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SAMENVATTING 

Als onderdeel van een ruimere praktijkoefening inzake toekomstverkenningen voor de Vlaamse 
Ruimte is het Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) in een ad-hoc opdracht gevraagd om een 
praktijkoefening scenariobouw uit te werken.  Het gaat om een pilootproject, waarbij de 
bruikbaarheid van scenario-analyse wordt onderzocht voor het onderbouwen van beleidskeuzes, 
en meer concreet voor de ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte.  In verband met de beperkte 
beschikbare middelen en kortlopende karakter van de oefening werd in overleg met de 
administratie RWO en het kabinet RO besloten zoveel mogelijk gebruik te maken van de concepten 
en resultaten van de duurzaamheidsverkenn (WLO) van 2006 uit 
Nederland (http://www.welvaartenleefomgeving.nl/) van het Centraal Planbureau, het Milieu- en 
Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau. De WLO-studie beschrijft in kwalitatieve en 
kwantitatieve termen de mogelijke veranderingen van Nederland van 2002 tot 2040 op basis van 

.  
arbeid, energie, mobiliteit, 

milieu, ruimte, natuur en water tot landbouw en zijn te plaatsen in een assenstelsel gevormd door 
twee assen die de sleutelonzekerheden m.b.t. de toekomst weergeven: 

 

 
 

De eerste as heeft betrekking op de mate van internationale samenwerking, de tweede as op de 
balans tussen de publieke en private verantwoordelijkheid.  De vier wereldbeelden vertonen ook 
regionale verschillen en onderscheiden zich ondermeer in de ontwikkeling van de grote steden.   

Voor de toepassing op de Vlaamse Ruimte werden de trends voor de vier WLO wereldbeelden 
eerst kwalitatief vertaald op basis van een interactieve workshop met experts en stakeholders 
(Kuhk et al., 2011), uitgaand van de toestand voor 2010.  Bij deze vertaling lag de nadruk op de 
integrale benadering, de onzekerheden die zich voordoen, en het verkennende karakter van de 
scenario-oefening, die niet als voorspelling gezien moet worden.  Dit rapport beschrijft hoe de 
kwantitatieve resultaten van de WLO-studie vervolgens werden vertaald naar de Vlaamse context 
en, anders dan in de WLO-studie, ruimtelijk expliciet doorgerekend voor de periode 2010-2050 met 
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behulp van prototype v.6 van het RuimteModel Vlaanderen (Engelen et al., 2011).  Dit maakte het 
mogelijk de ontwikkeling van de Vlaamse Ruimte voor de vier wereldbeelden te vergelijken met 
een ruimtelijke detail van 1 ha en een tijdstap van 1 jaar.  Omwille van de consistentie werden de 
groeicijfers uit de WLO-studie gecombineerd met de kwantitatieve resultaten, sectorale en de 
regionale verhoudingen van het Business-As-Usual (BAU) scenario van het RuimteModel (Engelen 
et al., 2011), waarbij de situatie voor 2010 als uitgangspunt genomen werd.  Dit BAU-scenario 
beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen voor de periode 2010-2050 als gevolg van de 
bevolkingsgroei, tewerkstelling, allocatie van ruimte voor natuur en landbouw.  Bij de toepassing 
van de groeicijfers uit de WLO-studie werd onderscheid gemaakt tussen de WLO gegevens voor de 
periode tot 2020 en 2020-2040. Voor de periode 2040-2050 werd een extrapolatie van deze laatste 
cijfers gebruikt.  In overeenstemming met de structuur van het RuimteModel doorliep de vertaling 
van de wereldbeelden uit de WLO-studie drie iteratieve fasen, die betrekking hadden op het 
globale, regionale en lokale deelmodel.  Op het globale niveau werd per wereldbeeld eerst de 
ontwikkeling van de totale bevolkingsomvang voor het Vlaamse en Brusselse gewest voor de 
periode 2010-2050 afgeleid uit de gewestelijke bevolkingsomvang voor 2010 volgens opgave van 
het Federaal Planbureau, de groeicijfers uit de WLO-studie, en de verdeling over de gewesten uit 
het RuimteModel voor de periode 2010-2050.  Op vergelijkbare wijze werd de totale gewestelijke 
tewerkstelling bepaald uit de tewerkstelling voor 2010 volgens opgave van de ADSEI, de 
ontwikkeling van de tewerkstelling uit het RuimteModel, en de groei van de arbeidsparticipatie en 
omvang van de potentiële beroepsbevolking uit de WLO-studie.  Voor de intergewestelijke 
arbeidsmigratie werd een correctiefactor toegepast.  Voor de verdeling over de arrondissementen 
in 2010 werd de verdeling uit het RuimteModel gebruikt.  De proportionele verdeling over de 
economische sectoren uit het BAU-scenario van het RuimteModel werd per wereldbeeld bijgesteld 
op basis van de kwalitatieve beschrijvingen voor de sociaal-economische ontwikkelingen voor 
Vlaanderen.  Een voorbeeld is de grotere rol van de dienstverlenende sectoren in Global Economy 
en zelfstandigen in Regional Communities.  Vervolgens werd de toe te wijzen ruimte aan beheerde 
natuur vastgelegd op basis van aannames die per wereldbeeld verschilden.  Bij de regionale 
onderverdeling werd rekening gehouden met de geschiktheid van de resterende open ruimte 

Market).  De aan landbouw toe te wijzen ruimte werd 
op arrondissementsniveau bepaald uit het restant ruimte, na de toewijzing aan residentieel 
gebruik, de economische activiteiten, beheerde natuur, en een vaste toewijzing aan een aantal 
resterende landgebruiken zoals Onbeheerde landbouwgrond, Park, Infrastructuur en Water.  Bij de 
onderverdeling over de 5 landbouwklassen werd, in tegenstelling tot de WLO-studie, van een vaste 
proportie productiegrasland uitgegaan voor Strong Europe, dit in overeenstemming met de 
zogenaamde cross-compliance regeling van het Europese landbouwbeleid.  Het Regionale 
deelmodel verdeelt de bevolking en economische activiteit over de arrondissementen en vertaalt 
de tewerkstelling in het ruimtebeslag per activiteit.  Eerst werd aan de hand van een 
gevoeligheidsanalyse bepaald voor welke modelparameters de verdeling van bevolking en activiteit 
over de arrondissementen het meest gevoelig was.  Vervolgens werden deze per wereldbeeld 
ingesteld, uitgaand van de waarden uit het BAU-scenario en de kwalitatieve veronderstellingen 
voor de vier wereldbeelden.  Het Lokale deelmodel maakt gebruik van instellingen voor de invloed 
van geschiktheid, toegankelijkheid, beleidszonering en de afstandsregels voor de interactie tussen 
actieve landgebruiken.  Voor de aanpassing daarvan per wereldbeeld werden tenslotte de 
kwalitatieve beschrijvingen uit de Vlaamse vertaling van de WLO-studie (Kuhk et al., 2011) 
geanalyseerd op karakteristieke ruimtelijke kenmerken, zoals de hoge transportgevoeligheid in 
Global Economy en de spreiding over locaties in Regional Communities. 
 
Als gevolg van het voorgaande ontstaan 4 wereldbeelden die fundamenteel verschillen in het 
belang van het initiatief door overheden of private spelers, en, de globale dan wel regionale 
oriëntatie van de maatschappij.  Op zijn beurt zijn deze aanleiding tot sterke verschillen in de 
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bevolkingsontwikkeling, omvang en aard van de tewerkstelling, woon- en werkdichtheden, keuze 
van woon- en werklocaties, en mobiliteit.  De wereldbeelden zijn intern en onderling consistent: ze 
schetsen elk een integrale, samenhangende, plausibele ontwikkeling die Vlaanderen zou kunnen 
ondergaan in de periode 2010-2050.  De waarde van de wereldbeelden is vooral te vinden in de 
onderlinge vergelijking die ze mogelijk maken en in het oprekken van het referentiekader waarin 
de ruimtelijke ontwikkelingen van Vlaanderen plaatsvinden.  Op die manier zijn het belangrijke 
instrumenten voor de voorbereiding van ondermeer het ruimtelijk beleid.  De precieze cijfermatige 
uitvoer van elk scenario heeft zijn nut om de plausibiliteit te onderbouwen en analyses te 
ondersteunen, maar heeft verder geen absolute noch voorspellende waarde.  Het zijn exploraties. 
 
De 
Dat blijkt uit de analyse van het landgebruikskaart in 2050 en in een zeventiental van het 
landgebruik afgeleide ruimtelijke indicatoren. 
 Het wereldbeeld Strong Europe kent de tweede belangrijkste bevolkingstoename. Het levert 

een ruimtelijk beeld op waarin de stedelijke ontwikkeling voorop staat. De grootstedelijke en 
regionaal stedelijke kernen verdichten en herbergen zowel bevolking als een belangrijk aandeel 
van de handel en de diensten. De benutting van de ruimte door industriële activiteit gaat fel 
achteruit. Strong Europe kent de belangrijkste groei van het areaal natuur. Het betreft 
kwaliteitsvolle biodiversiteitnatuur die door de overheden wordt beheerd. 

 Het wereldbeeld Global Economy kent de grootste groei in de bevolking en de economische 
activiteit. Regionaal situeert zich deze groei vooral op de as Antwerpen Brussel.  Het naar 
elkaar en in elkaar groeien van de steden Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel wordt een 
feit. De ruimte wordt er ingenomen door wonen, en door economische activiteiten in grotere 
bedrijfs-, diensten- en winkelcomplexen.  Ook in economische groeipolen, zoals het 
Albertkanaal, verschijnen deze grotere complexen.  Maar, er is ook een duidelijke sub-
urbanisatie vanuit de grootstedelijke gebieden naar het buitengebied. Vrijgekomen 
landbouwgronden worden omgezet naar grotere entiteiten natuur die op commerciële basis 
wordt geëxploiteerd. De biodiversiteitswaarde neemt af. 

 In het wereldbeeld Regional Communites is er een bevolkingsafname naar 2050. Ook de 
economische activiteit gaat achteruit.  Een bepaalde mate van zelfvoorziening komt tot stand.  
Dit is merkbaar in de toename van het aantal zelfstandigen actief in kleinschalige industriële en 
commerciële activiteiten.  Dit laat zich ook merken in de ruimtelijke patronen.  De stedelijke 
ontwikkeling vertraagt en de steden verdunnen.  Mensen verlaten de stad en wonen in 
kleinere dorpen in het buitengebied die uitgroeien tot een omvang die zelfvoorziening in de 
kleinhandel, diensten en industriële activiteit mogelijk maakt.  Economische activiteit 
concentreert zich in de havens en langs de kanalen waar transport via het water mogelijk is. 
Het belang van het landbouwareaal is het grootst in dit scenario.  Natuurontwikkeling krijgt 
minder aandacht. 

 In het wereldbeeld Transatlantic Market stijgt de bevolking lichtelijk tot 2030 om vervolgens af 
te nemen tot een waarde in 2050 die nagenoeg gelijk is aan die van 2010.  De economische 
activiteit groeit licht.  De sub-urbanisatie in dit scenario is ook een feit, zij het dat de stedelijke 
woongebieden een deel van bevolking verliezen door verdunning.  De rijkere bevolking verkiest 
te leven in het buitengebied.  De steden worden opnieuw de kernen van de economische 
activiteit.  Er ontstaan net als in de Global Economy grotere bedrijventerreinen, diensten en 
winkelcentra.  Milieukwaliteit en natuur krijgen de minste aandacht in dit scenario.  Dit is te 
merken in de relatieve afname van de biodiversiteitsnatuur ten voordele van het areaal 
productiebos. 

 
Ofschoon er nog een kritisch tweede deel van de praktijkoefening uit te voeren blijft, waarin de 
verdere verwerking van de resultaten in concrete beleidplannen aan de orde is, wijzen de 
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voorliggende resultaten erop dat de methodologische aanpak tot dusver heeft gewerkt.  De 
resulterende kaartbeelden zijn consistent in het cijfermateriaal waarop ze gebaseerd zijn en de 
ruimtelijke ontwikkelingen die eruit voortvloeien: men kan zich een toekomstig Vlaanderen 
inbeelden  
 
Een tweede conclusie betreft de snelheid van uitvoering en kostprijs.  Ruimtelijk expliciete 
scenariostudies die, zoals hier het geval is, tot en met de fase van de kwantitatieve verwerking 
doorlopen, vragen een behoorlijk budget en tijd om gerealiseerd te worden.  De voorliggende 
oefening is uitgevoerd met een fractie van zulk budget, zonder veel afbreuk te doen aan de 
kwaliteit en bruikbaarheid van de eindresultaten.  Het is de stellige overtuiging dat dit mogelijk 
werd gemaakt door gebruik te maken van een bestaande scenariostudie, meerbepaald de WLO-
studie uit Nederland.  De WLO-studie was niet in zijn geheel overzetbaar naar Vlaanderen. 
Daarvoor verschillen Nederland en Vlaanderen teveel op een aantal cruciale domeinen, maar de 
beschikbaarheid van goed gedocumenteerd cijfermateriaal voor elk van de 4 wereldbeelden, 
verkregen uit runs van gekoppelde modellen, was een belangrijke randvoorwaarde voor de 
kwantificering in de Vlaamse context. 

Maar elke scenario-analyse, dus ook de WLO-studie, heeft een vervaldatum die relatief snel bereikt 
wordt.  Als men dus in Vlaanderen voor Ruimtelijke Ordening of andere beleidsdomeinen scenario-
oefeningen daadwerkelijk wil inzetten als onderdeel van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, 
dan dient het tot aanbeveling om een ernstige toekomstverkenning uit te voeren die geheel op 
Vlaanderen toegespitste data gebruikt en ook oplevert. 

Zulke toekomstverkenning moet zijn plek krijgen in een cyclisch planproces.  Ze is niet eenmalig, 
maar wordt op regelmatige ogenblikken herhaald.  Ze wordt bovendien opgevolgd en gevoed door 
monitoring.  Er moet gestreefd worden naar een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van de 
toekomstverkenning in de zin dat de timing van verschillende fases in de oefening spoort met de 
die van het administratieve, democratische en politieke proces.  De resultaten uit de 
toekomstanalyses maken op die wijze de meeste kans om effectief meegenomen te worden in de 
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.  Er moet sprake zijn van de bundeling van krachten en 
specialismen van verschillende partijen die behoefte hebben aan een vroegtijdige anticipatie van 
toekomstige ontwikkelingen, en, het definiëren van het lange en korte termijnbeleid dat er 
maximaal een antwoord op moet bieden.  De volledige ontplooiing van alle noodzakelijke kennis, 
instrumentarium, en organisatorische competentie kan gespreid worden over meerdere jaren. 

Een voorstel van een methodologie wordt toegelicht dat een realistisch te realiseren pad uittekent 
voor een toekomstverkenning die haalbaar is en ook betaalbaar blijft in de Vlaamse context.  De 
toelichting verwijst naar ervaringen uit deze pilootstudie en andere scenario-oefeningen.  De 
methodologie behelst een toekomstverkenning uitgevoerd in vier in elkaar ingebedde stappen, 
waarin gebruik gemaakt wordt van verschillende instrumenten die ingezet worden voor 
verschillende doeleinden, door verschillende partijen betrokken bij de beleidsvoorbereiding en 
beleidsevaluatie.  De doelstelling richt zich gaandeweg de stappen meer op het definiëren van een 
beleid op de korte termijn.  De methodologie is aanleiding tot kwantitatieve, verifieerbare en 
reproduceerbare resultaten.  Het betreft een toekomstverkenning in de stricte zin van de definitie, 
die gebruik maakt van de methodologie van wereldbeelden.  Ze is generiek en kan evenzeer 
toegepast worden in andere beleidsdomeinen in Vlaanderen.  Of nog, ze zou ingezet kunnen 
worden in een departement overschrijdende context, zoals dat ondermeer de opzet was in 
Nederland met de WLO-studie, waarin departementen betrokken bij economische-, sociale-, 
ruimtelijke ordening-, huisvesting-, natuur- en milieuproblematiek afnemer zijn van de resultaten 
van deze ene integrale oefening.  De vier stappen van de methodologie zijn: 

1. Een systeemanalyse en toekomstverkenning (kwalita ef).  De toekomstverkenning start met 
een systeemanalyse bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende factoren, 
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ruimtelijke ordeningbeleid in 
Vlaanderen.  Een voldoende kwalitatief inzicht in het belang van elk, hun onderlinge 
wisselwerkingen en afhankelijkheden en, op hoofdlijnen, hun mogelijke ontwikkelingen in de 
tijd zijn de doelstelling.  De assenstelsels en wereldbeelden worden gedefinieerd en de 
scenariofamilies worden vastgelegd.  De storylines van elk wereldbeeld worden opgesteld. 

2. Een systeemdynamische modellering (kwan ta ef).  De systeemanalyse evolueert in een 
systeemmodellering teneinde een zo volledig mogelijke kwantitatieve representatie van het 
domein bestreken door het ruimtelijke ordeningbeleid te krijgen die voldoende is om integrale 

op het hoogste abstractieniveau. 
3. Een thema sche verdieping en modellering.  Op basis van thematische en sectorale 

deelmodellen worden de belangrijkste componenten van het systeemmodel verdiept en 
doorgerekend.  Deze modelleeroefening wordt uitgevoerd in de context en binnen de 
contouren van de systeemdynamische benadering uit de stappen 1 en 2.  
kunnen in de diepte worden verkend. 

4. Een toetsing in de beleidscontext.  Vigerende en optionele beleidsmaatregelen worden 
getoetst ten opzichte van beleidsdoelstellingen door gebruik te maken van het 
instrumentarium uit de verdieping van Stap 3 en binnen de context en contouren van de 
systeemdynamische aanpak uit de stappen 1 en 2.  Het doel is het vaststellen van een robuust 
beleid op de lange termijn en het bepalen en prioriteren van maatregelen voor de korte 
termijn. 

Op basis van het beschikbare materiaal uit de praktijkoefening is Stap 4 een aangewezen eerste 
stap van een vervolgtraject.  Indien men wil kunnen inzetten op meer onderbouwd en volledig op 
Vlaanderen toegesneden cijfermateriaal, dan is het eerder aangewezen om een nieuw traject aan 
te vangen met Stap 1. 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

De methodologie en resultaten beschreven in dit rapport kaderen in een ad opdracht van het 
Steunpunt Ruimte en Wonen (SRW) bedoeld om een praktijkoefening scenariobouw uit te werken.  
In samenspraak met de administratie RWO en het kabinet RO werd het volgende voorgesteld: 

 De praktijkoefening is een test van methodes die in het SRW reeds het onderwerp zijn 
geweest in het SRW in de Visienota Ruimte, het Werkpakket 2: Ruimtelijk-dynamisch 
landgebruikmodel, en het Werkpakket 11: S .  Ze fungeert als een pilootproject, 
waarbij de bruikbaarheid van scenario-analyse wordt onderzocht voor het onderbouwen 
van beleidskeuzes, en meer concreet voor de ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte. 

 De praktijkoefening wordt ontwikkeld als onderdeel van een ruimere prak jkoefening 
inzake toekomstverkenningen voor de Vlaamse Ruimte.  Het is de bedoeling om via deze 
praktische toepassing de voorgestelde concepten, instrumenten en methodes verder te 
verfijnen en in de praktijk uit te proberen. 

 De praktijkoefening wordt methodologisch opgezet als een duurzaamheidsverkenning, 
zoals eerder uitgewerkt in het buitenland, niet in het minst in Nederland o.a. door RIVM, 
MNP, RPB, CPB. 

 De praktijkoefening wordt uitgevoerd met beperkte middelen en is kortlopend.  Er is 
bijgevolg geopteerd om het prijzige en tijdsintensieve rekenwerk, dat met name 
noodzakelijk is om het effect van de gekoppelde socio-economische en technologische 
ontwikkelingen te kwantificeren, te beperken tot een minimum door gebruik te maken van 
de duurzaamhei Welvaart en Leefomgeving  (WLO) van 2006 uit Nederland.  
Uit deze oefening wordt ook het assenstelsel overgenomen dat de belangrijkste 
onzekerheden met betrekking tot de toekomst omvat.   

 De praktijkoefening ontleent aan de Storyline-and-Simula on (SAS) methodologie van het 
Europese Milieuagentschap (EEA), toegepast in o.a. de PRELUDE oefening 

de actieve betrokkenheid van experten en stakeholders met het doel kwalita eve 
informatie in te winnen met betrekking tot 4 wereldbeelden gesitueerd in de 4 kwadranten 
van een assenstelsel.  Uit SAS wordt overgenomen dat de wereldbeelden gekwan ficeerd 
worden en dus aanleiding zijn tot kwantitatief verifieerbare, vergelijkbare en 
reproduceerbare  resultaten.  Met name worden kwantitatieve data uit de WLO-studie 
naar de Vlaamse situatie vertaald en worden, anders dan in de WLO-studie zelf, de 

ruimtelijk-expliciet doorgerekend en verbeeld met behulp van het 
RuimteModel.  De resultaten van de wereldbeelden worden daardoor vergelijkbaar 
gemaakt op een ruimtelijke resolutie van 1ha en een tijdsresolutie van 1 jaar in de periode 
2010-2050. 

Dit rapport documenteert de wijze waarop de 4 wereldbeelden kwantitatief verwerkt en verbeeld 
werden.  Het in het SRW ontwikkelde RuimteModel Vlaanderen Prototype v.6 wordt daarvoor 
uitvoerig ingezet (Engelen et al., 2011).  Het rapport vormt een tweeluik met het rapport dat de 

et al., 2011) 

Leeswijzer: 

In het Hoofdstuk 2 wordt de methodologie van de toekomstverkenningen, en meer specifiek de 
duurzaamheidsverkenning, kort toegelicht.  Het betreft een herwerkte versie van tekst die in 2009 
werd aangeleverd voor de Visienota Ruimte. 
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Hoofdstuk 3 geeft een korte samenvatting van het RuimteModel Vlaanderen Prototype v.6.  Het 
hoofdstuk brengt ook een korte beschrijving van het zogenaamde BAU-scenario.  Het betreft een 
business-as-usual scenario dat als referentie wordt gebruikt in de praktijkoefening.  Beide 
onderdelen zijn sterk ingekorte versies van de documentatie die beschikbaar is in Engelen et al., 
2011.  Dit hoofdstuk kan overgeslagen worden door hen die reeds een voldoende begrip hebben 
van de werking en mogelijkheden van het RuimteModel. 

Hoofdstuk 4 vormt de kern van dit rapport.  Het documenteert feitelijk kwantificering van de 
wereldbeelden.  De toepassing van een geëigende methodiek, ontwikkeld voor de kwantitatieve 
verwerking van de wereldbeelden, wordt toegelicht.  Kort gesteld is de methodologie een breed 
uitgesponnen calibratieoefening die aanleiding is tot 4 parametersets noodzakelijk voor 4 sterk 
verschillende modelruns: 1 per wereldbeeld.  De methodiek maakt enerzijds gebruik van de 
beschrijving zoals die uit de kwal
cijfergegevens die beschikbaar zijn uit de WLO-scenario-oefening. 

Hoofdstuk 5 geeft een beknopte beschrijving van de een aantal resultaten van de toekomst-
verkenning.  De wereldbeelden worden vergeleken op basis van de landgebruikkaart en zeventien 
afgeleide indicatoren.  Dit hoofdstuk had vele malen meer omvangrijk kunnen zijn maar wil 
aanzetten tot een eigen analyse op basis van de aangeleverde data. 

In het Hoofdstuk 6 worden een paar voorlopige conclusies getrokken met betrekking tot de 
bruikbaarheid van het uitgevoerde werk voor de ondersteuning van het ruimtelijke ordeningbeleid.  
Er wordt een voorstel uitgewerkt voor een haalbare en betaalbare toekomstverkenning die geheel 
op Vlaanderen toegesneden materiaal kan opleveren. 

In de Bijlage A wordt een kort en onvolledig overzicht gegeven van een aantal ruimtelijke 
toekomstverkenningen in binnen- en buitenland.  De bijlage kan geraadpleegd worden om meer te 
vernemen betreffende de specifieke bijdragen van de vernoemde studies. 

De Bijlagen B, C en D bevatten de cijfergegevens die in het RuimteModel ingevoerd werden voor 
het doorrekenen van de wereldbeelden. 

