aan bod komen: 
bijvoorbeeld een meer overheidsmatig gestuurde 
verdeling van voorzieningen, of een meer territoriaal 
bezettingsmechanisme die ervoor zorgen dat 
franchisenemers van bepaalde ketens de markt 
verdelen.
Daarnaast is de specialisatie hier grotendeels 
buiten beschouwing gelaten. Zoals al in de inleiding 
bij de begrippenintroductie is beschreven, is de 
schaal en uniciteit van een aanbieder van cruciale 
invloed op de aard van die specifieke centraliteit  e 
banketbakker die in de hele provincie bekend staat 
om dát ene heerlijke hazelnoottaartje bedient een 
geheel andere afzetmarkt dan de broodautomaat 
om de hoek. Verder kwalitatief onderzoek naar de 
verhouding tussen schaal en specificiteit zou ervoor 
zorgen dat verschillende centra of potentiële centra 
beter kunnen worden ingeschat op hun belang en 
er beter toegesneden beleid gevoerd kan worden 
op hun ontwikkeling. 
Een ander belangrijk aspect dat in deze analyse 
buiten beschouwing gelaten is, is de rol van 
temporele centraliteiten. Bijvoorbeeld de wekelijkse 
markten of jaarlijks terugkerende festivals. Ook 
een seizoenscentraliteit, zoals een recreatieplas, 
is een vergelijkbaar fenomeen. Verder empirisch 
en theoretisch onderzoek zou de patronen van 
tijdelijke centraliteiten in kaart kunnen brengen,   
kunnen  aangeven in welke gevallen ze versterkend 
of verarmend werken voor de ‘permanente‘ 
centraliteiten en in hoeverre ze als één geheel 
geaccommodeerd en geregistreerd kunnen en 
dienen te worden.
Ten slotte zou een vervolgonderzoek naar het 
historische verplaatsingsgedrag van centraliteiten 
zich kunnen richten op het verkrijgen van inzicht 
in de traagheid van de bestaande centraliteiten, de 
(her) activering van nieuwe centraliteiten.

4. Conclusie
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