Het rapport wordt, voor de medewerkers van het departement RWO, vervolledigd met alle 
resultaten verkregen voor de 4 wereldbeelden met behulp van het RuimteModel.  Ze zijn bruikbaar 
voor verdere analyse. 
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HOOFDSTUK 2. DUURZAAMHEID1 

Een krachtdadig ruimtelijk beleid moet instaan voor het behoud of herstel van de kwaliteit van de 
beperkte ruimte waarover we beschikken en het fysische welzijn van de bewoners van die ruimte.  
Net zo belangrijk is een ruimtelijk beleid dat de economische uitdagingen niet uit de weg gaat, dat 
proactief optreedt en de investeringen heeft gerealiseerd wanneer ze noodzakelijk zijn voor 
nieuwe economische, technologische en maatschappelijke uitdagingen.  Het tijdig anticiperen en zo 
scherp mogelijk inschatten van nieuwe behoeftes vergt een visie op lange termijn.  Een visie ook 
die robuust kan omgaan met belangrijke maatschappelijke, politieke, ecologische en economische 
veranderingen die zich op dezelfde lange termijn kunnen voordoen.  Het uitstippelen van zulk 
beleid is bij uitstek behept met een grote mate van onzekerheid.  Het vergt een integraal zicht op 
de samenhang der dingen en een aanpak die navenant is.  De wetenschap ondersteunt het beleid 
in deze door gebruik te maken van toekomstverkenn .  Een wetenschappelijk 
onderbouwde toekomstverkenning vereist een sterk uitgebouwde analytisch-wetenschappelijke 
capaciteit om niet te zeggen een benadering gebaseerd op geëigende geïntegreerde 
rekeninstrumenten met een uitgesproken ruimtelijke en dynamische dimensie.  Het RuimteModel 
kan een belangrijk onderdeel zijn van zulk instrumentarium zoals blijkt uit de inzet van hetzelfde 
type rekeninstrument in scenariostudies in binnen- en buitenland.  In de voorliggende studie wordt 
het RuimteModel in die zin ingezet.  Dit hoofdstuk gaat eerst in op de methodiek van de 
duurzaamheidsverkenningen. 

2.1 DUURZAME RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

Land is een milieuvoorraad.  Het levert een veelheid aan goederen en diensten, zowel direct, 
bijvoorbeeld onder de vorm van woon-, werk- en recreatielocaties of door productie van 
landbouwgewassen.  Maar ook indirect via regulerende functies zoals CO2-opslag, 
drinkwateropvang en tijdelijke opslag van hoogwaterafvoer.  Daarnaast heeft het een belangrijke 
niet-gebruikswaarde, bijvoorbeeld onder de vorm van behoud van ecosystemen, van 
landschappen, en overdracht van onze cultureel-historische eigenheid en patrimonium. 

Land is een uiterst begrensde voorraad in Vlaanderen.  De nadruk die het RSV (RSV, 2004) legt op 
duurzaam ruimtegebruik is bijgevolg meer dan een louter planologische keuze. 

Het RSV hanteert een definitie voor duurzame ontwikkeling die ontleend is aan de befaamde 
Agenda 21 van de UN.  Het geeft deze laatste een eigen invulling met betrekking tot ruimte in de 
zin van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling met behoud van  en 

.  Ruimtelijke draagkracht verwijst naar het efficiënt gebruik van de 
milieuvoorraad ruimte: ijke ac viteiten - ruimtelijke 

.  Ruimtelijke kwaliteit legt de nadruk op de betrokkenheid van de beoordelaar en zijn 
waardering van de ruimte: - . 

Maar, duurzame ruimtelijke ontwikkeling gaat over meer dan esthetische, ecologische en 
economische waarden en veronderstelt een billijke verdeling van de lasten en de lusten binnen de 
huidige generatie maar ook tussen de huidige en toekomstige generaties.  De bepaling van 
duurzaamheid is bijgevolg ook 
                                                           
1 
ruimtegebruik en ruimtebeslag 2020-
Wonen in samenwerking met het Departement RWO. 
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leven, de verdeling daarvan over de wereld en de wetenschappelijke inzichten in het func oneren 
 (RIVM, 2004). 

Het bereiken van een duurzame toestand is bijgevolg ook behept met een sociaal dilemma (RIVM, 
2004): burgers zijn alleen bereid hun gedrag aan te passen als anderen dat ook doen.  Het 
doorbreken van dit sociaal dilemma, een sine qua non voor het bereiken van een duurzame 
toestand, moet door overheden georganiseerd worden.  Dit staat haaks op de wens van (een deel 
van) diezelfde burgers van een terugtredende overheid en een beleid dat top-down wordt gevoerd. 

De bepaling van duurzame ruimtelijke ontwikkeling moet dus naast objectieve en 
wetenschappelijke elementen ook subjectieve elementen in kaart brengen die verwijzen naar 
maatschappelijke preferenties.  Toekomstverkenningen brengen de gevolgen van contrasterende 
beleidskeuzes en beleidsmaatregelen dienaangaande op een wetenschappelijke onderbouwde 
wijze in beeld 

Toekomstverkenningen zijn denkconstructies van een nog niet bestaande werkelijkheid.  Ze geven 
informatie over de samenhang en dynamiek van een systeem of van een samenleving in zijn geheel 
en zijn daardoor relevant voor het beleid.  
verhaallijnen en rekenoefeningen naar mogelijke toekomstbeelden die verschillende interpretaties 
van de toekomst weerspiegelen (EEA, 2007).  Toekomstverkenningen plaatsen met name de 
duurzaamheidsdiscussie in zijn maatschappelijke context door keuzes te expliciteren over de 

de overheid hierin (De Nocker et al., 2007).  Ze verwoorden en verbeelden aldus op een integrale 
wijze de onzekerheden inherent aan een duurzame toekomst en creëren het noodzakelijke kader 
voor gedegen kwantitatieve analyses.  De betrokkenheid van stakeholders in dergelijke oefening is 
een noodzaak. 

2.2 ZEKERHEDEN EN ONZEKERHEDEN OP LANGE EN KORTE TERMIJN IN VLAANDEREN 

2020 en 2050 worden als richtjaren vooropgesteld om het beleid m.b.t. duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling vorm te geven.  Wat is de relevantie van beide jaartallen? In de wetenschappelijke 
literatuur met betrekking tot korte- en langetermijnbeleiddoelstellingen wordt steevast gesteld dat 

relevant zijn voor het gestelde probleem.  In de context van dit rapport kan dit begrepen worden 
als een beleidsintentie om voor de lange termijn (2050) een gewenste toestand (= 
langetermijnbeleiddoelstelling) te definiëren en het pad ernaartoe in te vullen met tussenliggende, 
meer concrete doelstellingen op de middellange (2020) en kortere termijn.  Dergelijk aanpak is 
vooral gepast in een context waarin de afstand tot de doelsituatie belangrijk is, de 
maatschappelijke visies met betrekking tot probleem en mogelijke oplossingen erg verschillend 
zijn, de implementatietijd van maatregelen groot is, de economische en technische levensduur van 
investeringen belangrijk zijn, de technologische ontwikkelingen voor alternatieven traag verlopen 
of onzeker zijn. 

In het concrete geval voor Vlaanderen zijn bijvoorbeeld: 

o Rangorden opgesteld voor investeringsprojecten met betrekking tot veiligheid en 
Bulckaen et al., 

2005).  Deze termijn stemt overeen met de levensduur van bijvoorbeeld een 
stormvloedkering.  Het is ook 
waarin gewaarschuwd wordt voor een zeespiegelstijging.  In Nederland gaat men 
momenteel uit van een zeespiegelstijging tussen 35 en de 85 cm (KNMI, 2006) in de 
volgende 100 jaar. 
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o Een kleine 90% van het woningbestand van 2020 is reeds nu gebouwd.  Bij ongewijzigd 
beleid zal de verdere groei daarop geënt worden. 

o Verkeersinfrastructuur bepaalt voor zeer lange periodes de inrichting.  Bewijs ervan zijn de 
heirbanen uit de Romeinse tijd die nog steeds belangrijke assen zijn waarlangs we ons 
verplaatsen.  De levensduur van het materiaal voor spoor- en tramvervoer heeft een 
typische levensduur van +/- 40 jaar.  Het verder zetten van een beleid dat verbindingen 
verbetert in plaats van er nieuwe aan te leggen zal hieraan dus weinig veranderen. 

o 
tijdshorizon van minimaal 6 jaar, maar liefst langer om de mogelijke onder- of 
overinvesteringen in terreinen en gebouwen te kunnen voorkomen. 

o Ofschoon het minder frequent aan de orde is, is de transitie van bebouwde ruimte naar 
een hoogwaardig ecosysteem of productieve landbouwgrond een proces dat over een 
lange periode loopt.  Net als voor het opruimen en herstel van vervuilde industriële sites 
(zoals bijvoorbeeld in de Noorderkempen), legt het beperkingen op hergebruik die 
tientallen jaren overspannen. 

Naar de toekomst blijven we geconfronteerd met grote onzekerheden.  Wat zijn bijvoorbeeld de 
consequenties voor onze wereld van de krimpende voorraden aan fossiele brandstoffen.  Een 
groeiende groep wetenschappers stelt .  Onafgezien van de conflicten die 
droogvallende olie- 
en, de migratiestromen die erdoor op gang worden gebracht, moeten we ons de vraag stellen wat 
dit betekent in onze maatschappij die ondanks alle campagnes alsmaar meer energie verbruikt.  
Hoe beïnvloedt dit ons dagelijks verplaatsingspatroon, onze recreatiegedrag en het transport van 
goederen? Hoe snel kunnen we beschikken over voldoende alternatieve energiebronnen en een 
bestand van energieneutrale woningen? Kunnen we onze typische, ruime 4-gevelwoningen 
opgetrokken uit baksteen ombouwen tot voldoende energie-efficiënte wooneenheden? Of, wordt 
een compactere woningbouw met nieuwe, beter isolerende materialen de standaard opgelegd 
door de energiekostprijs? Wie bouwt deze woningen? Wordt het belang van projectontwikkelaars 
en grootschalige bouwprojecten een feit? Welke consequenties heeft dit dan op ons 
ruimtegebruik? Op onze lintbebouwing? In de binnenstad, de stadsrand en het buitengebied? Welk 
kapitaal- en welvaartsverlies gaan gepaard met deze versnelde vernieuwing van het 
woningbestand en/of welke nieuwe mogelijkheden biedt dit voor de bouwindustrie en voor de 
vrijgekomen ruimte? Of, wordt geothermie de energiebron van de toekomst, en moeten we ons 
minder zorgen maken over de beschikbaarheid van energie, maar des te meer over de organisatie 
van onze ruimte rondom plekken vanwaaruit warmte verdeeld kan worden? 

-termijn-ontwikkelingen en hun mogelijke ruimtelijk 
impact op Vlaanderen in beeld gebracht.  Ofschoon de studie al op lijftijd komt, blijft ze op 
onderdelen actueel, en weerhouden we uit het rapport (Lemaître en De Smedt, 2004) het 
volgende: 

o Mede door de klimaatswijzigingen, de bevolkingstoename, en de bezoedeling van het 
grond- en oppervlaktewater door menselijke ac viteiten blij  zoet water één van de 
belangrijkste grondstoffen voor de 21ste eeuw.  Bij een toenemende groei van de bevolking 
en de economie kan het aandeel van de wereldbevolking in gebieden met tekorten aan 
water oplopen tot twee derden.  Het strategische belang van toegang tot water van 
grensoverschrijdende stromen neemt toe. 

o De reserves aan fossiele brandstoffen zullen wellicht tegen 2050 niet uitgeput zijn maar 
wel geografisch meer geconcentreerd liggen.  Het rela eve belang ervan in de 
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energievoorziening zal sterk bepaald woorden door de kostprijs.  De a ankelijkheid van 
gasvoorraden in Rusland, Iran en Algerië en van de olie in het Midden-Oosten blij .  De 
economische ontwikkelingen in de geïndustrialiseerde wereld wordt (vandaag) mede 
bepaald door de prijsafspraken van de OPEC en rela eve rust in de produc elanden. 

o Volgens de World Conserva on Union en de Verenigde Na es neemt de biodiversiteit 
verder af voor tal van soorten als gevolg van het verlies aan natuurlijk habitat door 
menselijke ac viteiten zoals mijnontginningen, vissen op grote schaal, stedelijke en 
industriële expansie.  Bossen zijn het meest bedreigde habitat.  Ontbossing leidt ondermeer 
tot ontregelde waterhuishouding, verminderde luchtzuivering, bodemerosie en 
aardverschuivingen, voedseltekort voor dieren en planten. 

o bescherming van het milieu komen in de ontwikkelde landen 
maar langzaam op kruissnelheid.  Ze hebben nog niet het verwachte effect, zoals 
vooropgesteld in het kader van interna onale verdragen, omdat ze ook blijven botsen op 
economische belangen zeker in periodes van verzwakkende conjunctuur. 

o In combina e met de noodzakelijke mentaliteitswijzigingen in organisa es zou tegen 2020 
35% van de werkenden gemiddeld 2 dagen per week kunnen telewerken.  Daardoor kan het 
autopendelverkeer tussen 2000 en 2020 met 8% dalen.  Maar, toegenomen recrea eve 
verplaatsingen kunnen deze winst deels teniet doen.  Telewerken is aanleiding tot 
vrijkomende kantoorruimte en een eventueel gevaar voor overinvestering in 
kantoorinfrastructuur in een overgangsfase.  Anderzijds veronderstelt telewerken extra 
ruimte voor satellietkantoren en/of woningen waarin een werkruimte is voorzien.  Het 
eerste zal bij voorkeur gezocht worden in de Mul -modale knopen in het verkeerssysteem.  
Het tweede kan aanleiding zijn tot grotere woningen met nieuwe eisen aan breedband ICT-
netwerken en -infrastructuur. 

o Er wordt ook verwacht dat ICT de economie voor een stuk zal dematerialiseren.  Dit kan 
onder andere door een versnelde verschuiving naar een diensten- en kenniseconomie, door 
een s jging van de eco-efficiëntie, door handel via elektronische weg, enzovoort.  De druk 
op het milieu zal bijgevolg niet evenredig met een economische groei toenemen.  De 
toename van elektromagne sche straling in een verdichte ICT wereld zal in toenemende 
mate het menselijk milieu en gezondheid beïnvloeden.  Beschermende maatregelen in de 
woon- en werkomgeving zullen zich meer en meer opdringen. 

o De verkeersdrukte zet de kwaliteit van de verplaatsingen onder druk als gevolg van 
verkeersonveiligheid, een minder kwalita eve verkeersinfrastructuur en door een gebrek 
aan ruimte voor de zwakke weggebruikers.  Mensen zonder auto, vooral ouderen en 
kinderen, durven zich door de drukte vaak minder verplaatsen, waardoor hun mobiliteit 
afneemt.  Door de verdere ontgroening, veroudering, en vergrijzing, zou op middellange 
termijn de vraag naar mobiliteit kunnen veranderen. 

o De feitelijke beroepsac eve bevolking zou zijn hoogtepunt bereikt hebben omstreeks 2010, 
zodat vanaf dan een daling van de personenkilometers kan optreden.  Deze evolu e kan 
wel afgeremd worden door tal van factoren: hogere pensioenlee ijd, hogere immigra e of 
senioren die zich door verbeterende gezondheidstoestand langer en verder verplaatsen. 

o De toename van het aantal alleenstaanden kan een s mulans zijn voor 
inbreidingsprojecten en compactere woonvormen.  De toename van het aantal 
appartementen wordt reeds deels verklaard door de s jging van het aantal alleenstaanden.  
Maar, gelet op de huidige ontwikkeling van de woonpreferen es van de Vlaamse bevolking, 
leidt een gezinsverdunning niet noodzakelijk tot een terugkeer naar stedelijke gebieden met 
grotere bouwdichtheid.  De gezinsverdunning, de toename van het aantal huishoudens en 
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van alleenstaanden hee  ook zijn invloed op het aantal verplaatsingen omdat 
alleenstaanden zich vaker en vooral vaker alleen verplaatsen dan mensen uit 
meerpersoonsgezinnen. 

o Als gevolg van de Europese integra e zullen regionale factoren in belang toenemen en 
na onale beslissingen niet langer de loca ebeslissingen domineren.  Belangrijke factoren 
die de keuze voor een regio bepalen zijn: aanwezigheid van gekwalificeerd personeel, een 
goede communica estructuur, voldoende uitbreidingsmogelijkheden en aantrekkelijke 
gebouwencomplexen. 

o Als gevolg van de ontplooiing van de zogenaamde second pillar van het Europees 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt de ondersteuning van de landbouwsector 
losgekoppeld van de eigenlijke produc e en verschoven naar een ondersteuning die op 
bedrijfsniveau gekoppeld wordt aan de naleving van normen met betrekking tot milieu, 
voedselveiligheid, dierenwelzijn, arbeidsveiligheid en behoud van het landschap.  De 
Europese uitbreiding zal leiden tot verdere wijzigingen in de subsidiepoli ek en mede 

.  De gevolgen voor het 
Vlaamse landbouwareaal, 750.000 ha landbouwgrond zoals vastgelegd in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, zijn nog niet duidelijk. 

Vanuit bovenstaande kunnen we besluiten dat 2050 een zinvolle horizon is om een wensbeeld te 
definiëren met betrekking tot de duurzame ruimtelijke invulling van Vlaanderen.  De afstand tot 
het jaar 2020 is slechts twee ambtstermijnen verwijderd.  Met het oog op het realiseren van het 
wensbeeld is het de periode waarop de kortetermijndoelen en overeenstemmende 
beleidsmaatregelen ingesteld moeten worden en ook getoetst zullen worden. 

2.3 REKENEN MET WERELDBEELDEN 

Toekomstverkenningen doen een uitspraak over de toekomst van complexe dynamische systemen 
op basis van een wetenschappelijk onderbouwde analyse (De Smedt, 2005).  Veranderingen op de 
middellange en lange termijn worden geschetst aan de hand van mogelijke toekomstbeelden (of 
wereldbeelden) en paden.  Elk beeld wordt op een systematische wijze ontleed.  De analyses 
vertrekken maximaal vanuit beschikbare cijfergegevens over de toestand nu en in het verleden om 
op basis van simulatiemodellen en wiskundige vergelijkingen een beschrijving van de toestand op 
verschillende momenten in de toekomst te genereren.  Daarin zijn verkenningen vergelijkbaar met 
prognoses (zie Figuur 2.1).  De analyse richt zich echter vaak op systemen en ontwikkelingen 
waarvoor tijdreeksen ontbreken of onvolledig zijn.  Toekomstverkenningen lossen dit probleem op 
met behulp van een multi-per
wordt gegeven van onzekerheden betreffende belangrijke economische en politieke 
ontwikkelingen op een hoger niveau, inherente keuzes met betrekking tot aanvaardbaarheid van 

jke verdeling van hun lusten en lasten en de rol van de overheid in het aansturen 
van dit geheel. 

Toekomstverkenningen zijn bij uitstek een techniek om het aspect onzekerheid in het beleid op een 
meer gestructureerde wijze aan bod te laten komen en een langetermijnbeleid uit te stippelen dat 
anticipatief omgaat met de onzekerheden van de complexe realiteit waarmee het geconfronteerd 
wordt.  Zulk langetermijnbeleid is een noodzaak om voor de kortere termijn beleidsinstrumenten 
en maatregelenpakketten uit te vaardigen die op een consistente en continue wijze bijdragen tot 
de realisatie van de doelstellingen op de langere termijn.  De participatieve methoden die 
algemeen deel uitmaken van verkenningen zijn ook een middel om te streven naar consensus bij 
betrokkenen om maatschappelijke problemen aan te pakken met een langere tijdshorizon voor 
ogen en om los te komen van ad hoc beleidsbeslissingen. 
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Figuur 2.1 Kenmerkende eigenschappen van methodes voor toekomststudie 

(bron: eigen verwerking op basis van Dammers, 2000). 

Duurzaamheidsverkenningen zijn een specifieke vorm van toekomstverkenningen.  Meer dan 
 (Hueting en Reijnders, 2001),  (de Kraker et al., 

2006), en  (Ivens, 2006) lijken -
 (RIVM, 2004; MNP, 2007a) een aangewezen methodologie om ingezet te worden ter 

ondersteuning van het ontwerp en de implementatie van een beleid gericht op een duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling.  Ze beoordelen op basis van scenariostudies hoe de ecologische, 
economische en sociaal-culturele middelen worden ingezet om een variëteit aan doelstellingen 
rond de kwaliteit van het leven te bereiken.  Het antwoord op deze duurzaamheidvraag berust op 
objectieve elementen, wetenschappelijke inzichten in het functioneren van de mens en het 
natuurlijke en economische systeem, maar, is ook afhankelijk van subjectieve elementen, met 
name maatschappelijke opvattingen over de kwaliteit van het leven, de billijke verdeling daarvan 
over de wereld, en de gerechtvaardigde bijdrage die te leveren is door huidige en toekomstige 
generaties.  Deze kunnen al dan niet in een participatief proces worden aangeleverd door de 
stakeholders zelf. 

De bandbreedte in deze inzichten en opvattingen wordt typisch gevat in wereldbeelden, ook 
toekomstbeelden of  genoemd.  Het zijn geen voorspellingen van een mogelijke 
toekomstige toestand van de wereld (Nakicenovic et al., 1994) maar wel coherente, intern 
consistente en plausibele beschrijvingen ervan.  Wereldbeelden krijgen ook geen kwalificatie 

.  Het zijn dus ook geen wensbeelden voor de toekomst.  Elk goed 
geconstrueerd wereldbeeld heeft aanhangers in de maatschappij en in de politieke arena, maar de 
waarschijnlijkheid dat een wereldbeeld ook in zijn totaliteit werkelijkheid wordt is nagenoeg 
onbestaande omwille van de grote hoeveelheid aspecten die erin opgenomen worden en de grote 
onzekerheid die de toekomst voor elk ervan in zich draagt (Ravetz, 2003). 

Per wereldbeeld worden de meest relevante indicatoren opgelijst en worden onderlinge 
wegingsfactoren vastgesteld.  De indicatoren en hun weging houden verband met de uiteindelijke 
doelen die dus per wereldbeeld sterk kunnen verschillen.  
duurzaamheidscriteria laat toe om  te identificeren.  
de toekomstige levenskwaliteit en/of ruimtelijke kwaliteit wordt bedreigd omwille van verlies van 
draagkracht van ecosystemen, het verval van maatschappelijke structuren en het achterwege 
blijven van economische bloei. 

Men mag verwachten dat geen enkele toekomstbeschrijving zomaar automatisch duurzame 
ontwikkeling garandeert.  Elk wereldbeeld steunt op een aantal pilaren, de zogenaamde 
sleutelfactoren, die niet noodzakelijk allemaal en/of tegelijk gerealiseerd (kunnen) worden.  Het 
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zijn net die kruispunten in de analyse waar duurzame ontwikkeling afhangt van belangrijke, maar 
niet noodzakelijk volledig real .  
Anderzijds resulteert de toetsing ook in de beoordeling en selectie van oplossingsrichtingen.  Zij 
geven op die kruispunten aan in welke richting oplossingen zich aandienen, welke maatregelen 
hiertoe effectief en efficiënt zijn, welk tijdspad te volgen is om ze te realiseren, etc. 
Oplossingsrichtingen kunnen reeds concrete maatregelpakketten omvatten, maar kunnen ook 
meer kwalitatief van aard zijn.  Er wordt gestreefd naar het aanleveren van oplossingen die 
meekoppelingen hebben in andere sectoren.  Zo biedt het inrichten van gebieden voor 
gecontroleerde overstromingen oplossingen voor zowel natuurherstel als veiligheid van de 
bevolking.  De beoordeling van oplossingsrichtingen hangt samen met de wereldbeelden en met de 
visie op de rol van de overheid. 

Duurzaamheidsverkenning zijn complexe wetenschappelijke instrumenten.  Ze zijn niet feilloos en 
moeten met dezelfde omzichtigheid en ernst worden ingezet als elk ander onderzoeksmiddel.  Met 
name maken ze gebruik van cijfermateriaal en modelberekeningen.  Onzekerheden als gevolg van 
fouten in het ene en vereenvoudigde relaties in het andere wegen door in de resultaten van de 
verkenning.  Het genuanceerd omgaan met en kaderen van de resultaten is hier dus aan de orde.  

 (zie Figuur 2.2).   

 
Figuur 2.2 De ontologische en epistemologische oorsprong van onzekerheid (bron: eigen verwerking 

op basis van van Asselt, 2000). 

De epistemologische onzekerheid, komt neer op het gebrek aan kennis, fouten in de kennis, 
onvolledigheid en tegenstrijdigheid in de data, etc. waardoor we het kennis- en/of beleidsdomein 
maar ten dele begrijpen en onze berekeningen behept zijn met fouten en dus met onzekerheid 
Maar, de wetenschap biedt instrumenten waarmee deze onzekerheid kan meegenomen worden in 
analyses.  Met name probabilistische rekentechnieken, gevoeligheids- en onzekerheidsanalyses zijn 
hier aan de orde.  Erger is het gesteld met wat van Asselt plaatst onder de ontologische 
onzekerheid m.b.t. de toekomst.  Hier komen zaken aan bod die te maken hebben met de 
variabiliteit en de definitie van het systeem zelf waarin zich de toekomst ontwikkelt.  Zaken als 
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technologische verrassingen, toevalligheden, grootschalige conflicten, maatschappelijke 
machtsverhoudingen, evoluerende waardesystemen, wijzigende sociale gedragingen, etc. die niet 
in het minst hun oorsprong vinden in keuzes die gemaakt worden in, en door, de toekomstige 
maatschappij, leidt ertoe dat de bestaande wetenschappelijke kennis, de gehanteerde waarden, 
criteria, normen, maatschappelijke interacties en dynamiek, waarop de hedendaagse kennis is 
geënt in vraag gesteld moeten worden.  Zijn ze nog zinvol in de wereld van morgen, of, zullen 
geheel andere zaken ons bezighouden? 
 
Meer dan andere instrumenten bieden duurzaamheidsverkenningen handvaten om tegelijk om te 
gaan met het gekende en het onbekende, maar dat neemt niet weg dat tal van gekende factoren 
niet in de analyse doorgecijferd worden en dat niet alle onbekenden op een bevredigende manier 
worden meegenomen. 

Scenario-analyses in het algemeen zijn bovendien nieuwe instrumenten die niet altijd de hoge 
verwachtingen inlossen die men zich erbij stelt (EEA, 2009).  Dat blijkt met name zo voor de 
toepassing ervan in de publieke sector en beleidsondersteuning.  De hoge mate van complexiteit 
die met dit laatste gepaard gaat is daaraan niet vreemd.  Dat is ook zo omwille van de veelheid aan 
belangen en stakeholders die meespelen in de oefening.  Tenslotte is er vaak een mismatch tussen 
de ambities en de middelen die men ervoor beschikbaar stelt. 

 
Uit de beschikbare internationale literatuur blijkt dat een belangrijk deel van de op duurzaamheid 
gerichte studies gelijkaardige indelingen hanteren voor wereldbeelden, zonder dat ze volledig 
identiek zijn (zie Bijlage A voor een beknopt overzicht).  Dit is vooral zo voor themaoverschrijdende, 
integrale studies, inclusief studies begaan met ruimtegebruik.  Het is aangewezen om vanuit die 

oor het 
doel: duurzame ruimtelijk ontwikkeling in Vlaanderen.  Op die wijze wordt een zekere 
vergelijkbaarheid verzoend met de nodige vrijheid om thema-, regio- of gevalspecifieke elementen 
mee te nemen in de analyse.  De bestaande scenariostudies delen de wereldbeelden in op basis 
van twee sleutelonzekerheden.  De eerste is vaak de mate waarin landen zich internationaal gaan 
engageren, dan wel zich concentreren op het eigen territorium.  Dit wordt gevat in kwalificaties 

vs. vs. .  De tweede 
sleutelonzekerheid heeft te maken met de verantwoordelijkheid van de overheid en zet de 
publieke belangen uit tegenover het private initiatief.  Kwalificaties zijn dan bijvoorbeeld: 

vs. vs.  of 
vs. .  De beide sleutelonzekerheden vormen de assen van een assenstelsel 

en zijn aanleiding tot 4 kwadranten.  Per kwadrant zal men typisch een wereldbeeld weerhouden 
en analyseren.  
economie, overheid en civiele sector. 

Een duurzaamheidsverkenning voor Vlaanderen is een ernstige wetenschappelijke oefening die de 
nodige middelen en tijd vergt om in zijn totaliteit uitgevoerd te worden.  Dit is niet in het minst zo 
omdat aangehouden overleg met belanghebbenden moet georganiseerd worden en omdat de 

 modellen en 
worden geanalyseerd op basis van afgeleide indicatoren.  Middelen en tijd hiervoor ontbreken in 
de onderhevige opdracht.  Er is daarom op zoek gegaan naar nauw aansluitende voorbeelden uit 
het buitenland om er lering uit trekken en in de mate van het mogelijke te hergebruiken.  De keuze 
is daarbij gevallen op de Nederland. 
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2.4 DE WLO-STUDIE WELVAART EN LEEFOMGEVING 

In de 2006 bundelen het Centraal Planbureau (CPB), het 
Milieu en Natuur Planbureau (MNP) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB) de krachten om aan de 

om 
inzichten te verwerven in de belangrijkste factoren die de ontwikkelingen zullen beïnvloeden.  

iden ficeren waar de samenleving zich in de komende decennia naar alle waarschijnlijkheid voor 
gest . 

landbouw, energie, milieu, natuur en water.  Doel is bij uitstek om de sectoroverschrijdende 
ontwikkelingen in beeld te brengen en adviezen te formuleren m.b.t. tot het te voeren beleid.  De 
studie beoogt ontwikkelingen op het niveau van Nederland, maar kijkt ook naar de toekomst en 
het ruimtebeslag van de grote steden en het platteland. 

De onzekerheden met betrekking tot de ontwikkelingen in Nederland worden in beeld gebracht 

centraal Planbureau (Lejour, 2003).  Hetzelfde assenstelsel wordt gekozen.  De 
sleutelonzekerheden zijn dus enerzijds (1) de mate waarin landen bereid zijn om internationaal 
samen te werken (as nationaal  internationaal), en (2) de verdeling tussen publieke en private 
verantwoordelijkheden (as publiek  privaat) (zie Figuur 2.3).  Ook de benamingen van de 
scenario s blijven dezelfde: Global Economy, Strong Europe, Transatlantic Market en Regional 
Communities (zie Tabel 2.1) 

De studie maakt deels gebruik van eerder uitgevoerde deelstudies en modeloefeningen.  Ze legt in 
cijfers de grote verschillen bloot tussen de vier wereldbeelden in 2040: een bevolkingsaantal dat 
varieert van 16 tot 20 miljoen, een groei in het BBP tussen 0,7% en 2,6% gemiddeld per jaar, en, 
steden en randstedelijke gebieden met een merkelijk verschillende dynamiek en een erg 
verschillende sociale mix.  De economische crisis die werd ingezet in 2008 en die zich als structureel 
en langdurig aankondigt, speelt in deze studie nog geen rol.  Maar, in hun studie naar de 
bestendigheid van de WLO- constateert het planbureau PBL eind 2010 dat e 
bandbreedte van de WLO-cijfers is nog afdoende om de robuustheid van beleid aan te toetsen
(Hilbers en Snellen, 2010). 

 

 
Figuur 2.3 Het assenstelsel van de WLO-studie en de 4 resulterende wereldbeelden. 
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Tabel 2.1 De vier scenario's van de WLO-studie. 

Strong Europe 
In Strong Europe is er veel aandacht voor internationale 
samenwerking.  De Europese instituties worden succesvol 
hervormd en landen geven een deel van hun soevereiniteit op.  
Daarmee wordt Europa een invloedrijke speler op het 
economische en politieke wereldtoneel, en internationale 
milieuvraagstukken kunnen gecoördineerd aangepakt worden.  
Europa doet enige concessies aan de Verenigde Staten, die 
daarna het Kyotoverdrag ratificeren.  Turkije treedt toe tot de 
Europese Unie.  Het sociaal-economisch beleid is net als in het 
scenario Regional Communities gericht op solidariteit en op een 
gelijkmatige inkomensverdeling, al vinden er wel enige 
hervormingen plaats.  Door deze hervormingen, door hogere 
investeringen in onderwijs en onderzoek, en door de grotere 
markt groeit de arbeidsproductiviteit meer dan in Regional 
Communities.  Ook de economische groei en de bevolkingsgroei, 
vooral door immigratie, zijn in dit scenario hoger. 

Global Economy 
In Global Economy breidt de EU zich nog verder naar het oosten 
uit.  Naast Turkije worden ook landen als Oekraïne lid.  De WTO-
onderhandelingen zijn succesvol, en daar vaart de 
internationale handel wel bij.  De deelnemende landen 
integreren echter niet in politiek opzicht.  Internationale 
samenwerking op andere gebieden dan handelsvraagstukken 
mislukt.  Net als in Transatlantic Market benadrukt de overheid 
in dit scenario de eigen verantwoordelijkheid van burgers.  
Vergeleken met Transatlantic Market groeit de arbeidsproducti-
viteit in dit scenario nog extra door de sterke wereldwijde 
economische integratie.  De groei van zowel de materiële wel-
vaart als van de bevolking (vooral door immigratie) is in dit 
scenario dan ook het hoogst.  Net als in Transatlantic Market 
komt er geen overeenkomst om grensoverschrijdende milieu-
vraagstukken aan te pakken.  Dit en de wereldwijde hoge 
economische groei leiden tot forse milieuvervuiling.  Wel leidt 
de hoge groei tot lokale milieu-initiatieven. 
 

Regional Communi es 
In Regional Communities hechten landen sterk aan hun eigen 
soevereiniteit.  Daardoor slaagt de Europese Unie er niet in om 
institutionele hervormingen door te voeren.  Ook mondiale 
handelsliberalisatie komt niet van de grond, waardoor de wereld 
uiteenvalt in een aantal handelsblokken.  Internationale 
milieuvraagstukken worden niet aangepakt.  Toch is de 
milieudruk relatief laag, omdat de bevolkingsgroei en de 
economische groei bescheiden zijn.  De collectieve sector wordt 
in dit scenario nauwelijks hervormd.  Collectieve regelingen 
blijven in stand, waarbij de nadruk erop ligt de inkomens 
gelijkmatig te verdelen en solidair te zijn.  Door geringere 
prikkels in de sociale zekerheid en de hoge belasting- en 
premietarieven is de arbeidsparticipatie relatief laag en de 
werkloosheid hoog.  Minder concurrentie remt de noodzaak 
voor bedrijven om te innoveren.  De verbrokkelde markten 
belemmeren dat kennis zich snel verspreidt, en door de kleine 
inkomensverschillen is de stimulans om te investeren in 
onderwijs beperkt.  De arbeidsproductiviteit stijgt jaarlijks maar 
weinig en de economische groei is gering. 

 
Transatlan c market 
In Transatlantic Market wordt de uitbreiding van de Europese 
Unie geen politiek succes.  Daarvoor hechten landen te veel aan 
hun soevereiniteit: ze lossen problemen liever op nationaal 
niveau op.  Wel wordt de handel tussen de Verenigde Staten en 
Europa vérgaand geliberaliseerd, waardoor op termijn een 
nieuwe interne markt ontstaat.  Dit scenario kenmerkt zich door 
een overheid die de eigen verantwoordelijkheid van burgers 
benadrukt.  De verzorgingsstaat wordt ingeperkt en publieke 
voorzieningen worden versoberd.  Hierdoor neemt de 
inkomensongelijkheid toe.  Doordat de macht van vakbonden 
afneemt, wordt de arbeidsmarkt flexibeler.  Door de 
versobering van de sociale zekerheid groeit de 
arbeidsparticipatie, de internationale concurrentie verhoogt de 
prikkel om te innoveren, en de grotere inkomensverschillen 
maken studeren aantrekkelijk.  De groei van de 
arbeidsproductiviteit en de economische groei zijn hoger dan in 
het scenario Strong Europe, terwijl de bevolking slechts matig 
toeneemt.  Grensoverschrijdende milieuvraagstukken worden in 
dit scenario niet opgepakt.  Lokale milieu-initiatieven gericht op 
bijvoorbeeld geluid- en stankoverlast kunnen zich wel 
voordoen. 

Bron: Welvaart en Leefomgeving, 2006, CPB, MNP, RPB 
 

De studie gebruikt 2020 als een tussenliggende toetssteen.  Algemeen wordt er gesteld dat groei in 
Nederland tot 2020 verder gezet zal worden voor zowel bevolking, economische activiteit, en dus 
ook mobiliteit in elk wereldbeeld.  Dat gebeurt weliswaar met erg verschillende snelheden.  
Vervolgens treedt veeleer een afvlakking op.  
zelfs een negatieve groei ingezet worden.  Met betrekking tot ruimte verwacht men bijgevolg een 
sterk afgenomen vraag na 2020.  
Global Economy en Strong Europe) is dit vooral het gevolg van immigratie.  Het is een antwoord op 
arbeidsaanbod, maar is ook een autokatalytische effect van meer economische groei.  Ze bepaalt 
dus in belangrijke mate de vraag naar ruimte.  De gezinshereniging van vooral laag geschoolde 
immigranten kan aanleiding geven tot problemen m.b.t. sociale en ook economische integratie, 
vooral in de steden.  Daardoor verplaatsen zich de beter gegoeden naar de stadsranden of het 
platteland en breiden steden zich uit.  Ook energiegebruik uit fossiele bronnen en CO2-emissies 
blijven toenemen en klimaatverandering blijft een feit.  Dit is aanleiding tot een groeiend aantal 
overstromingen.  Door mono-functionele schaalvergroting in de landbouw wordt een verschraling 
van het landschap verwacht.  Dit wordt versterkt door toegenomen verstedelijking en 
grootschalige recreatievoorzieningen. 

Publiek Privaat 

Interna
onaal 

N
a

onaal 
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Regional Communi es en Transatlan c 
Market) als gevolg van het dalende arbeidsaanbod, de vergrijzing, en zelfs afname van de 
bevolking.  De mogelijkheid is reëel dat de mobiliteit zal stagneren na 2020 en dat er door afname 
in bedrijvigheid ook minder behoefte ontstaat aan bedrijventerreinen en kantoorlocaties.  Met dit 
vooruitzicht hoort een overinvestering in infrastructuur, vooral vóór 2020, bij de mogelijkheden.  Er 
moet dus gewaakt worden over een te groot en niet gewettigd beslag dat de economische spelers 
op de ruimte leggen.  llectieve 
goederen als milieu, veiligheid en landschap afneemt.  Ruimtelijke ordening en het juist inzetten 
van de toegenomen rijkdom en financiële middelen van de bevolking krijgen dus ook een kans om 
aan herinrichting te doen. 

In de onderhavige praktijkoefening is in de mate van het mogelijke gebruik gemaakt van de WLO-
studie in een toekomstverkenning voor Vlaanderen gericht op een duurzaam ruimtelijke ordening.  
De WLO-studie leverde daarvoor vooral de wereldbeelden, de bijbehorende verhaallijnen en 
beschrijving van de wijze waarop Nederland vorm krijgt in de 4 mogelijke versies van de toekomst.  
Vooral de toegankelijke, goed gedocumenteerde en uitvoerige cijfermatige onderbouwing van de 
WLO-studie was hierbij nuttig.  Voor de vertaling naar Vlaanderen is uiteraard vooral gebruik 
gemaakt van trends zoals die af te leiden zijn uit het cijfermateriaal.  Het mag ook duidelijk zijn dat 
niet alle informatie uit de WLO bruikbaar en zinvol is voor Vlaanderen.  Een ernstige evaluatie van 
de studie is aanleiding geweest tot een selectie.  Anders dan in de WLO-studie worden in het 
pilootproject de ruimtelijke ontwikkelingen in de 4 wereldbeelden gedetailleerd in kaart gebracht 
(letterlijk).  Het instrument dat daarvoor wordt ingezet is het RuimteModel Vlaanderen.  Het 
RuimteModel is in ontwikkeling sinds 2006 ondermeer als onderdeel van het Werkpakket 2 van het 
Steunpunt Ruimte en Wonen.  Het is sindsdien ingezet voor een aantal scenario-analyses, 
waaronder de NARA-S-2009 en MIRA-S-2009.  In het volgende hoofdstuk wordt het kort toegelicht. 

Voor de toepassing op de Vlaamse Ruimte werden de trends voor de vier WLO wereldbeelden 
eerst kwalitatief vertaald op basis van een interactieve workshop met experts en stakeholders 
(Kuhk et al., 2011), uitgaand van de toestand voor 2010.  Bij deze vertaling lag de nadruk op de 
integrale benadering, de onzekerheden die zich voordoen, en het verkennende karakter van de 
scenario-oefening, die niet als voorspelling geïnterpreteerd mag worden. 
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HOOFDSTUK 3. HET RUIMTEMODEL VLAANDEREN 

3.1 HET RUIMTEMODEL: EEN LANDGEBRUIKSMODEL OP DRIE SCHAALNIVEAUS 

Het hoofddoel van het RuimteModel Vlaanderen, of verkort RuimteModel, is een zo getrouw 
mogelijke toestand en ontwikkeling van het veranderende landgebruik in Vlaanderen in kaart te 
brengen onder de vorm van landgebruikkaarten en van het landgebruik afgeleide ruimtelijke 
indicatoren op een ruimtelijke resolutie van 1ha.  Het RuimteModel rekent daarvoor in jaarlijkse 
tijdstappen en levert output voor elk jaar in een interval van 2010 tot maximaal 2050.  
Voorbeelden van uitvoer zijn ondermeer te consulteren via de on-line Indicatorenatlas die in het 
kader van de Milieu- en Natuurverkenning 2030 tot stand kwam 
(http://rma.vgt.vito.be/verkenner/verkenning.jsf).  
betreffende de ontwikkeling van de bevolking en tewerkstelling in Vlaanderen, en, een zeer 
uitgebreide GIS-database bestaande uit de meest recente GIS-lagen die toelaten om uitspraken te 
doen over de fysische geschiktheid van het grondgebied voor het herbergen van alle mogelijke 
landgebruiken, de beleidsstatus van het grondgebied, inclusief de gewestplannen en goedgekeurde 

verkeersontslui ng door middel van de verschillende vekeernetwerken. 

Het RuimteModel is in ontwikkeling, ondermeer in het kader van het Steunpunt Ruimte en Wonen, 
sinds 2006.  Vanaf de aanvang werd het ontwikkeld en verfijnd via een aantal prototypes.  Het 
prototype dat in deze praktijkoefening wordt gebruikt betreft versie 6, de meest recente en meest 
geavanceerde implementatie op dit ogenblik (Engelen et al., 2011).  Hierin wordt de bevolking als 
een enkel leeftijdscohort opgevat, en wordt gewerkt met 12 geaggregeerde economische sectoren, 
gegroepeerd op basis van hun ruimtelijk gedrag, de beschikbaarheid van gegevens, en de 
typerende wensen van eindgebruikers van het model.  Deze sectoren zijn: (1) Landbouw, jacht, 
bosbouw, visserij en aquacultuur, (2) Lichte industrie, (3) Zware industrie, (4) Afval, afvalwater; 
drinkwater en waterdistributie, (5) Mijnbouw, (6) Energie, (7) Groothandel, transport en verkeer, 
(8) Detailhandel en horeca, (9) Kantoren en administratie, (10) Gezondheidszorg, overheid en 
overige (publieke) diensten, (11) Zeehavens, (12) Overige industrieel-commercieel-residentiële 
activiteiten (zelfstandigen en helpers).  Het RuimteModel plaatst de bevolking en de economische 
activiteiten in de ruimte op een kaart voor Vlaanderen en Brussel met een resolutie van 1ha.  In 
totaal worden 35 landgebruiken weergegeven.  Behalve de bevolking (1) en economische 
activiteiten (12), omvatten deze 11 natuurlijke, 5 landbouw, en 6 overige landgebruiken.  De 
laatste, zoals waters, parken en infrastructuur zijn statisch in het model. 

Het RuimteModel is gebaseerd op de veronderstelling dat ruimtelijke systemen veranderen als 
gevolg van een combinatie van endogene processen en externe invloeden.  Ruimtelijk-
structurerende processen die autonoom tot de vorming en verandering van landgebruikspatronen 
leiden, en beleidsmatige en andere beperkingen die daarop van invloed zijn, maken de rekenkern 
uit van het model.  Ze worden op drie hiërarchisch verankerde niveaus gerepresenteerd (zie Error! 
eference source not found.).  Op ieder niveau is voor een deelmodel gekozen dat passend is voor 
de bestudeerde processen en beschikbare gegevens. 
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Figuur 3.1 RuimteModel bestaat uit deelmodellen op drie gekoppelde niveaus. 

op het Globale niveau worden Vlaanderen en Brussel voorgesteld als één ruimtelijke entiteit 
die onderhevig is aan exogene invloeden en veranderingen.  De geavanceerde analyses die 
de omvang hiervan berekenen worden buiten het model afgehandeld.  In de meeste gevallen 
worden tijdreeksen gegenereerd als onderdeel van de economische, demografische en 
natuur-
economische sectoren, de 5 landbouwactiviteiten en de 11 natuurklassen bepalen.  De 
dynamiek van de bevolking en economische sectoren wordt uitgedrukt in het aantal 
personen en banen.  De groei van de landbouwactiviteiten en natuurlijke landgebruikklassen 
worden uitgedrukt in termen van ingenomen ruimte. 

op het Regionale niveau sturen globale groeicijfers drie gekoppelde deelmodellen aan die de 
regionale ontwikkeling bepalen.  Ze berekenen hoe regionale ongelijkheden een invloed 
hebben op de locatiekeuze en (her)locatie van bewoners, economische en 
landbouwactiviteit, en natuur.  Vlaanderen en Brussel worden op het regionale niveau 
weergegeven bestaande uit 23 arrondissementen (EU NUTS3 niveau).  Voor ieder 
arrondissement bepalen de deelmodellen de noodzakelijke ruimte om de bevolking en de 
tewerkstelling per sector te plaatsen.  Deze ruimtevraag wordt, samen met die van de 
landbouwactiviteiten en natuurtypes, doorgegeven aan het lokale niveau om op de hoogste 
resolutie geplaatst te worden.  De drie deelmodellen van het regionale niveau zijn: 

1. Een standaard interactiegebaseerd model wijst activiteiten toe.  Ieder 
arrondissement moet concurreren met alle andere voor zijn bevolking en 
tewerkstelling in iedere economische sector op basis van de geografische positie ten 
opzichte van de andere arrondissementen, de totaal aanwezige tewerkstelling, 
bevolkingsomvang, en het type en de omvang van de bestaande activiteit.  Daarnaast 
wordt de regionale attractiviteit ook nog bepaald door drie geaggregeerde cellulaire 
maten die ontleend zijn aan het lokale model.  Dit is een uitbreiding van standaard 
interactiegebaseerde modellen.  Het zijn de beschikbaarheid van (of tekort aan) 
kwaliteitsvolle ruimte, uitgedrukt in fysieke geschiktheid, beleidsmatige status van de 
ruimte, en toegankelijkheid ten opzichte van het transportnetwerk. 

2. Een dichtheidsmodel vertaalt de tewerkstelling- en bevolkingsaantallen in een 
ruimtevraag, uitgedrukt in het aantal noodzakelijke cellen.  Deze worden 
doorgegeven aan het model op het Lokale (cellulaire) niveau voor de gedetailleerde 
ruimtelijke toewijzing.  Voor de verdichting van de gebruikte ruimte en ruimtelijke 
toewijzing wordt het principe van vraag en aanbod gehanteerd.  Op andere wijze, in 
het bijzonder voor de natuurlijke, landbouw- en recreatieve landgebruiken, wordt de 
ruimtevraag vastgelegd en als harde voorwaarde opgelegd, als weerspiegeling van 
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het feit dat eerder het beleid dan de ruimtecompetitie bepalend zijn voor de 
toegewezen ruimte. 

3. Een eenvoudig transportmodel, dat dynamisch ingebed is in het modelleerraamwerk, 
bepaalt veranderingen in de karakteristieken van het transportnetwerk, en het effect 
daarvan op de interregionale afstanden en bereikbaarheid, evenals de 
transportstromen van personen over de verkeersnetwerken. 

 Op het Lokale niveau, wordt tenslotte ieder arrondissement weergegeven als een regelmatig 
raster van cellen van 1ha.  Deze cellen bevinden zich in één van de maximaal 35 toestanden 
die het dominante landgebruik binnen de cel representeren.  Voor ieder arrondissement 
bepaalt een cellenautomaat het resulterende landgebruik voor de individuele cel op basis 
van de ruimtelijke interacties tussen de landgebruiken in de onmiddellijke omgeving, onder 
de beperking van de institutionele, fysische en transportkarakteristieken.  Het landgebruik is 
daarbij ingedee

als gevolg van de lokale en regionale processen ndgebruiken 
die alleen door de lokale processen veranderen).  
meest belangrijk omdat ze de werkelijke ruimtelijke dynamiek van het systeem 
representeren.  Deze landgebruiken zijn zodanig gekozen dat een één-op-één relatie met de 
economische en residentiële categorieën op het Regionale niveau zoveel als mogelijk 
gegarandeerd is.  n
voor elke simulatiestap het transisitiepotentiaal voor alle mogelijke landgebruiken (= 
toestanden) waarin het landgebruik van de cel kan veranderen.  De toestanden van de cellen 
veranderen in het landgebruik waarvoor het transitiepotentiaal het hoogste is, totdat aan de 
regionale ruimtevraag is voldaan.  In het laatste geval zal de cel veranderen in het 
landgebruik met de op één na hoogste waarde voor de transitiepotentiaal, enzovoorts.  De 
transitiepotentialen zijn een benadering voor de waarde van het land (land rent) en 
weerspiegelen daarmee de druk die op ruimte wordt uitgeoefend.  Hiermee wordt rekening 
gehouden met het feit dat de aanwezigheid van complementaire of competitieve activiteiten 
en aantrekkende of afstotende landgebruiken van groot belang is voor de kwaliteit van de 
plaatsbepaling van de cel, en dus voor de aantrekkelijkheid voor bepaalde typen landgebruik.  
Daartoe bepaalt het model de kwaliteit van de omgeving van de cel: een cirkelvormig gebied 
met een straal van maximaal 8 cellen.  Voor ieder landgebruik beschrijft een aantal 
ruimtelijke interactieregels de mate waarin het wordt aangetrokken, of afgestoten, door de 
andere landgebruiken in de omgeving.  De regels weerspiegelen de inertie, invloed op 
afstand, de aantrekkende en afstotende krachten, en schaaleconomie, in het kort, de sterkte 
van de interacties als functie van de afstand tussen de landgebruiken in de omgeving.  Naast 
deze eigenschap bevat de transitiepotentiaal een aantal celeigenschappen: de fysieke 
geschiktheid, beleidsmatige status (zonering), en de toegankelijkheid.  De geschiktheid en 
zonering worden afzonderlijk behandeld in het RuimteModel om verschillende beleids- en 
planningsalternatieven te kunnen onderzoeken.  Deze drie kenmerken worden in het model 
gerepresenteerd door een kaart per gemodelleerd landgebruik.  De geschiktheid verwijst 
naar de mate waarin een cel fysiek geschikt is voor een bepaald type landgebruik en de 
daarmee samenhangende natuurlijke, landbouwgerelateerde, economische, recreatieve of 
residentiële activiteiten.  De beleidsmatige status (zonering) geeft aan of een cel voor een 
zeker tijdvak al dan niet kan worden ingenomen door een bepaald landgebruik.  Zowel de 
geschiktheid als zonering zijn samengestelde maten, die in een GIS worden voorberekend op 
basis van enerzijds een reeks fysische, ecologische, en milieukaarten, en anderzijds, 
beleidsplannen en bijbehorende documenten.  De toegankelijkheid tenslotte, wordt 
afhankelijk van de transportinfrastructuur berekend.  Deze drukt het gemak uit waarmee aan 
de transport- en mobiliteitsbehoeften van een activiteit binnen een bepaalde cel kan worden 
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voldaan, en houdt rekening met de afstand van de cel tot de meest nabijgelegen verbinding 
of knooppunten op ieder van de netwerken, het gewicht en de kwaliteit daarvan, en de 
specifieke transportbehoeften van de activiteit of het landgebruik. 

De onderlinge wisselwerking tussen de modellen op het Globale, Regionale en Lokale niveau is 
groot: de Globale cijfers worden als beperking aan het Regionale model opgelegd, het Regionale 
model verdeelt de Globale cijfers over de arrondissementen en wijst per arrondissement de 
resultaten toe aan het Lokale, cellulaire model.  Het cellulaire model, tenslotte, bepaalt het 
landgebruik op het hoogste niveau van detail.  Omgekeerd stuurt het cellulaire model 
geaggregeerde informatie over de kwaliteit en beschikbaarheid van ruimte voor elke economische 
sector of residentiële activiteit terug.  Deze gegevens worden gebruikt voor de berekeningen aan 
de ruimtelijke interacties op het Regionale niveau en beïnvloeden de relatieve aantrekkelijkheid 
van de arrondissementen.  Arrondissementen waarin de beschikbare ruimte voor een activiteit 
tegen de grenzen aanloop zullen aan competitief voordeel inboeten en minder aantrekkingskracht 
uitoefenen.  Daarmee vormt dit raamwerk een krachtig instrument voor de representatie van de 
niet-lineaire ruimtelijke dynamiek over een groot schaalbereik. 

Op het lokale niveau wordt tegelijkertijd met het landgebruik een aantal door de gebruiker te 
definiëren ruimtelijke indicatoren berekend, die de economische, sociale en ecologiegerelateerde 
kwaliteit van het gemodelleerde ruimtelijke systeem omvatten.  Net zoals het landgebruik worden 
deze indicatoren op jaarlijkse basis berekend, en zijn beschikbaar in de vorm van een tijdreeks met 
kaarten en geaggregeerde synthetische indices. 

3.2 HET RUIMTEMODEL: INSTRUMENT VOOR RUIMTELIJK-ANALYSE 

3.2.1 WAT IS, EN WAT KAN HET RUIMTEMODEL? 

Het RuimteModel Vlaanderen is gebaseerd op dezelfde -principes, en 
bestaat uit dezelfde software-instrumenten als de modellen LeefOmgevingsVerkenner (Engelen et 
al., 2004) en MOLAND (Engelen et al., 2007) die al sinds langer ingezet worden voor 
scenariostudies.  LeefOmgevingsVerkenner is ondermeer ingezet in Nederland voor de 
opeenvolgende Natuur- en Duurzaamheidsverkenningen van RIVM en MNP alsook scenario-
oefeningen uitgevoerd met het oog op de inschatting 

  (de Nijs et al., 2005; de Nijs et al., 2004).  MOLAND is 
ondermeer ingezet voor de PRELUDE Land use scenarios van het European Environment Agency, 
maar wordt daarnaast op talrijke andere plekken in Europa gebruikt door, of in samenwerking met, 
het EU-Joint Research Center Institute for Environmental Sustainability (EU-JRC-IES) (Barredo en 
Engelen, 2010; EEA, 2007; Hoogeveen en Ribeiro, 2005).  Het MOLAND model is ook ingezet 

Mul Mode: A Mul scalar and Mul agent Modelling 
Framework for Assessing Sustainable Futures in a Globalised Environment
Federaal Wetenschapsbeleid (BelSpo).  In dit project zijn voor België 4 wereldbeelden uitgewerkt 
en op hun ruimtelijke impact onderzocht die ontwikkeld werden in het assenstelsel van het IPCC 
(Uljee et al., 2011). 

Het RuimteModel Vlaanderen is recent intensief ingezet geworden voor de scenariostudies van 
MIRA-S-2009 en NARA-S-2009 (Van Steertegem et al., 2009; Dumortier et al., 2009)2, voor een 

                                                           
2 De toepassing van het RuimteModel in de MIRA/NARA oefening is gedocumenteerd in de hoofdstukken 

van het NARA (h p://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BEL_NARA_NARA2009download) 
en het MIRA rapport (h p://www.milieurapport.be/nl/publica es/milieuverkenning-2030/hoofdstuk-10/) en 
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scenariostudie behulpzaam voor het opstellen van de OverstromingsRisicoBeheerPlannen (de Kok 
et al., 2011) van VMM, en voor de ruimtelijke bepaling van de capaciteit voor opwekking van on-
shore groene stroom (Poelmans et al., 2011).  In al deze oefeningen golden de resultaten van het 
RuimteModel als een belangrijke tussenstap voor verdere analyses, waaronder de berekening van 

overstromingen, en inschatting van de noodzakelijke technische infrastructuur voor het ontvangen 
en verdelen van groene stroom. 

Samengevat is het RuimteModel, en kan het ingezet worden voor: 

 Naast scenariostudies en duurzaamheidsverkenningen zoals beschreven in dit rapport, kan het 
RuimteModel kan toegepast worden voor de analyse van ruimtelijke ontwikkeling in de context 
van onder andere: 

o Exploratie van actueel, optioneel en/of toekomstig sectoraal beleid.  Het kwantificeert de 
effecten van maatregelenpakketten op het ruimtegebruik en plaatst sectorale prognoses, 
projecties en speculaties in een integrale-, ruimtelijke- en tijdscontext. 

o Kijkrich ngen Combina evarianten , zoals bedoeld in de Nederland 
Later scenario-oefening. 

 Het RuimteModel is: 

o Inzetbaar in sessies met stakeholders of als desktop analytisch instrument. 

o Inzetbaar als een ontwerpinstrument, met de mogelijkheid om ontwerpen in te voeren op 
hun geëigende ruimtelijke resolutie, maar ook om ze door te rekenen en te analyseren in 
de context van toekomstige ontwikkel .  Bijvoorbeeld kan dit van 
toepassing zijn voor het analyseren en afwegen van effecten van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van verschillende omvang (gewestelijk, stedelijke, lokaal). 

 Ruimte geldt in het RuimteModel als een beperkte milieuvoorraad, weergegeven als een raster 
van cellen, elk 100m.  Elke cel heeft een eigen dynamiek: in elke tijdstap van de simulatie wordt 
het bestaande landgebruik in vraag gesteld en herbevestigd, zoniet vervangen door een 
landgebruik dat beter beantwoordt aan: 

 de druk op de ruimte als gevolg van ruimtevraag van de gecombineerde sectoren. 

 de karakteristieke kwaliteiten van de cel, zoals bepaald door de transitiepotentialen. 

 het principe van de competitie voor ruimte. 

 Landgebruik is het resultaat van complexe interactie tussen landgebruikers in wisselwerking 
met een omgeving begrensd door fysische geschiktheid, ruimtelijke beleid en (verkeers)- 
infrastructuur (agent gebaseerde benadering).  Het model implementeert in belangrijke mate 
het zogenaamde lagen-principe: de fysische laag, de netwerklaag en de occupa elaag. 

 Landgebruik is het resultaat van competitie tussen de potentiële landgebruikers: de wet van de 
sterkste bepaalt het landgebruik tenzij het beleid bijstuurt. 

 Er bestaat geen noodzaak om analyses uit te voeren op het niveau van elk van de 35 
landgebruiksklassen.  Aggregatie van landgebruiken kan steeds gemaakt worden in functie van 
de noden van de oefening.  Dit is eenvoudig en kan op basis van ingebouwde operatoren.  Het 
uitbreiden van het model naar meer landgebruiksklassen is veel moeilijker. 

                                                                                                                                                                                  
in Gobin et al., 2009.  Tenslotte zijn de resultaten van de scenario-oefening online te raadplegen met behulp 
van de IndicatorAtlas: h p://rma.vgt.vito.be/verkenner/verkenning.jsf 
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Landgebruikveranderingen zijn gedreven door een complexe autonome dynamiek die in goede 
banen geleid moet worden door ruimtelijk beleid op verschillende niveaus en via verschillende 
instrumenten: restrictief en faciliterend beleid opgenomen in kaarten en plannen, 
regularisering van de facto toestanden m.b.t. landgebruik, aanpassing van 
verkeersinfrastructuur, beperkingen of wensen opgelegd als toegelaten minima of maxima per 
activiteit, beperkingen of wensen gedefinieerd als woon- of werkdichtheden, beperkingen in de 

 

Het RuimteModel simuleert evoluties tot +/- 50 jaar vooruit in de tijd met jaarlijkse zichtjaren.  
Het neemt demografische en economische prognoses als een invoer op het Vlaamse en/of 
arrondissementeel niveau.  Het biedt dus ondersteuning voor het tijdig anticiperen en maken 
van keuzes voor efficiënte en effectieve beleidsmaatregelen. 

Het RuimteModel laat toe om te experimenteren met het faseren van beleidsmaatregelen.  Het 
is uitgerust met een leerfunctie: zo gewenst onthoudt het bij elke gebruikersinterventie een 
tijdstempel en herhaalt de overeenstemmende ingreep telkens het model wordt gedraaid.  Dit 
laat toe om een transitiepad uit te stippelen dat vooropgestelde doelen tijdig haalt op een 
kostenefficiënte wijze. 

Het RuimteModel is modulair opgezet en kan meegroeien met de behoeftes: kan complexer 
gemaakt worden, of worden vereenvoudigd. 

Het RuimteModel is uitgerust met een set instrumenten om interactief de modelresultaten te 
verwerken: animaties maken, kaartvergelijkingen uitvoeren, overlays maken, automatische 
resultaten naar Excel schrijven, kruistabellen tussen kaartresultaten maken, semi-automatische 
calibratie en gevoeligheids-analyse uitvoeren, etc. 

3.2.2 WAT IS OF WAT KAN HET RUIMTEMODEL NOG NIET? 

Samengevat is het RuimteModel nog niet, of kan het nog niet: 
werkelijkheid.  Het is niet de werkelijkheid zelf en 

heeft evenmin tot doel om de werkelijkheid in al zijn complexiteit en detail te vatten. 

.  
Het rekent niet met beschrijvingen van gekende feiten of trends in elke cel, op uitzondering 
van de initiële toestand (en het recente verleden) gevat in de GIS-datalagen en statistieken die 
gebruikt worden als invoer of voor de calibratie van het model.  Dit noopt tot voorzichtigheid 
bij het gebruik van het model en de interpretatie van zijn resultaten vooral op het niveau van 
de individuele cel. 

Het model is dus vooral geschikt voor exploratieve doeleinden, niet voor precieze 
voorspellingen (in de betekenis van de term gebruikt in de fysica).  De complexiteit van de 
realiteit die het tracht te beschrijven en bijgevolg ook de onzekerheid van toekomstige 
ontwikkelingen noopt tot het maken van dit onderscheid. 

De betrouwbaarheid van het model verhoogt door het te gebruiken in zijn Monte Carlo versie.  
Bovendien verhoogt de voorspellende waarde door cellen te aggregeren op en hoger 
abstractieniveau (= een lagere resolutie). 

Het is een landgebruikmodel, geen allesomvattend systeemmodel.  Het moet gevoed worden 
met prognoses die uit andere studies en bronnen komen, die consistent moeten zijn en 
gerelateerd moeten kunnen worden aan landgebruik.  Het model is vooral een ruimtelijk-
dynamisch allocatiemodel op het sub-arrondissementeel niveau. 
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 Het model is op andere plekken (vooral in Nederland) ingezet voor oefeningen m.b.t. ruimtelijk 
beleid, maar is voor Vlaanderen nog niet uitontwikkeld: het moet nog met omzichtigheid 
worden gebruikt. 

 Het model is software-technisch uitgerust met een state-of-the-art 4-traps verkeersmodel dat 
dynamisch gekoppeld is met de andere deelmodellen en bedoeld is om complexe 
verkeersberekeningen uit te voeren: opstellen van oorsprong-bestemming matrices, modale-
split, kortste-paden berekening en routekeuze, verkeerstoewijzing, congestie- en 
bereikbaarheidsberekening.  Het is uniek in zijn detailniveau waarop het de interactie verkeer-
landgebruik kan doorcijferen.  Maar, momenteel ontbreken de verkeersgegevens om het 
verkeersmodel daadwerkelijk in te zetten.  In een Onderzoek en Ontwikkelopdracht uitgevoerd 
door VITO voor MIRA (VMM) zal in 2012 met het Vlaams Verkeerscentrum dit 4-traps 
verkeersmodel operationeel gemaakt worden en gevoed worden met data uit het multimodale 
verkeersmodel van Vlaanderen.  De complexe interacties tussen landgebruik en verkeer en 
verkeer en landgebruik worden op die manier in hun tijds- en ruimtelijke componenten 
inzichtelijk. 

3.3 HET BAU-SCENARIO VAN HET RUIMTEMODEL 

Om scenario-oefeningen en andere toekomstverkenningen in Vlaanderen te ondersteunen is het 
RuimteModel geïmplementeerd en gecalibreerd voor simulaties voor de periode van 2010 tot 
2050.  Een eerste vereiste hiervoor was dat alle sturende sociaaleconomische en ruimtelijke 
variabelen werden gedefinieerd, en de parameterwaarden berekend op basis de beste beschikbare 
informatie.  Vervolgens werd het model voor een zogenaamd BAU (Businesss-As-Usual) scenario 
gekalibreerd.  Dit beschrijft een waarschijnlijke ontwikkeling van Vlaanderen tot 2050, onder de 
aanname dat de huidige waargenomen en gekende trends zich zullen voortzetten.  De 
noodzakelijke gegevens werden direct, of via een tussenberekening, ontleend aan Vlaamse en 
Federale statistische- en GIS-bronnen.  Ook werd het model voor het BAU-scenario gecalibreerd 
aan de hand van sociaaleconomische gegevens en modeluitkomsten die beschikbaar kwamen uit 
MIRA-S-2009 scenario oefeningen (Gobin et al., 2009).  In het bijzonder werd het model 
gecalibreerd met de resultaten van de PLANET (Desmet et al., 2008) en SELES (Gavilan et al., 2006) 
modellen.  De veranderingen in natuurlijke landgebruiken zijn gebaseerd op de aannames van de 
NARA-S-2009 studie (Dumortier et al., 2009).   

De voorspellingen van de bevolkingsomvang zijn ontleend aan bevolkingsprojecties op het 
arrondissement (NUTS3) niveau die door het Federaal Planbureau in samenwerking met de 
Administratieve Dienst Statistiek en Economische Informatie voor alle leeftijdsjaren en beide 
geslachten voor ieder arrondissement in België zijn opgesteld (FPB/ADSEI, 2008).  Deze prognoses 
onderscheiden zich door een relatief hoge bevolkingsgroei als gevolg van arbeidsmigratie, in het 
bijzonder voor Brussel, en vergrijzing in Vlaanderen (Maene, 2011).   

Deze bevolkingsprognoses worden niet alleen gebruikt om de vraag naar residentieel landgebruik 
te bepalen via het regionale deelmodel, maar ook om de tewerkstelling af te leiden.  Hiervoor was 
het echter noodzakelijk de totale bevolking naar geslacht en vijfjarige leeftijdscohorten te 
onderscheiden om zo het aantal actieve personen (tussen 15 en 64 jaar) te kunnen inschatten en 
de lange-termijn prognoses voor de arbeidsparticipatie toe te kunnen passen.  Deze prognoses van 
de arbeidsparticipatie zijn op NUTS1 (gewestelijk) niveau voor de periode tot 2030 beschikbaar bij 
de Statische Administratie Planning en Statistiek van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  
De cijfers zijn uitgedrukt als de fractie tewerkgestelde personen in verhouding tot de totale 
omvang van de potentiële beroepsbevolking en gedifferentieerd naar geslacht en vijfjarig 
leeftijdscohort.  Na een geleidelijke toename van de arbeidsparticipatie, in het bijzonder voor 
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vrouwen van 50 jaar en ouder, wordt in het RuimteModel verondersteld dat het cijfer constant 
blijft na 2030.  Door de voorspellingen voor de bevolkingsstructuur en arbeidsparticipatie te 
combineren, kon de omvang van de actieve bevolking worden afgeleid naar woonplaats op het 
gewestelijke (NUTS1) niveau.  Recente cijfers van het inter-gewestelijke pendelverkeer in België 
(ADSEI, 2011) werd vervolgens gebruikt om deze resultaten om te zetten naar de actieve bevolking 
op basis van de tewerkstellingsplaats, onder de aanname dat verhoudingen in het pendelverkeer 
voor de periode tot 2050 constant blijven. 

De bestaande trends in de structuur voor de tewerkstelling uit het PLANET model (Desmet et al., 
2008) werden vervolgens geëxtrapoleerd van 2030 naar 2050 en gebruikt om de totale gewestelijk 
tewerkstelling te herverdelen over de arrondissementen en 12 economische sectoren.  Het PLANET 
model is ontwikkeld door het Federaal Planbureau om de wisselwerking tussen de economie en 
transport in België te modelleren.  Het wordt toegepast om de lange-termijn (2030) behoefte van 
personen- en vrachtverkeer te berekenen, de effecten van op transport gerichte 
beleidsmaatregelen te simuleren en een kosten-baten analyse daarvan uit te voeren.   

Voor de toepassing in het RuimteModel was transformatie van de resultaten van het PLANET 
model noodzakelijk.  Ten eerste was de samenstelling van de geaggregeerde economische sectoren 
in het PLANET niet geheel dezelfde als die van het RuimteModel.  Ten tweede lopen de PLANET 
berekeningen tot 2030 terwijl het RuimteModel de trends tot 2050 nodig heeft.  Daarom werd op 
basis van een gedetailleerde analyse van de geaggregeerd economische sectoren in beide modellen 
een vertaling gemaakt van de PLANET cijfers naar de corresponderende sectoren van het 
RuimteModel.  Verder werden de voorspellingen van het PLANET model tot 2050 geëxtrapoleerd, 
waarbij rekening gehouden werd met de te verwachten ontwikkeling van de bevolkingsstructuur 
en arbeidsparticipatiecijfers.  Dit betekent dat het maximale aantal actieve personen dat ten 
grondslag ligt aan de toekomstige expansie van de economische sectoren en het aantal banen in 
iedere sector voor de periode 2010-2050 werd berekend.  Bijzondere aandacht werd besteed aan 

.  
Gegevens van de Nationale Bank van België (Van Claude, 2009) werden gebruikt om de 
havenactiviteiten van de andere economische activiteiten te onderscheiden en dubbeltelling van 
tewerkstelling in de zeehavens te voorkomen.  Dit betekent dat een complex algoritme, waarvoor 
gegevens van verschillende bronnen in een aantal stappen werden toegepast, noodzakelijk was om 
het aantal banen in de verschillende economische sectoren voor de periode van 2010 tot 2050 te 
berekenen.  Uiteindelijk laten de tewerkstellingcijfers, zoals deze zijn toegepast in het BAU-
scenario, een duidelijke afname zien in het aandeel van de industrie ten gunste van de tertiaire 
sectoren en publieke diensten. 

Het dichtheidsmodel van het RuimteModel vertaalt de cijfers voor de bevolkingsomvang per 
arrondissement en de tewerkstelling per sector en arrondissement automatisch naar de 
ruimtevraag.  Wat rest is de ruimtevraag voor natuur en landbouw.  Op basis van aanbevelingen 
van deskundigen van het Instituut voor Natuur en Bosbeheer (INBO) werd besloten om de 
ontwikkeling van ruimte voor natuur in Vlaanderen uit het Referentie scenario van de NARA-S-2009 
zodanig aan te passen dat de gestelde doelen voor 2030 pas in 2050 gehaald worden.  Hiervoor 
waren twee redenen: (1) de veronderstellingen van NARA-S-2009 bleken te optimistisch te zijn en 
(2) de onderhoudskosten zouden na 2030 buitenproportioneel hoog worden mocht met een 
verdere uitbreiding van het natuurareaal volgens de tot 2030 geldende trends veronderstellen.  De 
uiteindelijke toewijzing van nieuwe ruimte voor natuur aan de arrondissementen is bepaald op 
basis van de geschiktheid in de daarvoor toegewezen gebieden, op basis van de geschiktheids en 
beleidskaarten in het model. 

De ruimte voor landbouwactiviteit werd ten slotte bepaald door het RuimteModel een keer te 
draaien en dan de resterende ruimte na aftrek van de ruimte voor residentieel-economische 
functies en natuur te berekenen.  In tegenstelling tot de aannames die voor de MIRA-S-2009 en 
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NARA-S- , werd de ruimte voor het landgebruik Niet Geregistreerde 
Landbouwgrond tussen 2010 en 2050 constant gehouden, omdat deze gronden vaak gebruikt 
worden door, en het eigendom zijn van, privépersonen voor het houden van paarden en schapen, 
of tuinieren.  Dit betekent dat deze ruimte niet zo snel opgegeven wordt als gebied dat door 
lanbouwers in gebruik genomen is.  Geregistreerde landbouwgrond, daarentegen, werd wel 
beschouwd als netto leverancier van ruimte voor stedelijke uitbreiding.  De berekeningen zijn op 
het arrondissementsniveau uitgevoerd, waarbij de resterende ruimte werd opengesteld voor de 
geregistreerde landbouwklassen onder de aanname dat een vast aandeel daarvan voor 
productiegraslanden gebruikt zou worden als gevolg van de EU subsidie regelingen. 

De resultaten van het BAU-scenario tonen dat het groeitempo van de residentiële gebieden in 
Vlaanderen en Brussel meer dan 6 ha/dag bedraagt, terwijl dit voor de industriële en commerciële 
gebieden slechts 1,4 ha/dag is.  Deze uitbreiding van verstedelijkt gebied vindt hoofdzakelijk plaats 
in de omgeving van reeds verstedelijkte cellen, zowel in de sterk verstedelijkte omgevingen van de 
stedel -  (Figuur 3.2).  Zoals eerder 
werd opgemerkt gaat de stedelijke expansie hoofdzakelijk ten koste van de geregistreerde 
landbouw.  De ruimte ingenomen door de natuurlijke landgebruiken, daarentegen, vertoont een 
lichte toename tot 2050.  Deze groei vindt voornamelijk plaats in het oostelijke deel van 
Vlaanderen. 

Voor een volledige beschrijving van de methode die werd gebruikt om het BAU-scenario voor 
Vlaanderen af te leiden en voor een volledige bespreking van de resultaten, wordt verwezen naar 
Engelen et al., 2011. 
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Figuur 3.2 Landgebruik in Vlaanderen in 2010 en 2050 volgens het BAU-scenario. 
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HOOFDSTUK 4. METHODOLOGIE RUIMTELIJKE VERTALIN  

4.1 TOEPASSING VAN DE WLO-STUDIE IN DE OPDRACHT 

Zoals gesteld in het voorgaande is een duurzaamheidsverkenning een ernstige en kostbare 
wetenschappelijke onderneming.  Het samenbrengen, coördineren en integreren van de 
noodzakelijke technische competenties, databestanden, rekentools en resultaten ligt buiten de 
randvoorwaarden opgelegd door budget en doorlooptijd van deze praktijkoefening. 

Uit de voorstudie is gebleken dat de doelstelling, de gevolgde werkmethode en het rekenwerk die 
in het kader van de WLO-studie werden toegepast en uitgevoerd, een goede basis zijn waarop de 
pilootstudie voor Vlaanderen kan voortbouwen.  De studie is bovendien nog voldoende recent 
(2006), is in Nederland aanleiding geweest tot meerdere toepassingen, en is recentelijk nog op 
haar bestendigheid geanalyseerd en goed bevonden (Hilbers en Snellen, 2010).  Ze is tenslotte erg 
goed en volledig gedocumenteerd.  Er is bijgevolg besloten om zowel de kwalitatieve als de 

-
studie. 

Deze werkmethode is verdedigbaar op basis van het feit dat de sleutelonzekerheden waarmee 
Nederland rekening zal moeten houden in de toekomst niet wezenlijk zullen verschillen van die 
voor Vlaanderen.  De keuze van dezelfde assenstelsels en bijgevolg ook de wereldbeelde is dus een 
logisch gevolg.  Ook de wederzijdse relaties die Nederland zal onderhouden met de buurlanden in 
Europa en de invloeden die het zal ondergaan vanuit Europa mogen als voldoende gelijkend 
beschouwd worden.  Hetzelfde geldt voor wederzijdse relaties met het verdere buitenland.  De 
geografische nabijheid, de gelijkenissen in economie, welvaarts- en ontwikkelingsniveau, 
bevolkingssamenstelling, cultuur, sociaal-
gelijkend om te geloven dat Vlaanderen en Nederland geconfronteerd zullen worden met redelijk 
gelijkende uitdagingen en dat het gevoerde beleid als reactie erop voldoende gelijkenis zal 
vertonen. 

Dit wil echter niet zeggen dat alle veronderstellingen, analyses en conclusies van de WLO-studie 
zonder meer over te zetten zijn naar Vlaanderen.  Er zijn verschillen die relevant zijn en die dus ook 
in de mate van het mogelijke in de toepassing op Vlaanderen moeten gerespecteerd worden.  Te 
noemen zijn onder meer de verschillen in het woonbeleid en de verschijningsvorm van het wonen, 
het belang van het thema water en klimaatverandering, het ruimtegebruik en de morfologische 
kenmerken van de ruimte.  Deze verschillen zijn aanleiding tot andere verwachtingen m.b.t. de 

moeten, ondermeer op basis van 
informatie uit de kwalitatieve analyse, worden vertaald in afwijkende cijfers en ontwikkelingen in 

.  Bij gebrek aan eigen 
cijfermateriaal in de pilootstudie zal dit berusten op de best mogelijke schattingen.  Gebruik zal 
gemaakt worden van data beschikbaar via de gekende kanalen: het Federaal Planbureau, de 
Studiedienst van de Vlaamse regering, de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
(ADSEI), enz. 

Een andere afwijking tussen de WLO-studie en de pilootstudie betreft de periode waarop ze van 
toepassing is.  De WLO-studie betreft hoofdzakelijk de periode 2000-2040 met een zichtjaar in 
2020, terwijl er in de pilootstudie sprake is van de periode 2010-2050 met het zichtjaar 2020.  In 
beide gevallen gaat het dus om een periode van 40 jaar.  Er wordt abstractie gemaakt van het feit 
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dat het beginjaar van de cijfers lichtelijk afwijkt per thema en variabele in de WLO-studie.  De 
algemene regel zal eruit bestaan om groeipercentages voor de periodes 2000-2020 en 2020-2040 
uit de WLO-studie over te nemen en te gebruiken in de pilootstudie voor respectievelijk de 
periodes 2010-2020 en 2020-2050.  Dit verhoogt de transparantie van de oefening.  Uit de 

(Kuhk et al., 2011) is weinig informatie beschikbaar 
betreffende de kwantificering van belangrijke ontwikkelingen  in het 
tijdsinterval 2010-2050.  Algemeen is men er per scenario enkel in geslaagd om tot een uitspraak te 
komen m.b.t. een  plausibele toestand in 2050. 

De ruimtelijke vertaling in de WLO-studie is erg beperkt uitgewerkt.  Dit is in tegenstelling met 
andere, gelijkaardige oefeningen in Nederland, zoals bijvoorbeeld de Nederland Later studie uit 
2007 of de Natuurverkenningen en Duurzaamheidsverkenningen die beide reeds in 2002 voor het 
eerst werden uitgevoerd.  Ook de Milieu- en Natuurverkenning van 2009 in Vlaanderen kenmerkt 
zich door een ruimtelijk-expliciete benadering.  zicht krijgen op de 
waarschijnlijke ontwikkelingen in de Vlaamse ruimte waarop het beleid moet an ciperen  noopt 
ertoe om te streven naar een aanpak die meer aansluit bij de laatst genoemde scenario-
oefeningen.  Het RuimteModel Vlaanderen zal hiervoor ingezet worden.  Het model biedt in 
principe de mogelijkheid om op een integrale wijze voor de bevolking, 12 geaggregeerde 
economische sectoren, 6 natuurcategorieën, en 6 landbouw categorieën en voor een totaal van 35 
landgebruiken de ruimtelijke ontwikkelingen in beeld te brengen.  Het simuleert deze 
ontwikkelingen op basis van jaarlijkse tijdstappen en op een ruimtelijke resolutie van 1 ha.  Het 
spreekt voor zich dat men over een periode van 40 jaar geen accurate resultaten op dit 
detailniveau mag verwachten.  Aggregatie van de gegevens naar minder landgebruiken en/of 
grovere ruimtelijke resolutie of het inzetten van geëigende methodieken, zoals Monte Carlo 
simulatie, zijn manieren om met deze onzekerheid om te gaan. 

Voor de toepassing van het RuimteModel in de studie wordt verder gebouwd op de gegevensset en 
de calibratie die tot stand is gekomen als onderdeel van het Prototype v.6 van het model en de 
toepassing van het RuimteModel in het BAU-scenario voor Vlaanderen (Engelen et al., 2011). 

4.2 STAPPENPLAN VOOR DE KWANTIFICERING EN RUIMTELIJKE VERTALING VAN DE WERELDBEELDEN 

De kwantificering en ruimtelijke vertaling van de WLO wereldbeelden is gebaseerd op een aantal 
stappen (Figuur 4.1) die zorgzaam doorlopen zijn: elke stap werd grondig gecontroleerd op het 
wetenschappelijke karakter van zijn uitvoer en draagt bij aan het opbouwen van 4 parametersets 
voor het RuimteModel, één per wereldbeeld.  Elke set wordt gedocumenteerd en doorgerekend.  
De modelresultaten van elke set worden geanalyseerd en vergeleken.  Voor de ruimtelijke vertaling 
is zowel gebruik gemaakt van de kwalitatieve als kwantitatieve resultaten van de WLO-studie, en 
de kwalitatieve vertaling daarvan naar de Vlaamse context (Kuhk et al., 2011). 

4.2.1 KWALITATIEVE ANALYSE VAN DE WERELDBEELDEN VOOR VLAANDEREN 

De Nederlandse WLO-studie (www.leefomgeving.nl) brengt in kaart welke sociaal-economische, 
politieke, en andere veranderingen op gebied van energie, milieu e.d.  zich in Nederland tot 2040 
kunnen voordoen, en wat daarvan de gevolgen zijn voor de fysieke leefomgeving.  Voor de 
toepassing op Vlaanderen is grotendeels dezelfde werkwijze gevolgd, met inbegrip van de vier te 
onderscheiden Wereldbeelden (Figuur 4.2) 
wonen, economie en werk, mobiliteit, energie, landbouw, milieu, en natuur en recreatie).  Voor elk 
thema werd een aantal kenmerken gedefinieerd, waaraan per Wereldbeeld (WB) een kwalitatieve 
invulling werd gegeven. 
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Figuur 4.1 . 

 

 
Figuur 4.2 De 4 wereldbeelden voor Vlaanderen geposi oneerd in de 4 kwadranten van het 

assenstelsel gevormd door de assen 'Overheden - Private sector' en 'Regionaal - Interna onaal' 

De uitvoerige beschrijving van de kwalitatieve verwerking is te vinden in Kuhk et al. (2011).  
Samenvattend zijn de wereldbeelden is als volgt gedefinieerd: 

Strong Europe 

Strong Europe is een wereldbeeld waarin de Europese eenmaking lukt. Europa breidt verder uit 
naar het oosten. Maar, Europa wordt meer competitief: het sociale vangnet en ook 
subsidieregelingen zijn niet langer houdbaar. De EU en andere overheden treden sterk regulerend 
op. Dat is zeker zo in beleidsdomeinen als landbouw, milieu, natuur, energie, transport en ook 
ruimtelijke ordening. De bevolking groeit sterk ondermeer als gevolg van economische immigratie 
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vooral door gezinshereniging. Het betreft vaak immigranten zonder specifieke opleiding uit 
ontwikkelingslanden. De immigranten komen Vlaanderen binnen via de grotere steden en vanuit 
Brussel. Ze worden opgevangen in het economische systeem dat lijdt onder de veroudering van de 
Vlaamse bevolking. De steden verdichten en nieuwe woonwijken groeien aan de randen van de 
grotere en de regionale steden. Een potentieel gebrek aan voldoende woningen doet zich voor. 
Extra inspanningen zijn noodzakelijk. De economische activiteiten groeien, vooral in de 
dienstensector en handel. Ze concentreren zich in de randen van steden en de economische 
poorten en assen. Industriële activiteit evolueert naar meer hoogtechnologische activiteiten, maar 
de tewerkstelling in de sector en ook het areaal gaat achteruit. Landbouw boet aan belang in en 
evolueert naar meer tuinbouw en glastuinbouw. Ook de havenactiviteiten lopen terug. Er komt 
ruimte vrij in de grote havengebieden voor andere activiteiten, zoals de industriële, niet-
landgebonden landbouw. Sociale bescherming van de bevolking blijft belangrijk. 
Milieumaatregelen worden strikt opgelegd: Vlaanderen heeft een voortdurende inhaalbeweging te 
maken om alsmaar strengere normen te halen zoals ze uitgeschreven staan in een groeiend aantal 
EU-kaderrichtlijnen, strategische plannen en doelstellingen. In Vlaanderen groeit de natuur als 
gevolg van het overheidsbeleid dat inzet op biodiversiteitsnatuur, ondermeer aangestuurd door 
EU-normen. Milieunormen en duurdere energie, die in toenemende mate bestaat uit 
hernieuwbare energie, zijn ondermeer aanleiding tot het verdichten van het wonen en ook het 
werken in de stedelijke gebieden. Telewerken wordt gemeengoed. Het mobiliteitsprobleem wordt 
aangepakt door een performant systeem van openbaar vervoer. Nieuwe lightrail en 
sneltramverbindingen worden aangelegd en verbinden de steden van Vlaanderen. Ze worden 
gefinancierd door de overheid. 

 
Figuur 4.3 Ar st impression van Strong Europe (bron RWO) 

Global Economy 

In Global Economy prevaleert de individuele vrijheid en het private initiatief. Dit ontplooit zich in 
een sterk geglobaliseerde wereld. De rol van de overheid wordt fel ingeperkt en teruggedrongen 
tot traditionele taken zoals ondermeer ordehandhaving en veiligheid. Europa verwordt opnieuw 
tot een economische unie. Private bedrijven en systemen nemen overheidstaken, zoals ziekenzorg, 
natuurbehoud, en publiek transport over. Dit is het wereldbeeld met de sterkste bevolkingsgroei 
en de jongste bevolking in Vlaanderen. In belangrijke mate is dit te wijten aan immigratie. Zowel 
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hoog- als laaggeschoolden worden aangetrokken en in de economische bedrijvigheden betrokken. 
Opnieuw gebeurt de inwijking vooral via de grotere steden. Sociale ongelijkheid typeert dit 
wereldbeeld. Zij die het zich kunnen veroorloven leven in het buitengebied of de geherwaardeerde 
stadkernen. De verlinting en urban sprawl in het buitengebied worden de regel. De armere 
bevolkinggroepen belanden in stadswijken met hoge bevolkingsdensiteit die aan verpaupering 
onderhevig zijn. Global Economy wordt gekenmerkt door de hoogste economische groei. Het zet 
sterk in op technologische ontwikkeling en vernieuwing. De ruimte voor bedrijvigheid neemt toe en 
manifesteert zich in de vorm van grotere ruimtelijke entiteiten in de stedelijke randen en 
langsheen de verkeersassen. De waterwegen en spoorwegen worden geherwaardeerd om 
congestie op de weg te vermijden. Rekeningrijden is algemeen ingevoerd. Er is weinig aandacht 
voor de klimaatproblematiek en milieukwaliteit. Het natuurareaal groeit omdat er land beschikbaar 
komt uit de landbouw die overschakelt op hoog productieve agro-industrie en aan schaalvergroting 
onderhevig is om concurrentieel te kunnen blijven op de wereldmarkt. Maar, de natuurgebieden 
komen in handen van private partijen die ze commercieel uitbaten. De biodiversiteitsnatuur komt 
onder druk omwille van het dure onderhoud. Global Economy is het meest energie consumptieve 
scenario. Aan de energiebehoeften wordt voldaan op basis van vooral fossiele brandstoffen en 
kernenergie. Zodra nieuwe technologieën voor hernieuwbare energie concurrentieel worden, 
worden ze versneld ingevoerd. 

 
Figuur 4.4 Ar st impression van Global Economy (Bron RWO) 

Regional Communi es 

Regional Communities is het wereldbeeld dat diametraal staat ten opzichte van Global Economy. 
Het wordt gekenmerkt door een verlies aan materiële welvaart. De immateriële levenskwaliteit 
wordt hoog gewaardeerd. Solidariteit en sociale gelijkheid zijn belangrijke waarden. Er is een sterke 
focus op de regionale identiteit. Het bestuurlijke apparaat is hierop ingericht met sterke lokale 
overheden die lokale initiatieven stimuleren en ondersteunen met de beperkte overheidsmiddelen 
die beschikbaar zijn. De economische groei is traag. De activiteit is kleinschalig en voor een 
belangrijk deel gericht op regionale autonomie en zelfvoorziening. De productie-consumptieketens 
worden kort gehouden. Er is veel aandacht voor bio-technologieën en groene productiemethoden. 
Door gebrek aan economische groei is de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor immigranten 
laag. De bevolking neemt af door veroudering en uitwijking. De steden verliezen bevolking. Kleine 
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kernen in het buitengebied groeien uit tot nuclei met een hoge mate van autonomie en zelf-
voorziening waarin gewoond, gewerkt en aan voedselproductie wordt gedaan. Het telen van eigen 
voedsel ontlast het familiebudget. De energiebehoeften en milieubelasting van deze maatschappij 
zijn het laagst. Er wordt vooral ingezet op hernieuwbare energiebronnen, waaronder 
biobrandstoffen die reststromen verwerken uit landbouw en bio-industrie. Het milieubewustzijn is 
hoog. Natuur neemt toe maar krijgt weinig specifieke aandacht omdat men natuur ervaart in zijn 
groene woonomgeving met relatieve lage dichtheden. Er is ook weinig budget om te besteden aan 
het onderhoud van de biodiversiteitsnatuur. Op basis van vrijwilligerswerk wordt dit deels 
opgevangen. Mobiliteit is minder problematisch in dit wereldbeeld. Woon-werkverplaatsingen 
lopen sterk terug. Thuiswerken is alom ingevoerd. Transport over water en ontwikkeling van multi-

-
kernen van de grotere steden vervullen opnieuw een belangrijke functie in de voorziening van 
bovenregionale diensten en commerciële activiteiten. Uitbreiding van het openbare vervoer is niet 
aan de orde: de bestaande vervoerswijzen voldoen aan de behoeften. De havenactiviteiten lopen 
sterk terug. Haventerreinen komen beschikbaar voor andere activiteit. 

 
Figuur 4.5 Ar st impression van Regional Communi es (Bron RWO) 

Transatlan c Markets 

Tranatlantic Markets is het wereldbeeld waarin, net als in de Global Economy, het private initiatief 
en de individuele vrijheid sterk bepalend zijn voor de economische ontwikkeling. Alleen is de schaal 
waarop dit gebeurt nu niet globaal, maar regionaal. Dit is te verstaan in de zin van een redelijk 
protectionistische economische activiteit. Coalities worden opgezet voor internationale of 
intercontinentale uitwisselingen en samenwerking. Dit is dus een Global Economy met één voet op 
het gaspedaal en de andere op de rem. De economische groei is daardoor beperkter. De 
mogelijkheden voor technologische innovatie zijn minder en de innovatie verloopt trager. Er wordt 
minder welvaart gegenereerd. De aantrekkingskracht op immigranten in minder. Immigratie wordt 
beperkt tot zij die een directe behoefte in de economie invullen. Dit zijn geschoolde werkkrachten. 
In eerste instantie is er een bevolkingstoename, maar die buigt om totdat er ongeveer een gelijk 
aantal inwoners is in 2050 als in 2010 in Vlaanderen. Er ontstaat een hoge mate van sociale 
ongelijkheid. Vooral de stadscentra worden plekken waarin minder gegoede bevolkingsgroepen 
geconcentreerd voorkomen. De rijkere groepen leven in de stedelijke rand of in het buitengebied 
in lage dichtheid. De overheden treden terug. Ze nemen traditionele taken voor hun rekening. 
Private partners nemen overheidstaken over, maar krijgen minder mogelijkheden en armslag dan 
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in de Global Economy. Bepaalde overheidstaken blijven daardoor oningevuld. Zorg voor openbaar 
vervoer is daarvan een voorbeeld. Vervoer verloopt vooral over de weg en in bepaalde mate via 
het water. Congestie op het wegennet blijft problematisch. Openbaar vervoer focust op de 
verbindingen tussen de grote steden. Aan de energiebehoeften wordt voldaan op basis van fossiele 
brandstoffen en kernenergie. Er is weinig stimulans voor het ontwikkelen van hernieuwbare 
energie. De aandacht voor milieu is erg beperkt: de milieukwaliteit gaat achteruit. Ook in dit 
wereldbeeld is er meer areaal natuur omwille van vrijgekomen landbouwland. Landbouw focust op 
tuinbouw, glastuinbouw en agro-industrie. Voor natuurbehoud is er weinig animo omwille van de 
kostprijs. Biodiversiteitsnatuur gaat achteruit en natuurgebieden bestaan vooral uit bossen die 
voor opbrengsten uit hout zorgen. 

 
Figuur 4.6 Ar st impression van Transatlan c Markets (Bron RWO) 

Ofschoon de informatie uit de kwalitatieve analyse omstandig is, is de systeemsamenhang 
onvoldoende duidelijk om eenduidig omgezet te worden naar cijfermatige invoer voor het 
RuimteModel.  Het gebrek aan een voorafgaandelijke systeemanalyse en systeemmodel laten zich 
aanvoelen.  Er werd daarom gestreefd naar een meer systemische kijk op de wereldbeelden op 
basis van een beperkte systeembenadering. 

De gemeenschappelijke onderliggende causale structuur, die aan de beschrijvingen van de WBn 
ten grondslag ligt, is van belang voor de ondersteuning van de analyse van de toekomstbeelden en 
juiste interpretatie van de verschillen.  Een kwalitatieve techniek die het mogelijk maakt om de 
causale structuur van systemen expliciet te maken is Fuzzy Cognitive Mapping (Kosko, 1986; Kok, 
2009; Van Vliet et al., 2011).  Daarbij wordt een conceptueel netwerkmodel opgesteld, waarin de 
positieve en negatieve relaties tussen de systeemvariabelen zijn aangegeven.  Vervolgens kan een 
semi-kwantitatieve analyse van dit model worden toegepast om het systeemgedrag onder 
verschillende condities te onderzoeken.  Fuzzy Cognitive maps lenen zich bij uitstek voor de analyse 
van systeem waarin sociaal-culturele variabelen een grote rol spelen.  Figuur 4.7 toont een eerste 

 meest 
belangrijk geachte variabelen uit de WBn zijn opgenomen. 
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Figuur 4.7 Conceptueel netwerkmodel voor de ontwikkeling van Vlaanderen, gebaseerd op een 
aggrega e van de kwalita eve beschrijving van de WBn. 
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De verschillen tussen de WBn ontstaan doordat de dynamiek van bepaalde sturende variabelen, 
zoals het migratiebeleid, anders is.  Dit conceptueel netwerkmodel werd voor deze toepassing 
slechts toegepast om de interpretatie van de kwalitatieve beschrijvingen en communicatie 
daarover tussen de onderzoekers te vergemakkelijken.  Uit het diagram is bijvoorbeeld al af te 
leiden dat de tewerkstellingsgraad en het woon-werkverkeer belangrijke sleutelvariabelen zijn die 
het systeem op meerdere punten beï .  
Beleidsstrategieën of ontwikkelingen die op dit soort variabelen ingrijpen kunnen naar verwachting 

.  De semi-kwalitatieve analyse 
van het conceptuele netwerkmodel werd echter achterwege gelaten omdat deze benadering 
binnen het kader van deze oefening niet de meest praktische bleek te zijn.  Een verfijning en 
kwalitatieve validatie van het netwerkmodel uit Figuur 4.7 zou mogelijk een zinvolle oefening zijn, 
en een bijdrage kunnen leveren aan toekomstige scenariostudies.   

Voor de ruimtelijke vertaling hiervan werden de beschrijvingen voor deze kenmerken kwalitatief in 
verband gebracht met de instelbare parameters uit het lokale, regionale, en globale deelmodel van 
het RuimteModel.  De bedoeling daarvan was de meest relevante parameters te identificeren, met 
betrekking tot het onderscheid tussen de WBn.  Een voorbeeld hiervan voor het thema Mobiliteit is 

.  
.  Een ander voorbeeld 

bet
 

Het bleek dat voor 10 van de 88 kenmerken uit de kwalitatieve analyse (Kukh et al., 2011)) het 
RuimteModel geen aangrijppunt had (zie Figuur 4.8).  Voorbeelden hiervan zijn o.a. gelieerd aan de 
sociale kenmerken of status van de bevolking en de eigendomstatus van woningen.  31 kenmerken 
hebben een effect op het globale niveau van het RuimteModel.  Ondermeer de economische mix 
van de WBn horen tot deze categorie.  21 kenmerken hebben een doorwerking op het Regionale 
niveau van het model.  Locatievoordelen voor de centrale ABC-as of de grootsteden t.o.v. de 
periferie horen daartoe.  26 kenmerken hebben een effect op het lokale niveau van het model.  
Toegankelijkheid t.o.v. verschillende transportnetwerken, woonlocaties in de open ruimte t.o.v. 
verdichting in de stad, etc. worden op dit niveau gemodelleerd.  Tenslotte zijn er nog kenmerken 
die op meer dan 1 niveau vertaald werden:1 heeft effect zowel globaal als regionaal, 1 zowel 
globaal als lokaal, en, 6 zowel regionaal als lokaal. 

 
Figuur 4.8 Doorwerking van de kwalita eve kenmerken in de kwan ficering met het RuimteModel. 
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Het mag duidelijk zijn dat, omwille van de structuur van het model, elk kenmerk dat effect heeft op 
het globale niveau, dit ook heeft op het regionale en het lokale niveau, en, dat elke kenmerk dat 
effect heeft op het regionale niveau dit ook heeft op het lokale niveau. 

De parameters van het Globale, Regionale en Lokale niveau van het RuimteModel werden 
vervolgens zo ingesteld om aan een zo groot mogelijk aantal kenmerken per WB te voldoen.  In wat 
volgt wordt per niveau van het RuimteModel besproken hoe de parameters werden ingesteld, 
gebruik makende van de resultaten uit de kwalitatieve analyse van de WLO scenario

BAU-scenario 
van het RuimteModel.  Figuur 4.9 toont op een schematische manier de samenhang tussen de 
verschillende niveaus van het RuimteModel en hoe deze niveaus werden aangepast aan de vier 
Wereldbeelden voor Vlaanderen. 
 

 
Figuur 4.9 Methodologie ruimtelijke vertaling WBn, gebaseerd op de resultaten van het BAU-

scenario, de cijfers uit de Nederlandse WLO-studie en de kwalita eve verwerking van de 
. 

4.2.2 INSTELLEN GLOBAAL DEELMODEL VOOR DE VIER WBN 

Voor het instellen van het Globale deelmodel was het noodzakelijk voor ieder Wereldbeeld de 
cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van de bevolkingsomvang, tewerkstelling in de 
economische sectoren, en ruimtevraag voor natuur en landbouw uit het BAU-scenario (zie 
Hoofdstuk 4 in Engelen et al., 2011) aan te passen.  Daarbij is in eerste instantie zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de kwantitatieve gegevens, die uit de Nederlandse WLO-studie (Janssen et al., 
2007) beschikbaar waren.  Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen de cijfers voor de periode 
tot 2020 (in het geval de WLO-studie betrof het de periode van 2002 tot 2020) en de periode van 
2020 tot 2050 (in het geval van de WLO-studie tot 2040).  Voor de periode van 2040-2050 werd 
een extrapolatie toegepast. 

 
Bevolkingsgroei 

Waar mogelijk werden de gegevens uit het BAU-scenario (Engelen et al., 2011) gecombineerd met 
de trends uit de WLO-studie.  Dit betekent bijvoorbeeld dat eerst de totale bevolkingsomvang voor 
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ieder Wereldbeeld bepaald wordt door de corresponderende jaarlijkse groeipercentages uit de 
WLO-studie toe te passen op de initiële bevolkingsomvang uit het BAU-scenario.  Voor de 
differentiatie over het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd vervolgens gebruik 
gemaakt van de verhouding van de bevolkingsomvang voor beide gewesten voor ieder jaar uit het 
BAU-scenario (Figuur 4.10). 
 

 
Figuur 4.10 Afleiding bevolkingsgroei Vlaanderen en Brussel en ruimtevraag voor Residen eel 

landgebruik voor de vier Wereldbeelden. 

Voor het bepalen van de groeipercentages per Wereldbeeld werden de groeipercentages uit de 
Nederlandse WLO-studie afzonderlijk geïnterpoleerd voor de tijdvakken 2010-2020 en 2020-2040, 
en vervolgens geëxtrapoleerd naar 2050.  De WLO cijfers hebben betrekking op de periode 2002-
2040.  Dit betekent dus dat voor de toepassing op Vlaanderen is aangenomen dat de groeicijfers 
voor 2010 correct zijn, en niet hoefden te worden aangepast.  Duidelijk is te zien (Figuur 4.11) hoe 
de vier Wereldbeelden zich onderscheiden, waarbij de bevolkingsgroei voor het Wereldbeeld 
Strong Europe het meest gelijkt op die voor het BAU-scenario. 
 

 
Figuur 4.11 Ontwikkeling bevolkingsomvang Vlaanderen voor het BAU-scenario en de vier 

Wereldbeelden. 
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Ontwikkeling tewerkstelling 

Een vergelijkbare benadering werd gevolgd voor het bepalen van de totale tewerkstelling voor 
beide gewesten voor de periode 2010-2050.  Daarbij werd weer rekening gehouden met de 
verschillen tussen de WLO WBn in de omvang van de potentiële beroepsbevolking en de 
tewerkstellingsgraad.  Voor de verdeling over de economische sectoren werd de sectorenstructuur 
uit het BAU-scenario per Wereldbeeld aangepast op basis van de beperkte kwantitatieve gegevens 
uit de WLO-studie, en een interpretatie van de economische ontwikkeling zoals beschreven in de 
kwalitatieve analyse van de WBn voor Vlaanderen. 
 
De afleiding van de totale tewerkstelling voor de gewesten verliep in vier stappen (zie ook Figuur 
4.9): eerst werd uit kwantitatieve gegevens van de Nederlandse WLO-studie per Wereldbeeld de 
groei van de arbeidsparticipatie en omvang van de totale beroepsbevolking bepaald, vervolgens 
werd hieruit per Wereldbeeld de relatieve groei van de totale actieve bevolking berekend (waarde 
100 in 2010), vervolgens werden deze groeicijfers toegepast op de initiële totale actieve bevolking 
in 2010 om de totale tewerkstelling voor de beide gewesten samen voor de periode 2010-2050 te 
bepalen, en tenslotte werd deze totale tewerkstelling per jaar verdeeld over de twee gewesten 
naar rato van de verhouding van de bevolkingsomvang uit het BAU-scenario voor dat jaar. 
 
De volgende stap was er op gericht de totale tewerkstelling per gewest te verdelen over de 
economische sectoren in het RuimteModel en arrondissementen.  Uit de WLO-studie zijn in 
beperkte mate kwantitatieve resultaten beschikbaar die indicatief zijn voor de ontwikkeling van de 
tewerkstelling in de geaggregeerde sectoren (bijvoorbeeld de groei van overslag in havens).  Deze 
zijn in eerste instantie onderzocht maar de vertaling daarvan naar de tewerkstelling bleek niet op 
eenduidige wijze mogelijk te zijn.  Daarom werd, ook rekening houdend met de 
modelonzekerheden, voor een semi-kwalitatieve benadering gekozen, uitgaand van een aggregatie 
van de sectorenstructuur uit het BAU-scenario (zie Tabel 4.1). 

Tabel 4.1 Aggrega e economische sectoren Vlaanderen en Brussel voor de verdeling van de totale 
tewerkstelling over de economische sectoren.  De sector Overig omvat de zelfstandigen in 

Vlaanderen. 

Economisch sector RuimteModel Geaggregeerde sector 
Landbouw Landbouw 
Lichte industrie 

Industrie 
Zware industrie 
Afval, Afvalwater, waterwinning en distributie 
Mijnbouw  
Energie 
Groothandel, transport en verkeer 

Handel 
Detailhandel en horeca 
Zeehavens Zeehavens 
Kantoren en administratie 

Diensten 
Overheid, gezondheidszorg en overige diensten 
Overig industrieel-commercieel-residentieel Overig 
Diensten Brussel Diensten Brussel 
Industrie Brussel Industrie Brussel 
 

De ontwikkeling van de geaggregeerde sectorenstructuur voor het BAU-scenario ( 

Tabel 4.2) laat duidelijk de toenemende tertiairisering en afname van het belang van de industrie 
zien. 
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Tabel 4.2 Ontwikkeling tewerkstelling geaggregeerde sectorenstructuur BAU-scenario. 

Economisch sector BAU - 2010 BAU  2020 BAU - 2050 
landbouw   0.6  0.4  0.3 
industrie 17.6 15.6 11.0 
handel 16.8 16.5 16.6 
diensten 40.8 43.5 48.6 
zeehavens   4.0  3.8  3.7 
overig 20.3 20.2 19.8 
Totaal 100.0 100.0 100.0 
 
Vervolgens werden de kwalitatieve beschrijvingen van de Wereldbeelden geanalyseerd op de mate 
waarin de ontwikkeling van het belang van de geaggregeerde sectoren voor het Wereldbeeld 
afweek van die voor het BAU-scenario (Tabel 4.3).  Zo is voor het Wereldbeeld Strong Europe 
bijvoorbeeld sprake van een voortgezette tertiairisering. 

Tabel 4.3 Kwalita eve analyse afwijking ontwikkeling sectorenstructuur ten opzichte van die voor 
het BAU-scenario. 

Geaggregeerde sector SE GE RC TA 
landbouw +/- - +/- - 
industrie +/- + - +/- 
handel +/- ++ - + 
diensten +/- + - +/- 
havens - ++ - + 
 

De ontwikkeling van de sectorenstructuur voor het BAU-scenario ( 

Tabel 4.2) en resultaten uit Tabel 4.3 werden in een volgende stap gecombineerd en bijgesteld om 
tot een representatieve sectorenstructuur voor de Wereldbeelden voor het jaar 2020 en 2050 te 
komen.  Daarbij werden de percentages nog eens afgerond, rekening houdend met de 
onzekerheden in deze vertaalstap.  De bijdrage van de sector Overig aan de tewerkstelling werd als 
restant berekend. 

Tabel 4.4 Sectorenstructuur tewerkstelling voor de Wereldbeelden voor 2020 en 2050. 

sector SE-2020 SE-2050 GE-2020 GE-2050 RC-2020 RC-2050 TA-2020 TA-2050 
landbouw   0.43   0.28   0.30   0.20  0.43   0.28   0.30   0.20 
industrie 16.00 11.00 17.00 15.00 15.00 10.00 16.00 11.00 
handel  17.00 17.00 19.00 20.00 16.00 14.00 18.00 19.00 
diensten 44.00 49.00 45.00 50.00 41.00 38.00 44.00 49.00 
zeehavens   3.50   3.00   6.00 10.00   3.50   3.00   5.00   8.00 
overig 19.07 19.72 12.70 4.80 24.07 34.72 16.70 12.80 
Totaal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
Vervolgens werden de resultaten uit Tabel 4.4 voor de periode 2010-2020 en 2020-2050 
afzonderlijk geïnterpoleerd om per Wereldbeeld de geaggregeerde sectorenstructuur voor alle 
jaren te bepalen.  Figuur 4.12 toont voor enkele Wereldbeelden de verschillen in 2050 van de 
sectorenstructuur met die van het BAU-scenario.  Ook hier is te zien hoe de tertiairisering zich 
voortzet onder met name de Wereldbeelden Strong Europe en Global Economy. 
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Figuur 4.12 Verschillen geaggregeerde sectorenstructuur van enkele Wereldbeelden met de 

sectorenstructuur voor het BAU-scenario in 2050. 

Tenslotte dienden de resultaten te worden herverdeeld over de in het RuimteModel 
onderscheiden sectoren (12 voor Vlaanderen en 2 voor Brussel).  Daarvoor werd per 
geaggregeerde sector en jaar de verdeling over de modelsectoren uit het BAU-scenario gebruikt 
(bijvoorbeeld de verdeling tussen Groothandel, transport en Verkeer en Detailhandel en horeca 
voor de geaggregeerde sector Handel).  Het resultaat hiervan was een verdeling van de 
tewerkstelling over alle sectoren voor de jaren van 2010 tot 2050 en vier Wereldbeelden. 

Het Regionale deelmodel van het RuimteModel verdeelt automatisch de tewerkstelling over de 
arrondissementen, maar een verdeling voor de beginconditie is daarvoor wel noodzakelijk.  Om de 
berekende tewerkstelling voor alle sectoren en Wereldbeelden voor het jaar 2010 nog eens te 
verdelen over de arrondissementen werd de relatieve bijdrage per arrondissement afgeleid uit die 
van het BAU-scenario in 2010. 

 

Ruimtevraag natuur 

Vervolgens werd voor natuur en landbouw, net als voor het BAU-scenario, eerst de ruimtevraag 
voor natuur bepaald per Wereldbeeld, waarna de landbouw als restsector behandeld werd.  Figuur 
4.13 toont de ontwikkeling van het totaal areaal van alle landgebruiken met hoofdfunctie natuur 
(Grasland met natuurbeheer, Bos met natuurbeheer, Bos met bosbeheer, Moeras met 
natuurbeheer, Heide met natuurbeheer, Kustduin met natuurbeheer, Slik en schorre) volgens het 
BAU-scenario, relatief ten opzichte van het areaal in 2010 (155451 ha). 
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Figuur 4.13 Ontwikkeling totaal areaal landgebruiken met hoofdfunc e natuur volgens het BAU-

scenario rela ef t.o.v. het areaal in 2010. 

Vervolgens werd de verhouding tussen de WLO einddoelstelling voor de totale ruimte voor natuur 
in Nederland in 2040 en het areaal in 2002 volgens de Ecologische HoofdStructuur, zijnde 515 kha, 
bepaald (Figuur 4.14).  Daaruit blijkt een groei van de natuur in alle WBn. 
 

 
Figuur 4.14 WLO doelstelling areaal hoofdfunc e natuur in Nederland in 2040 rela ef t.o.v. het 

areaal in 2002. 

De groeicurve voor het totaal areaal natuur werd per Wereldbeeld bepaald door de groeicurve uit 
het BAU-scenario (Figuur 4.13) te vermenigvuldigen met de verhouding tussen de relatieve WLO 
einddoelstelling voor 2040 uit Figuur 4.14 en de eindwaarde voor het BAU-scenario in 2050.  Het 
resultaat daarvan is in Figuur 4.15 te zien. 
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Figuur 4.15 Ontwikkeling totaal areaal natuur ten opzichte van 2010 volgens het BAU-scenario en 

de bijstelling voor de vier Wereldbeelden. 

Voor de onderverdeling van de totale ruimte voor natuur over de 6 natuurlijke landgebruiken en 
het grasland met natuurbeheer, werden een aantal aannames gedaan (zie Tabel 4.5).  Voor slik en 
schorre gebieden werd er van uitgegaan dat zowel in Strong Europe als in Regional Communities, 
net zoals in het BAU-scenario, alle bestaande beleidsplannen zullen uitgevoerd worden (Schelde: 
Sigmaplan; Maas: uitvoering project Grensmaas; IJzer: uitvoering natuurherstelplan IJzermonding).  
In de wereldbeelden Global Economy en Transatlantic Market wordt er verondersteld dat omwille 
van het erg beperkte natuurbeleid de laatste stadia van het Sigmaplan niet meer worden 
uitgevoerd (o.a. Prosperpolder, Potpolder I).  Van de projecten die nu reeds opgestart zijn of die in 
de nabije toekomst in werking zullen treden (o.a. Hedwigepolder, Doelpolder) wordt wel nog 
verondersteld dat ze er zullen komen. 

In Strong Europe gaat de hoogwaardige beheerde natuur (grasland, bos, moeras en heide met 
natuurbeheer) er sterk op vooruit door de toegenomen overheidsinvesteringen in het 
natuurbeleid.  In Regional Communities gaan de moeras en heide met natuurbeheer sterk vooruit 
qua oppervlakte, maar wordt dit eerder gestuurd vanuit lokale initiatieven dan vanuit de centrale 
overheid.  Ook in Global Economy gaat de beheerde natuur er op vooruit in vergelijking met het 
BAU-scenario.  Het gaat hier echter om geprivatiseerd beheerde natuur.  In Transatlantic Market, 
ten slotte, gaat de hoogwaardige beheerde natuur er op achteruit en wordt hun plaats ingenomen 
door bos met bosbeheer (Figuur 4.16). 

Tenslotte werden de oppervlakten geregionaliseerd op basis van de gemiddelde geschiktheid van 
de resterende open ruimte in 2010 (voor de wereldbeelden Strong Europe en Regional 
Communities) of de verdeling van de door die klasse ingenomen open ruimte in 2010 (voor de 
wereldbeelden Global Economy en Transatlantic Market). 
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Tabel 4.5 Ontwikkeling van de verschillende natuurcategorieën ten opzichte van het areaal in het 
BAU-scenario 2050. 

Verschil t.o.v. BAU 2050 SE GE RC TA 
Grasland met natuurbeheer +75% -50% -50% -50% 
Bos met natuurbeheer +50% = = -50% 
Bos met bosbeheer -25% -3% -5% +18% 
Moeras met natuurbeheer +50% +25% +50% -50% 
Heide met natuurbeheer +100% +100% +100% -50% 
Kustduin met natuurbeheer = = = -50% 
Slik en schorre = -18% = -18% 

25 25% t.o.v. het areaal volgens het BAU-scenario in 2050; -
een daling van 50% t.o.v. het areaal volgens het BAU-scenario in 2050; t.o.v. het areaal in 
het BAU-scenario in 2050 
 

 
Figuur 4.16 Areaal van de 7 natuurcategorieën in 2010 en in 2050 volgens het BAU-scenario en 

volgens de vier wereldbeelden. 

Ruimtevraag landbouw 

Uit de WLO-studie waren in beperkte mate kwantitatieve gegevens beschikbaar met betrekking tot 
de ontwikkelen van het areaal voor verschillende typen landbouw zoals de Tuinbouw en Braakland.  
Vanwege de verschillen in de classificatie van de landbouwgerelateerde landgebruiken zoals die in 
het RuimteModel (Engelen et al., 2011) gehanteerd worden, werd echter besloten dezelfde 
methode te volgen als in het BAU-scenario.  Dit betekent dat de landbouw weer als restsector is 
beschouwd, waarbij de berekening op arrondissementsniveau en per wereldbeeld plaatsvond. 
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Eerst werd de ingenomen ruimte voor de landgebruiken Niet geregistreerde landbouw en Overig 
vastgezet.  Van de dan resterende ruimte per arrondissement werd vervolgens de ruimte 
ingenomen door de bevolking en economische sectoren, de overige landgebruiken zoals Park, 
Water, Infrastructuur etc., en de reeds berekende toegewezen ruimte aan natuur voor 
desbetreffende wereldbeeld afgetrokken.  De resterende ruimte werd vervolgens verdeeld over de 
5 geregistreerde landbouwklassen: Productiegrasland, Productiegrasland met natuur- en 
milieudoelen, Akker met natuurdoelen, Akker met milieudoelen en Akker.  Figuur 4.17 toont de 
ontwikkeling van het landbouwareaal volgens het BAU-scenario en volgens de 4 WBn.  In elk van de 
4 WBn blijft het areaal van de niet geregistreerde landbouwgrond quasi constant.  Wel treedt er 
een relatief sterke afname van het areaal van de geregistreerde landbouw op.  Deze afname loopt 
uiteen tussen -60.000 ha (-9.8%) in Regional Communities tot -122.000 ha (-19.7%) in Global 
Economy. 

 

 
Figuur 4.17 Evolu e van het totale landbouwareaal volgens de 4 WBn. 

Bij de verdeling van het totale landbouwareaal over de 5 agrarische landgebruikscategorieën 
werden een aantal aannames gemaakt.  Terwijl er in de WLO-studie uit Nederland werd 
verondersteld dat de proportie grasland in het totale landbouwareaal sterk toeneemt in zowel het 
Strong Europe als het Global Economy scenario, wordt er in deze studie voor Vlaanderen 
verondersteld dat de proportie grasland, in overeenstemming met de EU regelgeving, gelijk blijft 
aan de proportie in 2010 (35%) in het Strong Europe scenario.  De groei of afname van de proportie 
grasland van de andere wereldbeelden ten opzichte van Strong Europe in Nederland, werd dus 
herschaald naar de Vlaamse context.  Daarbij werd aangenomen dat de verhouding tussen de 
proportie grasland in Strong Europe en de proportie grasland in de andere wereldbeelden in 2040 
uit de WLO cijfers voor Nederland, zich voordoet in 2050 in Vlaanderen (Figuur 4.18). 
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Figuur 4.18 Verhouding van de propor e grasland in de Nederlandse WLO-studie (links, Verhouding 
grasland in 2002 (51.3%) = 100) en vertaling naar de Vlaamse cijfers (rechts, verhouding grasland in 

2010 (35%) = 100). 

Verder werd er aangenomen dat de landbouwgrond waarop natuur- en milieudoelen van 
toepassing zijn, hetzelfde verloop kent in Strong Europe en Regional Communities als in het BAU-
scenario.  In Global Economy en Transatlantic Market wordt verondersteld dat het areaal 
landbouwgrond onder natuur- en/of milieudoelen wordt afgebouwd tot 0 ha in 2015.  De verdeling 
van de geregistreerde landbouw over de 5 landbouwcategorieën in 2010 en in 2050 volgens de vier 
wereldbeelden is te zien in Figuur 4.19. 
 

 
Figuur 4.19 Verdeling areaal geregistreerde landbouw over de 5 landbouwcategorieën. 
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4.2.3 INSTELLEN REGIONAAL DEELMODEL VOOR DE VIER WBN 

Zoals reeds vermeld, bestaat het regionale niveau van het RuimteModel uit 2 sterk verweven 
deelmodellen: 

 een interactie gebaseerd model dat de activiteiten zoals bevolking en tewerkstelling 
toewijst aan de 23 arrondissementen, en, 

 een dichtheidsmodel dat de aantallen tewerkgestelden en inwoners vertaalt naar de vraag 
voor land (in ha). 

Voor beide submodellen werden de parametersets aangepast op basis van de instellingen in het 
BAU-scenario en de kwalitatieve beschrijving van de WLO WBn. 

Submodel 1: Toewijzing van de ac viteit aan de arrondissementen 

De parameters 1K tot 10K beïnvloeden de regionale attractiviteit voor het aantrekken van 
activiteit en bepalen zo de verdeling van de groei over de 23 arrondissementen.  De invloed die de 
verschillende parameters uitoefenen, is echter niet altijd even groot.  Daarom werd een 
kwantitatieve gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de resultaten van het BAU-scenario om na te 
gaan welk de meest invloedrijke parameters uit het Regionale deelmodel waren en over welk 
bereik van de parameter de grootste variaties in het resultaat optraden.  Hiervoor werd voor 
iedere parameter een reeks van waarden binnen zijn fysisch relevant bereik doorgerekend, waarbij 
telkens alle overige parameters constant werden gehouden en steeds de afwijking van het 
modelresultaat ten opzichte van het resultaat in het BAU-scenario werd berekend.  Figuur 4.20 
toont de afwijking van het modelresultaat t.o.v. het resultaat in BAU op de Y-as en de afwijking van 
de parameterwaarde t.o.v. de gecalibreerde parameterwaarde in BAU op de X-as.  De grafiek toont 
aan de verdeling van de bevolking over de arrondissement het meest gevoelig is voor wijzigingen in 
de parameterwaarden van 1, 2, 3 en .  Het regionale model is daarentegen zeer ongevoelig 

, ,  en .  Deze parameterwaarden werden 
dan ook constant gehouden over alle vier de WBn. 
 

 
Figuur 4.20 Gevoeligheidsanalyse voor 1 tot 10 voor de verdeling van de bevolking. 
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1, 2, 3 en 
optreedt tussen de 4 WBn in de verdeling van de groei van de bevolking en de groei van de  
tewerkstelling in de verschillende economische sectoren over de 23 arrondissementen.  Een 
overzicht van de parameterwaarden 1 tot 10 voor alle sectoren van het Regionale deelmodel in 
de vier WBn is opgenomen in Bijlage B.  Een uitvoerige beschrijving van de specifiek rol van elke 
parameter in het RuimteModel is terug te vinden in Engelen et al., 2011. 

Figuur 4.21 toont dat er in Strong Europe en Global Economy in alle arrondissementen een groei 
van de bevolking optreedt.  Figuur 4.22 toont aan dat een groter dan gemiddelde groei zich 
voordoet in de centrale arrondissementen (Antwerpen, Gent, Halle-Vilvoorde en Brussel), dit in 
tegenstelling tot de meer perifeer gelegen arrondissementen.  Figuur 4.22 toont aan dat zowel in 
de Regional Communities als in de Transatlantic Market zich een (lichte) daling van de 
bevolkingsomvang voordoet.  In de Regional Communities is deze daling echter voornamelijk 
voelbaar in het arrondissement Antwerpen, terwijl de afname in Transatlantic Market in alle 
arrondissementen even sterk plaatsgrijpt. 
 

 
Figuur 4.21 Bevolkingsomvang in 2050 t.o.v. de bevolkingsomvang in 2010 in ieder arrondissement 

volgens de 4 WBn (blauw: afname van de bevolking  groen, geel, rood: bevolkingsgroei). 
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Figuur 4.22 Verdeling van de groei van de bevolking over de arrondissementen rela ef ten opzicht 

van het Vlaamse gemiddelde (blauw, groen: kleinere groei dan gemiddeld in Vlaanderen  geel, 
rood: grotere groei dan gemiddeld in Vlaanderen). 

Submodel 2: Berekening van de ruimtevraag per arrondissement 

De toekomstige oppervlaktes per arrondissement voor wonen en werken in elk van de sectoren 
-parameters in het dichtheidsmodel op het Regionale niveau in te 

schatten.  de parameter voor de autonome verdichting of verdunning 
in Vlaanderen.  De overige parameters ( 3 - 0) worden tijdens de calibratie in eerste instantie 
gelijkgesteld aan de waarde in het BAU-scenario en worden gaandeweg de oefening geschat en 
ingeschakeld.  Een overzicht van de parameterwaarden  voor de vier wereldbeelden is 
opgenomen in Bijlage B.  Een uitvoerige beschrijving van de specifiek rol van elke parameter in het 
RuimteModel is terug te vinden in Engelen et al., 2011. 

Het overeenkomstige dichtheidsverloop voor het residentiële landgebruik (i.e. gemiddelde aantal 
inwoners in Vlaanderen per cel Residentieel landgebruik) in de tijd voor het BAU-scenario en voor 
de 4 WBn is weergegeven in Figuur 4.23 (links).  Figuur 4.23 (rechts) toont de resulterende 
ruimtevraag voor Residentieel landgebruik.  Er valt op dat in alle 
verdunning optreedt in de nabije toekomst.  Dit is een voortzetting van de geobserveerde trend uit 
de laatste decennia.  In Strong Europe buigt deze verdunning echter om naar een verdichting vanaf 
2025.  Dit resulteert in een plafonnering van de ruimtevraag voor Residentieel landgebruik.  In 
Regional Communities gaat de verdunning voort tot in 2050.  De resulterende ruimtevraag stijgt 
echter niet significant door de dalende bevolkingsomvang.  In het BAU-scenario, Global Economy 
en Transatlantic market, ten slotte, neemt de toenemende verdunning stilaan af vanaf 2030-2040. 
 
De ruimtevraag voor de landgebruikscategorie Overig industrieel/commercieel/residentieel en 
voor de geaggregeerde categorieën Industrie (Lichte industrie, Zware industrie, Afval & afvalwater, 
Energie en Mijnbouw uit het RuimteModel), Handel (Groothandel & verkeer en Detailhandel & 
horeca uit het RuimteModel), Diensten (Gezondheidszorg, onderwijs & overige diensten en 
Kantoren & administratie uit het RuimteModel) is te zien in Figuur 4.24. 
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Figuur 4.23 Dichtheid Residen eel landgebruik (links) en vertaling naar de ruimtevraag voor 

Residen eel landgebruik in het BAU-scenario en de 4 WBn (rechts). 

 

 
Figuur 4.24 Ruimtevraag voor de economische sectoren in het BAU-scenario en in de 4 WBn. 

4.2.4 INSTELLEN LOKAAL DEELMODEL VOOR DE VIER WBN 

Op het lokale niveau worden per Wereldbeeld de afstandsregels, de invloed van de 
toegankelijkheid en de samenstelling van de beleids- en geschiktheidskaarten ingesteld. 
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Ter onderbouwing van de instelling van de afstandsregels, toegankelijkheid, de geschiktheid en 
beleidszonering per WB werd de kwalitatieve beschrijving van de WLO  Vlaanderen 
(Kuhk et al., 2011) eerst per deelthema samengevat en geanalyseerd op kenmerken die relevant 
zijn voor de ruimtelijke patronen op het lokale niveau (Tabel 4.6).  Voorbeelden daarvan zijn de 
hoge transportgevoeligheid in Global Economy, de spreiding van locaties in Regional Communities, 
en de voorkeur van de tertiaire sectoren voor de steden in Transatlantic Market.  Deze informatie 
was van belang om de instelling van parameters voor Lokale model kwantitatief te onderbouwen. 
 

Tabel 4.6 Samenva ng Wereldbeelden per deelthema (kenmerken die extra relevant zijn voor de 
morfogenese van ruimtelijke patronen zijn in rood aangeduid). 

 
 

Thema Strong Europe Global Economy Regional Communi es Transatlan c Markets

Algemeen beeld

Sterke overheid en rol EU, sociaal
EU, energie efficient, duurzaam,
matiging, open grenzen, rem EU op
druk open ruimte

Econ. groei, terugtredende
overheid,technocratisch eerder dan
democratisch, econ polarisatie,
beperking migratie, mobi l iteit privaat 
geregeld, beperkt natuurbeleid

sol idariteit, overheid alleen
lokaal sterk, EU zwak, meer
col lectieve diensten, sociaal  voorz 
lokaal, alleen asiel immigr, lokaal
mob beleid

Privaat-nationaal, overheid
zwak, vrije markt dominant, soc
voorz beperkt, mobil iteitsbeleid
beperkt, weinig aandacht natuur, 

Demografie en Migratie

grote bevolkingsgroei , open
grenzen, arme migranten, verdere
vergri jzing

groei bevolking, vooral door
migratie; migratie afgestemd op
arbeidsmarkt, high potentials
vertrekken

negatief saldo migratie, regionale
krimp, verdere vergri jzing, arme
migranten

matige groei bevolking en lichte
vergri jzing, migratie afgestemd
op behoefte arbeidsmarkt

Huishoudens
modaal gezin is norm, grootte
huishoudens bl i jft stabiel 

meer singles, huishoudenverdunning geen verdunning wel groepering
huishoudens, 

meer singles,
huishoudenverdunning

Waarden
stedeli jk-landeli jk onderscheid
belangrijk, mil ieubewust,
draagvlak OV

één grote verstedeli jkte ruimte, rol
OV onduidelijk, weinig milieubewust,
orientatie afh soc-econ status

lokale focus, milieubewust, OV
gesteund

sururbaan voor kansrijken,
orientatie afh soc-econ status,
weinig mil ieubewust

Energie

uitputting fossiele brandstoffen,
grondstoffen onder druk

energieprijs stijgt sterk, groene
energie is alternatief,druk op
grondstoffen

energiecrisis, innovatie gericht op
verlaging energieverbruik

energiebronnen afh kostprijs,
ook bv kolen

Sociaal-economisch

blijvend hoge welvaart, hoge
arbeidsproductiviteit, langer
werken, arbparticipatie geli jk,
telewerken, sterke koopkracht,
brain drain, beperking expansie,
EU milieuoplagen

welvaart stijgt, polarisatie, hoge
arbeidsparticipatie, rat race,
stijgende werkgelegenheid door groei
en uitbesteding diensten, langer
werken, verdere tertiarisering, weinig
milieu oplagen

welvaart daalt, werkloosheid
neemt toe, meer thuiswerken en
jobs dichter bij huis, krimpende
economie, export daalt, basis
industrie verdwijnt,
kleinschaligheid

matige groei, beperkte stijging
werkloosheid, meer en langer
werken, telewerken, wisselende
conjunctuur, hoge arbeids-
participatie, weinig
milieuoplagen

Mobiliteit

brandstofkosten stijgen, OV
betrouwbaar, pendel neemt af, wel
meer telewerken, meer
vrijeti jdsverkeer

polarisatie autobezit,
transportvolume verdrievoudigt,
randstedeli jk wonen voor minder
rijken, meer mob lange afstanden

autobezit daalt, sterke stijging
brandstofkosten, investeringen
OV, geen investeringen wegennet,
minder woonwerk verkeer

mobil iteit duur, rekeningrijden, 
privaat financiering werken,
weinig onderhoud, minder pendel 
voor onderlaag

Milieu, Natuur, Landbouw

EU2020 agenda weegt sterk,
weinig druk open ruimte, veel
randvoor-waarden landbouw,
lokale consumptie, integraal
waterbeleid versterkt 

kl imaatverdragen afgezwakt,
privatisering beheer open domein,
extensieve landbouw zonder
randvoorwaarden, natuur onder
druk, sterke toename verkeer

positief voor milieu, landbouw
voor zelfvoorziening, minder druk
op natuur, aansluiting landbouw
en natuur op elkaar, integraal
waterbeheer, meer collectf vervoer

weinig sturing, landbouw
extensief, schaalvegroting
landbouw, privatisering beheer
open domein

Algemene ruimtelijk 
patronen

druk open ruimte blijft,
stadsvlucht, druk Brussel neemt
toe, verstedeli jking GEREMD en
BEPERKT, sociale segregatie,
suburbanisatie

wanorde, verbetering binnensteden,
toename belang grote centra tkv
kleiner plaatsen, verstedeli jking
ONBEPERKT en ONGEREMD, extreme
socio-spatiale segregatie, 

gespreide bebouwing bli jft, rem 
stedeli jke uitbreiding,
verstedeli jking GEREMD en
BEPERKT, socio-spatiale
segregatie beperkt, 

wanorde, imagowaarde steden,
gettovorming, parkstad,
vergroeiing steden,
verstedeli jking ONGEREMD maar
BEPERKT, polarisering

Ruimte Wonen

grotere dichtheden nodig ivm
vergri jzing, woning duur, col lectief 
beheer groene ruimte

markt negeert woonvraag minder
bedeelden, gated communities,
woningpri jzen stijgen sterk,
opschonen steden, dichter opeen
wonen

geen prijsdaling, hergebruik
woonbestand, gespreide
leegstand, dichtheid bli jft gelijk

hoogbouw voor armen, sterke
stijging woonpri jzen, dichter
opeen wonen 

Ruimte Sectoren

versterking stedeli jk structuur,
concentratie diensten in steden, 
verweven economie, ruimte vrij
havens en industrie, geen

verdere verstedeli jking, complexe 
verweving, alle ruimte econ
ontwikkeling, verspreiding economie,
versnippering, uitbouw econ poorten,

stedeli jk-landeli jk onderscheid
vervaagt, kleinschaligere
economie, gespreide locaties,
aangepaste productie, krimp

stedeli jke economie blijft
belangrijk, tertiaire sector eerder
stedeli jk, toename
bedrijfsterreinen in corridors,

Ruimte Mobiliteit

huidig wegennet bli jft, behoud
huidig OV net

hoge transportgevoel igheid, centrale
assen verdichten, grote toename
luchtverkeer, selectieve ontwikkeling
OV net

regionale boulevards, behoud
huidig net, Zaventem minder
belangrijk, waterhubs belang-
rijker, behoud huidig OV net

selectieve reductie huidig OV net,
goederenvervoer stijgt, spl itsing
wegennet (betaald/onbetaald),
rem groei  luchthavens

Open Ruimte

druk rond agglomeraties, ruimte
water, uitbouw natuurgebieden,
lokale recreatie, VERWEVING,
glastuinbouw

druk open ruimte Vlaamse ruit,
verdere verdichting, druk op open
ruimte, verlies natuurareaal voor
verweving

geen druk open ruimte,
Parklandschap, GEEN afname
landbouwareaal, nieuwe functie
snelwegen (biocorridor)

druk open ruimte, geen
coordinatie waterbeheer, snelle
verstening, verweving meer
frequent, grootschalig/informele
landbouw, 
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Beleidskaarten 

De beleidskaarten beschrijven vooral de institutionele zoneringtoestand van iedere cel en geven 
aan of een cel al dan niet mag (of moet) ingenomen worden door een bepaald landgebruik voor 
verschillende perioden in de toekomst.  In deze studie werd verondersteld dat in ieder wereldbeeld 
een verschillend beleid gevoerd zal worden voor het verstedelijkte landgebruik.  Dit resulteert in 
een verschillende set van onderliggende beleidskaarten.  Voor de natuur- en landbouwcategorieën 
werd er geen onderscheid gemaakt tussen de beleidskaarten vo  

Tabel 4.7 geeft weer welke instellingen er werden gebruikt voor het residentiële landgebruik onder 
de verschillende wereldbeelden.  De verklaring van de gebruikte symbolen is als volgt: 

   toegelaten voor het landgebruik op middellange termijn 

  reeds toegelaten voor het landgebruik bij aanvang van de simulatie (2010) 

  -  verboden voor het landgebruik 

   geen uitspraak 

Voor Global Economy en Transatlantic Market wordt er verondersteld dat er geen institutionele 
restricties op het landgebruik zullen gelden.  Er zijn bijgevolg géén beleidskaarten voor beide WBn. 

De instellingen voor de korte termijn zijn gebaseerd op de woonuitbreidingsgebieden in de 
RuimteBoekHouding 2011.  Hiervan wordt verondersteld dat deze in het Regional Communities 
scenario niet meer van toepassing zal zijn.  In Strong Europe is er uitbreiding van het residentiële 
landgebruik mogelijk in gebieden buiten het herbevestigde agrarische gebied dat niet voor natuur 
(Natura2000, VEN, GNBS) gereserveerd wordt.  In Regional Communities is uitbreiding mogelijk in 
alle gebieden die niet voor natuur gereserveerd worden en die niet in een risicogebied voor 
overstromingen liggen. 

Tabel 4.7 Instellingen voor de beleidskaart van het residentiële landgebruik. 

  BAU SE GE RC TA 
Ruimteboekhouding 2011 Wonen ++ ++    

Recreatie      
Natuur en reservaat - -    
Overig groen - -    
Bos - -    
Landbouw      
Industrie buiten poorten      
Industrie binnen poorten - -    
Overige      

Natura2000 SBZ-V      
SBZ-H  -  -  
beide  -  -  

SBZ-V Integraal  -  -  
Niet integraal overig      
Niet integraal geel      

VEN GEN - -  -  
GENO - -  -  
NVWG - -  -  

GNBS Militair  -  -  
Natuur  -  -  
Verweving  -  -  

Landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied 

0 +   +  
1    +  
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  BAU SE GE RC TA 
Slik en schorre beleid Grasland landbouw - -  -  

Grasland multifunctioneel - -  -  
Grasland natuur - -  -  
Slik en schor - -  -  

Landgebruikskaart 2010 Overig      
Niet geregistreerd grasland      
Niet geregistreerde landbouwgrond      
Moeras zonder natuurbeheer      
Heide zonder natuurbeheer      
Kustduin zonder natuurbeheer      
Residentiële bebouwing      
Lichte industrie      
Zware industrie      
Afval en afvalwater      
Mijnbouw      
Energie      
Groothandel      
Detailhandel      
Kantoren en administratie      
Gezondheidszorg en overige diensten      
Overig residentieel, commercieel, 
industrieel 

     

Zeehaven      
Grasland met natuurbeheer      
Productiegrasland met natuur- en 
milieudoelen 

     

Productiegrasland      
Akker met natuurdoelen      
Akker met milieudoelen      
Akker      
Bos met natuurbeheer      
Bos met bosbeheer      
Moeras met natuurbeheer      
Heide met natuurbeheer      
Kustduin met natuurbeheer - -  -  
Slikke en schorre - -  -  
Recreatie en sportterrein      
Residentieel/commercieel Brussel      
Industrie Brussel      
Park      
Militaire infrastructuur      
Infrastructuur      
Water      

Herbevestigde agrarische 
gebieden 

0  +    
1      

Risicogebieden voor 
overstromingen 

0      
1    -  

 
Geschiktheidskaarten 

De geschiktheidskaarten beschrijven vooral de fysische toestand van elke cel in functie van zijn 
potentie om een bepaald landgebruik te ondersteunen.  De kaarten zijn samengesteld op basis van 
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een lineaire weging van een aantal onderliggende kaarten.  De gewichten stellen het belang van de 
onderliggende kaart voor de totale geschiktheid voor. 

In deze studie werden de geschiktheidskaarten voor alle landgebruikscategorieën voor Global 
Economy en Transatlantic Market gelijk gehouden en gelijk gesteld aan de geschiktheidskaarten uit 
het BAU-scenario.  Er werd m.a.w.  verondersteld dat de fysische geschiktheid van de bodem voor 
een bepaald landgebruik niet zal wijzigen onder beide wereldbeelden.  Voor Strong Europe werd 
verondersteld dat de risicozones voor overstromingen minder van belang zijn voor het bepalen van 
de geschiktheid van de bodem voor verstedelijking.  Er kan hier worden verondersteld dat de 
overheid het risico in overstromingsgebieden zal inperken door middel van bv. Indijking, 
vergoedingen bij overstromingen, of subsidies voor de toepassing van speciale bouwtechnieken 
voor het bouwen in overstromingsgebied.  In Regional Communities werd het belang van een 
ligging nabij de bevaarbare waterlopen voor alle verstedelijkte landgebruikscategorieën vergroot.  
Op die manier kan het toegenomen belang van goederen- en personenvervoer via de waterwegen 
in het model worden meegenomen. 

Bijlage C bevat een overzicht van het belang van de verschillende kaartlagen in de samenstelling 
van de geschiktheidskaarten voor de verstedelijkte landgebruikscategorieën onder de 4 WBn. 

Toegankelijkheidskaarten 

De toegankelijkheidskaarten spelen in het RuimteModel enkel een rol voor de verstedelijkte 
landgebruikscategorieën.  In de vier WBn werden verschillende veronderstellingen gemaakt 
betreffende het relatieve belang van verschillende verkeersnetwerklagen voor de verschillende 
verstedelijkte landgebruiken.  Zo wordt in Strong Europe en Regional Communities het belang van 
de nabijheid van openbaar vervoer voor residentieel landgebruik hoger ingeschat.  Voor alle 
economische sectoren wordt er in Regional Communities verondersteld dat het belang van de 
nabijheid van wegen (expresswegen, hoofdwegen, lokale wegen, opritten/afritten van 
autosnelwegen) afneemt, terwijl het belang van de nabijheid van spoorwegstations en bevaarbare 
waterlopen toeneemt.  
worden.  Tot slot wordt er verondersteld dat in Strong Europe en in Global Economy lightrail- en 
sneltramsystemen in gebruik zullen genomen worden.  De ligging van de lightrail en sneltram 
stopplaatsen is gebaseerd op het wensnet van de Mobiliteitsvisie2020 van De Lijn3 (Figuur 4.25).  
De noodzakelijke data hiervoor werden aangeleverd door de Lijn.  In Strong Europe wordt de 
uitbouw van een goed openbaar vervoernet gestimuleerd door de overheid en wordt 
verondersteld dat alle stopplaatsen van lightrails, sneltrams en het Gewestelijk ExpressNet 
(Brussel) volgens de Mobiliteitsvisie2020 in gebruik zullen genomen zijn tegen 2035.  In Global 
Economy wordt het openbaar vervoer voornamelijk door private initiatieven uitgebouwd.  Er wordt 
dus verondersteld dat enkel de meest rendabele stopplaatsen in gebruik zullen genomen worden.  
De ligging van de lightrail en sneltram stopplaatsen, het jaartal waarop de stopplaatsen in gebruik 
genomen worden in de WBn Strong Europe en Global Economy, zijn voorgesteld in Figuur 4.26. 

Een overzicht van alle toegankelijkheidsparameters uit het RuimteModel onder de verschillende 
wereldbeelden is opgenomen in Bijlage D. 

                                                           
3 http://www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020/homepage.htm 
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Figuur 4.25 Openbaar vervoerstructuur volgens de Mobiliteitsvisie2020 van De Lijn  wensnet.  
(Bron: de Lijn) 
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Figuur 4.26 Stopplaatsen lightrail en sneltram in Strong Europe en Global Economy. 

Instelling van de afstandsregels 

Tenslotte werden de afstandsregels ingesteld.  De belangrijkste karakteristieken van de 
afstandsregels zijn de volgende: 

a. De inertie of mate waarin een landgebruik op de ingenomen positie blijft; deze wordt 
bepaald door de hoogte van de afstandsregel op afstand 0 voor de invloed van het 
landgebruik op zichzelf.  Deze inertie is het hoogste voor de meeste dominante 

 
b. De hoogte van de afstandsregel op afstand 0 voor de invloed van een landgebruik op een 

ander landgebruik; deze bepaalt het gemak waarmee een landgebruik kan worden omgezet 
naar het landgebruik dat invloed uitoefent.  Een negatieve waarde bemoeilijkt deze 
conversie juist. 

c. De hoogte en het verloop van de afstandsregel voor afstanden > 0 voor de invloed van een 
landgebruik op een andere landgebruik; deze bepaalt de mate waarin een landgebruik op 
afstand invloed uitoefent op een ander landgebruik. 

Voor het instellen van de afstandsregels werden de regels van het BAU-scenario als uitgangspunt 
genomen, te beginnen met het Wereldbeeld Global Economy.  Dit omdat de economische 
veranderingen daarin het grootst zijn, waardoor bijvoorbeeld de ruimtelijke expansie van stedelijke 
agglomeraties meer prominent aanwezig was en eenvoudiger te interpreteren.  Op 
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bovengenoemde aspecten werden de afstandsregels per Wereldbeeld ingesteld, te beginnen met 
de invloed van het landgebruik Residentieel op de landgebruiken Residentieel (in verband met de 
vorming en groei van stedelijke centra) en Akker en Productiegrasland (met het oog op de 
stedelijke uitbreiding ten koste van open ruimte).  Typische aspecten waarop de regels vervolgens 
verder werden ingesteld zijn de omvang van de zich vormende clusters van residentieel 
landgebruik, detailhandel en kantoren e.d., de concentratie van open en verstedelijkte ruimte, de 
wijze waarop de bestaande lintbebouwing zich voortzet, de aantrekkingskracht die infrastructuur 
uitoefent op de sectoren Groothandel, verkeer en transport en Kantoren en administratie, en het 
aangroeipatroon voor de stedelijke uitbreiding.  Verder werden de afstandsregels indien mogelijk 
gelijk ingesteld voor landgebruiken die binnen een categorie geaggregeerd konden worden.  Een 
voorbeeld daarvan is de afstandsregel voor de invloed van het landgebruik Residentieel op de 
industriële landgebruiken Lichte industrie, Zware industrie, Afval en afvalwater, waterwinning en 
waterdistributie, Mijnbouw, Energie, en Groothandel, transport en verkeer. 

Als gevolg van de wisselwerking tussen de regels waren meerdere iteraties noodzakelijk.  Op 
vergelijkbare wijze werden vervolgens de regels voor de andere drie Wereldbeelden ingesteld.  
Figuur 4.27 toont de vorm van de belangrijke afstandsregel voor de invloed van het landgebruik 
Residentieel op het landgebruik Residentieel voor de vier Wereldbeelden.  Het Wereldbeeld Global 
Economy onderscheidt zich door uitbreiding van de bestaande stedelijke centra, wat om een 
relatief hoge inertie vraagt.  Het Wereldbeeld Regional Communities, daarentegen, wordt 
gekenmerkt door de uitbreiding van kleinere gemeenschappen.  Dit betekent dat de invloed lokaal 
is, en de afstandsregel op grotere afstanden werd licht negatief ingesteld om de residentiële centra 
kleiner te houden evenals de aantrekkingskracht van de grootstedelijke kernen. 

 
Figuur 4.27 Afstandsregels voor de invloed van het landgebruik Residen eel op het landgebruik 

Residen eel. 

Figuur 4.28 toont het verloop voor de vier Wereldbeelden van de afstandsregel voor de invloed van 
het landgebruik Residentieel op het landgebruik Detailhandel en horeca, dat dienstverlenend is en 
in het algemeen de bevolking zal volgen.  In het Wereldbeeld Regional Communities zullen deze 
diensten sterker dan voor de andere Wereldbeelden gekoppeld zijn aan de kleinere, regionale 
gemeenschappen omdat de transportmogelijkheden beperkter zijn.  Dit komt in de afstandsregel  
tot uiting in het grotere oppervlak onder de curve en sterkere werking op afstand.  Voor de andere 
Wereldbeelden is de directe nabijheid van winkels e.d.  van minder belang.  Het verschil in de Y-
waarden voor een waarde van X = 0 toont de mate waarin residentieel landgebruik kan 
overgenomen worden door Detailhandel en horeca.  In Regional Communities en Transatlantic 
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market kan in de stedelijke kernen residentieel landgebruik gemakkelijker worden overgenomen 
dan in  

 
Figuur 4.28 Afstandsregels voor de invloed van het landgebruik Residen eel op het landgebruik 

Detailhandel en horeca. 

Figuur 4.29 toont de afstandsregel voor de invloed van het landgebruik Akker op het landgebruik 
Residentieel.  Deze is het sterkst voor het Wereldbeeld Global Economy, en is ondermeer 
aanleiding tot de uitbreiding van residentieel landgebruik aan de randen van de stedelijke 
agglomeraties, ten koste van landbouwgebied (voornamelijk Akker en Productiegrasland). 

 
Figuur 4.29 Invloed van het landgebruik Akker op het landgebruik Residen eel. 

Afhankelijk van het resultaat werden de gewichten voor de invloed van de toegankelijkheid nog 
eens herzien.  Zo werd bijvoorbeeld aan de nabijheid van stations meer gewicht gegeven voor het  
Wereldbeeld Regional Communities, omdat het autobezit in dit scenario sterk afneemt (zie ook 
Bijlage D). 
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HOOFDSTUK 5. KAARTBEELDEN VAN EEN VERANDEREND VLAANDEREN VOLGENS 
DE 4 WERELDBEELDEN 

De 4 parametersets zoals ze werden opgebouwd uit de bewerkingen beschreven in het vorige 
hoofdstuk, worden per set ingevoerd in het RuimteModel en doorgerekend.  Daaruit ontstaan 
enerzijds resultaten op het regionale (arrondissementen) en het lokale (cellulaire) niveau.  Voor elk 
wereldbeeld zijn alle uitvoerdata beschikbaar voor gans Vlaanderen.  De oorspronkelijke 
berekeningen gebeuren op basis van alle 37 landgebruiken. Een aantal arrondissementele 
resultaten werden reeds op kaart getoond in het vorige hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt vooral 
dieper ingegaan op de resultaten op het cellulaire niveau, zijnde dus cellen van 1 ha. In de 
beschrijving wordt vaak ingezoomd op specifieke deelgebieden in Vlaanderen.  Dit is vooral 
bedoeld om een aantal kenmerkende verschillen cartografisch inzichtelijk te maken, zonder 
daarmee te willen stellen dat ze enkel voorkomen in het getoonde gebied. Integendeel, het gaat 
om algemene trends die ook op gelijkaardige plaatsen of in gelijkaardige situaties in Vlaanderen 
optreden.  De analyse van de oorspronkelijke kaarten zal dit aantonen. 

5.1 LANDGEBRUIK EN LANDGEBRUIKSVERANDERINGEN 

Om de resultaten op een overzichtelijke manier te kunnen weergeven en visualiseren, werden voor 
deze paragraaf de 37 landgebruikscategorieën van de oorspronkelijke landgebruikskaart 
gegroepeerd tot 15 categorieën volgens Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Indeling van de landgebruikscategorieën voor de weergave en analyse van de resultaten 

Gegroepeerde categorieën Originele landgebruikscategorieën 
Overig Overig 

Onbeheerde natuur 
Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde; Moeras 
zonder natuurbeheer; Heide zonder natuurbeheer; 
Kustduin zonder natuurbeheer 

Niet geregistreerde landbouwgrond Niet geregistreerde landbouwgrond 
Residentieel Residentieel 

Industrie 
Lichte industrie; Zware industrie; Afval en afvalwater, 
waterwinning en waterdistributie; Mijnbouw; Energie; 
Industrie Brussel 

Tertiair Groothandel en transport en verkeer; Detailhandel en 
horeca; Kantoren en administratie; Overige diensten 

Overige 
residentieel/industrieel/commercieel 

Overige residentieel/industrieel/commercieel; 
Residentiële/Commerciële bebouwing Brussel 

Zeehaven Zeehaven 

Beheerde natuur 

Grasland met natuurbeheer; Bos met natuurbeheer; Bos 
met bosbeheer; Moeras met natuurbeheer; Heide met 
natuurbeheer; Kustduin met natuurbeheer; Slik en 
schorre 

Landbouw Productiegrasland met natuur- en milieudoelen; 
Productiegrasland; Akker met natuurdoelen; Akker met 
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Gegroepeerde categorieën Originele landgebruikscategorieën 
milieudoelen; Akker 

Recreatie, sportterreinen en parken Recreatie- en sportterrein; Park 
Militaire voorzieningen Militaire voorziening 
Infrastructuur Infrastructuur 
Water Water 
Buiten studiegebied Buiten studiegebied 

Tabel 5.2 en Tabel 5.3 geven een overzicht van de arealen per landgebruik in de beginsituatie 
(2010) en in de eindsituatie (2050) voor elk van de wereldbeelden voor de 15 gegroepeerde en de 
37 originele landgebruiken. 

Tabel 5.2 Overzicht van de arealen per gegroepeerde (15) landgebruikcategorie 

  Oppervlakte per landgebruik in ha 
  2010 2050 
Geaggregeerde landgebruiken   SE GE RC TA 
Overig 41.713 30.698 45.270 41.098 34.862 
Onbeheerde natuur 38.861 41.677 36.560 47.859 56.113 
Niet geregistreerde landbouwgrond 84.923 95.350 78.281 85.109 75.324 
Residentieel 224.101 256.730 318.165 226.555 270.679 
Industrie 20.785 19.628 25.377 18.032 20.859 
Tertiair 29.825 41.746 55.564 36.046 47.385 
Overige residentieel/industrieel/commercieel 72.692 69.405 42.830 82.189 61.297 
Zeehaven 9.660 9.660 9.660 9.660 9.660 
Beheerde natuur 155.394 197.639 188.831 192.505 181.902 
Landbouw 622.911 538.548 500.513 562.028 542.970 
Recreatie, sportterreinen en parken 24.330 24.328 24.328 24.328 24.328 
Militaire voorzieningen 5.372 5.372 5.372 5.372 5.372 
Infrastructuur 18.213 18.204 18.207 18.204 18.207 
Water 25.989 25.784 25.811 25.784 25.811 
Buiten studiegebied 1.234         
Totaal 1.376.003         
Subtotaal Vlaanderen 1.359.777         
Subtotaal BHG 16.226         

Figuur 5.1 toont de netto toe- of afname in oppervlak tussen 2010 en 2050 voor elk van de 
gegroepeerde landgebruikscategorieën op schaal van Vlaanderen in de 4 WBn. Deze grafiek geeft 
een maat voor de algemene ruimtelijke dynamiek van het landgebruik, waarbij de balken aan 
weerszijden van de nullijn elkaars complement zijn. Op de grafiek is te zien dat in het WB Global 
Economy bijna 12% van de Vlaamse oppervlakte netto van bestemming verandert tussen 2010 en 
2050. In het WB Regional Communities, daarentegen, is dit minder dan 5%.  

In elk van de 4 WBn is er een netto afname van het landbouwareaal. In de WBn Global Economy en 
Transatlantic Markets wordt de vrijgekomen ruimte vooral ingevuld door woongebieden en door 
de tertiaire sector (handel en/of diensten): woongebieden nemen respectievelijk toe met 94064 ha 
(of 6.4 ha/dag) en 46578 ha (of 3.2 ha/dag) en de (tertiaire) bedrijventerreinen met 25739 ha (of 
1.8 ha/dag) en 17560 ha (of 1.2 ha/dag) in Global Economy en Transatlantic Markets. In de WBn 
Strong Europe en Regional Communities is de groei van de woongebieden en bedrijventerreinen 
beperkter en neemt de beheerde natuur voor een groot deel de plaats in van het landbouwland.  

De invulling van de beheerde natuur is, zoals reeds vermeld in Tabel 4.5, echter sterk verschillend 
per WB. Bovendien is het beheer in verschillende handen: in het WB Strong Europe gaat het vooral 
om de realisatie van ecologisch kwaliteitsvolle (biodiversiteits)natuur die door de overheden wordt 



Kaartbeelden van een veranderend Vlaanderen volgens de 4 wereldbeelden

2011/RMA/R/363 
59 

beheerd, terwijl het in het WB Global Economy veeleer om natuurgebieden gaat die op 
commerciële basis worden geëxploiteerd. 

Tabel 5.3 Overzicht van de arealen voor alle (37) landgebruikcategorie 

  Oppervlakte per landgebruik in ha 
  2010 2050 
Oorspronkelijke landgebruiken   SE GE RC TA 
Residentieel 224.101 256.730 318.165 226.555 270.679 
Lichte industrie 9.442 8.774 12.986 7.978 9.963 
Zware industrie 8.351 7.892 9.425 7.094 7.934 
Afval & afvalwater, waterwinning & waterdistributie 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 
Mijnbouw 280 280 280 280 280 
Energie 454 431 435 429 431 
Groothandel en transport & verkeer 9.956 16.121 22.806 15.012 20.000 
Detailhandel en horeca 6.760 11.256 18.680 10.867 13.578 
Kantoren& administratie 6.179 6.464 6.449 4.515 6.204 
Overige diensten 6.930 7.905 7.629 5.652 7.603 
Overig industrieel/commercieel 63.131 59.871 33.297 72.656 51.764 
Zeehaven 9.660 9.660 9.660 9.660 9.660 
Grasland met natuurbeheer 7.988 29.114 8.319 8.318 8.319 
Productiegrasland met natuur- en milieudoelen 8.781 9.003 0 9.003 0 
Productiegrasland 209.276 177.534 175.166 158.123 156.660 
Akker met natuurdoelen 39 998 0 998 0 
Akker met milieudoelen 12.751 15.180 0 15.181 0 
Akker 392.064 335.833 325.347 378.723 386.310 
Bos met natuurbeheer 14.863 31.449 20.965 20.965 10.484 
Bos met bosbeheer 118.556 95.835 123.048 121.981 148.413 
Moeras met natuurbeheer 5.013 18.920 14.951 18.920 6.209 
Heide met natuurbeheer 5.978 15.993 15.993 15.993 4.000 
Kustduin met natuurbeheer 1.207 2.156 2.156 2.156 1.078 
Slik en schorre 1.789 4.172 3.399 4.172 3.399 
Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde 24.513 34.252 31.563 41.204 38.879 
Niet geregistreerde landbouwgrond 84.923 95.350 78.281 85.109 75.324 
Moeras zonder natuurbeheer 10.794 3.956 2.626 3.681 10.342 
Heide zonder natuurbeheer 2.599 3.438 2.172 2.714 6.110 
Kustduin zonder natuurbeheer 955 31 199 260 782 
Recreatie- en sportterrein 14.253 14.253 14.253 14.253 14.253 
Park 10.077 10.075 10.075 10.075 10.075 
Militaire voorziening 5.372 5.372 5.372 5.372 5.372 
Infrastructuur 18.213 18.204 18.207 18.204 18.207 
Water 25.989 25.784 25.811 25.784 25.811 
Overig 41.713 30.698 45.270 41.098 34.862 
Residentiële/commerciële bebouwing_BHG 9.561 9.534 9.533 9.533 9.533 
Industrie_BHG 1.187 1.180 1.180 1.180 1.180 
Buiten studiegebied 1.234         
Totaal 1.376.003         
Subtotaal Vlaanderen 1.359.777         
Subtotaal BHG 16.226         
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Figuur 5.1 Ne o landgebruikswijzigingen tussen 2010 en 2050 in Vlaanderen, uitgedrukt als 

percentage van het totale oppervlak 

Figuur 5.2 toont de landgebruiksveranderingen tussen 2010 en 2050 op schaal van de Vlaamse 
arrondissementen. Ook hier wijst het percentage op een netto wijziging in 2050 ten opzichte van 
2010. 

De ruimtelijke dynamiek is het sterkst uitgesproken in het WB Global Economy in de stedelijke 
arrondissementen Antwerpen en Halle-Vilvoorde. In de andere drie WBn, daarentegen, vertonen 
vooral Dendermonde en Oostende een sterke ruimtelijke dynamiek. Ieper en Eeklo zijn, gemiddeld 
gezien, de minst dynamische arrondissementen. De groei van de verstedelijking is hier in elk van de 
4 WBn beperkt, waardoor de arrondissementen hun landelijk karakter kunnen behouden. 

Verder valt op in Figuur 5.2 dat de landbouw afneemt in areaal in elk arrondissement en onder alle 
vier de WBn. De woongebieden en de beheerde natuur, daarentegen, nemen over het algemeen 
toe in oppervlakte. Opmerkelijk is dat het woongebied lichtjes afneemt in oppervlakte in 
Antwerpen, Halle-Vilvoorde en Gent onder het WB Regional Communities. In deze 
arrondissementen worden de woongebieden waarschijnlijk voor een deel verdrongen door kleine 

ntieel/ industrieel/ 

economische sectoren groeien het sterkst in de arrondissementen Halle-Vilvoorde, Kortrijk (in GE) 
en Antwerpen. De beheerde natuur, tot slot, neemt het sterkst toe in oppervlakte in de 
arrondissementen Maaseik (GE: voornamelijk heide, bos en moeras met natuurbeheer), Veurne 
(SE: voornamelijk grasland en kustduin met natuurbeheer) en Dendermonde (RC: voornamelijk 
moeras met natuurbeheer en slik&schorre en TA: voornamelijk bos met bosbeheer en 
slik&schorre). 
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Figuur 5.2 Ne o landgebruiksveranderingen per arrondissement 
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Figuur 5.3 brengt de huidige situatie (2010) van het landgebruik in kaart voor de regio Antwerpen  
Sint-Niklaas  Mechelen  Herentals. Figuur 5.4 en Figuur 5.5 tonen vervolgens de situatie in 
respectievelijk 2020 en 2050 volgens de 4 WBn. 

 
Figuur 5.3 Landgebruik in de regio ten zuiden van Antwerpen in 2010 

Figuur 5.4 toont een sterke uitbreiding van het residentiële gebied (rode kleur) in het WB Global 
Economy in 2020. Deze trend zet zich nog sterker door na 2020, waardoor de landbouw in het 
gebied ten zuiden van Antwerpen praktisch volledig verdrongen is in 2050 (Figuur 5.5). Ook het 
gebied ten oosten van Mechelen (regio Bonheiden  Keerbergen) verstedelijkt zeer sterk in 2050. 
Ook in de andere 3 WBn is er een toename van het residentiële gebied, zij het beperkter. Hierdoor 
wordt het landbouwgebied (licht geel) beter gevrijwaard voor de toegenomen verstedelijking.   

 
Figuur 5.4 Landgebruik in de regio ten zuiden van Antwerpen in 2020 volgens de 4 WBn 
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Figuur 5.5 Landgebruik in de regio ten zuiden van Antwerpen in 2050 volgens de 4 WBn 

Om de verschillen in landgebruik in 2050 t.o.v. 2010 beter te kunnen onderscheiden, worden de 
verschilkaarten voor de samengestelde landgebruikscategorieën Residentieel, Tertiair, Overige 
Residentieel/industrieel/commercieel, Beheerde natuur en Landbouw getoond in Figuur 5.6 tot 
Figuur 5.10.  

Figuur 5.6 toont de uitbreiding (in blauw) en de inkrimping (in rood) van het residentiële gebied. 
Zoals reeds vermeld, is de verstedelijkingsdruk het grootst in het WB Global Economy.  Er treedt 
zowel een doorgedreven suburbanisatie op rondom de bestaande stadskernen als een toename 
van de gespreide bewoning op het platteland, waardoor de grens tussen stad en platteland 
vervaagt.  In het WB Transatlantic Markets treedt hetzelfde fenomeen op, zij het in beperktere 
mate.  In Strong Europe is de groei het grootst nabij de bestaande kernen, waardoor er een sterk 
geclusterd patroon van de verstedelijking optreedt. In Regional Communities, ten slotte, 
verdwijnen een groot aantal residentiële cellen in de stadscentra. Zij maken plaats voor de 
gemengde landgebruikscategorie Overig residentieel/industrieel/commercieel  (Figuur 5.7) die 
voornamelijk kleinere zelfstandige ondernemingen huisvest. De residentiële cellen verplaatsen zich 
in de richting van de kleinere dorpskernen in het buitengebied, die een flinke groei ondervinden. 

De tertiaire sector groeit in alle 4 de WBn sterk aan in de stadsranden van steden zoals Antwerpen, 
Sint-Niklaas en Mechelen (Figuur 5.8). In het WB Global Economy gaat het om grote 
kantoorcomplexen die ontstaan in de periferie van de steden en nabij de haven van Antwerpen. In 
de andere 3 WBn gaat het veeleer om een uitbreiding van de detailhandel en horeca. In alle WBn 
onstaat er bovendien een concentratie van groothandel langsheen het Albertkanaal en rondom de 
haven van Antwerpen. 
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Figuur 5.6 Verschilkaarten 2010-2050 voor Residen eel gebied volgens de 4 WBn 

 
Figuur 5.7 Verschilkaarten 2010-2050 voor Overig residen eel/industrieel/commercieel  
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Figuur 5.8 Verschilkaarten 2010-2050 voor Ter aire bedrijventerreinen volgens de 4 WBn 

De beheerde natuur groeit vooral aan rondom de bestaande natuurgebieden (Figuur 5.9). In alle 
WBn valt de uitbreiding van de slik en schorre gebieden rondom de Schelde op, die worden 
gerealiseerd in het kader van het Sigmaplan. Verder breiden ook de bosgebieden ten oosten van 
Antwerpen (regio Schoten-Schilde-Zoersel) uit in alle 4 de WBn. In de WBn Strong Europe en 
Regional Communities vindt de uitbreiding van de beheerde natuur hiernaast ook nog plaats in de 
riviervalleien, zoals die van de Schelde, de Dijle en de Grote Nete. Het gaat hierbij vooral om 
beheerde moerasgebieden. 

De verschilkaart voor de landbouw, tot slot, toont de reeds vermelde sterke afname van het 
landbouwareaal in alle WBn (Figuur 5.10). Het zijn namelijk in de eerste plaats de 
landbouwgronden die plaats moeten maken voor de toenemende verstedelijking en de nieuwe  
natuurgebieden. De landbouwgronden verdwijnen dan ook veelal nabij de stedelijke gebieden in 
de WBn Global Economy en Transatlantic Markets. Ook de geplande slik & schorre gebieden 
langsheen de Schelde bestaan momenteel voornamelijk uit landbouwgrond, waardoor de realisatie 
van het Sigmaplan gepaard zal gaan met een inkrimping van het landbouwareaal.  

Tot slot kunnen de verschillen in landgebruik tussen de WBn onderling en tussen de WBn en de 
uitgangssituatie (2010) mathematisch worden gedetecteerd door gebruik te maken van de Fuzzy 
Kappa (Tabel 5.4; Hagen, 2003). De Fuzzy Kappa is een statistische parameter die uitdrukt op een 
schaal van 0 tot 1 hoe zeer twee landgebruikskaarten van elkaar verschillen. Hierbij worden 
overeenkomstige rastercellen vergeleken in een straal van 4 cellen waarbij het gewicht afneemt 
met de afstand tot de cel (Hagen, 2003).  

De Fuzzy Kappa werd berekend voor alle WBn in 2020 en 2050. Aangezien de trends die zich 
voordoen tussen 2010 en 2020 over het algemeen worden voortgezet na 2020, neemt de afwijking 
tussen de WBn onderling en de afwijking t.o.v. de uitgangssituatie toe tussen 2020 en 2050 (Tabel 
5.4). 
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Figuur 5.9 Verschilkaarten 2010-2050 voor de Beheerde natuur volgens de 4 WBn 

 
Figuur 5.10 Verschilkaarten 2010-2050 voor de Landbouw volgens de 4 WBn 
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In het algemeen verschilt het WB Global Economy (0,875 in 2020 en 0,711 in 2050), door zijn sterke 
groei van de verstedelijking, het sterkst van de uitgangssituatie (2010).  De relatief zwak groeiende 
WBn Regional Communities (0,926 in 2020 en 0,817 in 2050) en Transatlantic Markets (0,914 in 
2020 en 0,810 in 2050), daarentegen, vertonen de hoogste overeenkomst met de uitgangssituatie.  
De WBn Strong Europe en Regional Communities verschillen het sterkst van Global Economy (Fuzzy 
Kappa van respectievelijk 0.718 en 0.710 in 2050) en gelijken het meest op elkaar (0,820 in 2050).  
Transatlantic Market, ten slotte, gelijkt het meest op het Global Economy scenario (0,774 in 2050). 

Tabel 5.4 Fuzzy Kappa metriek ter vergelijking van het landgebruik tussen de verschillende WBn. De 
bovenste hel  van de matrix gee  de mate van overeenkomst voor het jaar 2020, de onderste hel  

voor het jaar 2050. 

Fuzzy Kappa 2010 SE GE RC TA 
2010 1 0.908 0.875 0.926 0.914 
SE 0.789 1 0.856 0.935 0.874 
GE 0.711 0.718 1 0.858 0.912 
RC 0.817 0.820 0.710 1 0.882 
TA 0.810 0.739 0.774 0.769 1 

 
5.2 MONTE CARLO SIMULATIE: REKENEN MET ONZEKERHEID 

Niet alleen tussen de verschillende WBn, maar ook binnen elk WB heerst er een bepaalde mate van 
onzekerheid over de ruimtelijke ontwikkelingen die zullen plaatsvinden tussen 2010 en 2050. Deze 
onzekerheid heeft te maken met het feit dat de resultaten zijn gebaseerd op modelsimulaties, die 
altijd een simplificatie van de werkelijkheid impliceren en met het feit dat de toekomstprojecties 
van de bevolking, tewerkstelling en ruimtegebruik op een relatief lange termijn (40 jaar) gebeuren. 

ze onzekerheid voor een deel worden begroot. Telkens het model wordt 
gedraaid wordt er gerekend met waarden voor geselecteerde parameters die getrokken worden uit 
een vastgesteld bereik in plaats van te rekenen met één vaste, gecalibreerde waarde per 
parameter. In wat volgt wordt voor slechts 1 parameter de waarde stochastisch getrokken, 
meerbepaald voor de stochastische parameter in het cellulaire (lokale) sub-model die het 
irrationele, van het gemiddelde afwijkend, of slecht geïnformeerde gedrag van ruimtegebruikers in 
hun locatiekeuze vertegenwoo . Er wordt dus niet gevarieerd op onzekerheden 
in de demografische of economische parameters van het regionale sub-model in de 
veronderstelling dat deze onzekerheden reeds worden meegenomen in de WBn. Met behulp van 
de Monte Carlo runs kan de kans op het voorkomen van een bepaald landgebruik in elk WB 
worden berekend. Dit is aanleiding tot een kansenkaart per landgebruik in plaats van één enkele 
landgebruikskaart. Bovendien kunnen de onzekerheden in de WBn gesommeerd worden om zo de 
gemi  onafgezien van het WB. 

Deze gemiddelde kans op voorkomen houdt dus zowel rekening met de onzekerheid omwille van 
de gebruikte modelaanpak als met de onzekerheid veroorzaakt door de aannames die worden 
gemaakt in de verschillende WBn. Deze informatie komt het dichtst in de buurt van wat men wil 
kunnen analyseren om een robuust beleid vast te stellen wanneer in een vervolgstudie 
beleidsmaatregelen worden doorgerekend. 

Figuur 5.11 toont de kans op verstedelijking in de Vlaamse Ruit voor elk WB en de gemiddelde kans 
op verstedelijking. Per WB zijn er 25 runs van het model gemaakt. De gemiddelde kans is dus het 
resultaat van 100 runs, 25 voor elk van de 4 WBn. Verstedelijking omvat daarbij zowel 
woongebieden als de ruimte ingenomen door de economische sectoren. De kans op verstedelijking 

2020 

2050 
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is het grootste in het WB Global Economy aangezien de totale groei van de verstedelijkte ruimte, 
de vrijheidsgraden in de locatiekeuze en het locatiegedrag ook het grootste zijn in dit WB. 

In 2010 bedraagt het verstedelijkt landgebruik 346315 ha, zijnde 25.5% van alle cellen in 
Vlaanderen. In 2050 in het WB Global Economy hebben 41.5% van alle cellen in Vlaanderen 
(564.000 ha) een kans op verstedelijking groter dan 0%. Dit wil zeggen dat meer dan 40% van alle 
cellen in Vlaanderen in minimum 1 van de uitgevoerde Global Economy modelruns een 
verstedelijkt landgebruik kreeg toegewezen. Het werkelijke aantal verstedelijkte cellen in 2050 is 
echter maar 32.4% van het totaal aantal cellen in Vlaanderen (440.000 ha). In totaal zijn er dus  
120.000 ha meer met een kans op verstedelijking in 2050 voor het WB Global Economy (Figuur 
5.12). Of met andere woorden, de 440.000 cellen met een verstedelijkt landgebruik die aanwezig 
zijn in 2050 in het WB Global Economy, kunnen potentieel voorkomen op 564.000 verschillende 
locaties. Deze laatste locaties zijn dus onderhevig aan een bepaalde mate van verstedelijkingsdruk. 
In de WBn Strong Europe en Regional Communities is de onzekerheid veel kleiner. In 2050 is 
volgens het WB Regional Communities 26.6% van alle cellen in Vlaanderen verstedelijkt, terwijl 
maar 28.7% van alle cellen een bepaalde kans op verstedelijking hebben. In het WB Strong Europe 
is dit respectievelijk 29.9% en 32.5% (Figuur 5.12). De groei van wonen en werken wordt in deze 
WBn namelijk sterk bepaald door de beleidskaarten (zie Tabel 4.7) die de ruimte voor wonen en 
werken inperken. In de WBn Global Economy en Transatlantic Markets, daarentegen, gelden er 
geen institutionele restricties op het landgebruik, waardoor de beschikbare ruimte voor stedelijke 
uitbreiding veel minder ingeperkt is. Voor het WB Regional Communities valt nog op in Figuur 5.11 
hoezeer de groei zich voordoet in de kleine landelijke kernen. 

De synthese van de 4 WBn (Figuur 5.11, boven) toont in 47.1% van alle cellen een bepaalde kans op 
verstedelijking. Dit wil zeggen dat 47.1% van het totale oppervlak van Vlaanderen in minstens 1 
modelrun en in minstens 1 WB een verstedelijkt landgebruik kreeg toegewezen. Uit deze synthese 
blijkt dat de kans op een uitbreiding van de verstedelijking het hoogst is in de omgeving van de 
steden (o.a. ring rond Antwerpen, Vlaamse rand rond Brussel, uitbreiding ten zuiden van Gent en 
ten westen van Mechelen) en in de omgeving van de grote bedrijventerreinen, zoals de havens van 
Antwerpen en Gent, de luchthaven van Zaventem en de as langsheen het Albertkanaal (Figuur 
5.11). 
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Figuur 5.11 Kans op verstedelijking in de Vlaamse Ruit volgens de 4 WBn (onder) en gemiddelde 
kans op verstedelijking (boven). De grijze gebieden stellen de verstedelijkte ruimte in 2010 voor. 
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Figuur 5.12 Aantal cellen met een bepaalde kans op verstedelijking versus het aantal cellen dat een 

verstedelijkt landgebruik krijgt toegewezen in 2050 volgens de 4 WBn 

Figuur 5.13 toont de kans op het voorkomen van beheerde natuur in elk van de 4 WBn en de 
gemiddelde kans op het voorkomen van beheerde natuur in Vlaanderen. De gebieden met de 
grootste kans op beheerde natuur zijn de slik & schorre gebieden langsheen de Schelde, die in elk 
van de 4 WBn, in het kader van het Sigmaplan, gerealiseerd worden. De locatie van deze gebieden 
is immers planmatig al vastgelegd, waardoor de kans op voorkomen in elk WB gelijk is aan 100%. 
Deze gebieden buiten beschouwing gelaten, blijkt er een groot verschil tussen het voorkomen van 
beheerde natuur in de 4 WBn. In de WBn Global Economy en Transatlantic Markets is de kans op 
een uitbreiding van de beheerde natuur het grootst in de Antwerpse Kempen en in het 
noordoosten van de provincie Limburg. In het WB Global Economy gaat het vooral om de 
uitbreiding van heidegebieden, waarvan de ligging sterk bepaald wordt door de aanwezigheid van 
geschikte bodems. Dit verklaart de relatief hoge kans op voorkomen: in bijna alle uitgevoerde 
modelruns zullen de heidegebieden op de meest geschikte bodems uitbreiden. In het WB 
Transatlantic Markets, daarentegen, gaat het vooral om de uitbreiding van productiebossen (bos 
met bosbeheer), waarvan de exacte locatie minder sterk vastligt.  

In het WB Strong Europe komt er in de provincie West-Vlaanderen een groot aantal cellen voor 
met een relatief lage kans op het voorkomen van beheerde natuur. Het gaat hier om de 

Grasland met natuurbeheer  de geschiktheid van de 
ondergrond niet zo sterk bepalend als voor heide of moeras. De exacte ligging van het beheerde 
grasland kan dus sterk variëren in de verschillende modelruns
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Figuur 5.13 Kans op voorkomen van beheerde natuur volgens de 4 WBn (onder) en gemiddelde kans 

op beheerde natuur (boven). De grijze gebieden stellen de bestaande natuurgebieden voor. 

5.3 INDICATOREN 

Aanvullend op het landgebruik werden van het landgebruik afgeleide indicatoren berekend.  Deze 
indicatoren vormen een afwegingskader dat de mogelijke effecten van de verschillende ruimtelijke 
ontwikkelingen op wonen, werken, natuur, landschap en recreatie in beeld brengt.  Tabel 5.5 geeft 
een overzicht van indicatoren die werden doorgerekend voor de 4 WBn en werden weerhouden 
voor het rapport.  In de volgende paragrafen zullen de methodologie en de meest in het oog 
springende resultaten van deze indicatoren één voor één besproken worden. 

Tabel 5.5 Overzicht doorgerekende indicatoren. 

Indicator Rekenalgoritme Sector/thema 
Verstedelijkingsgraad CountIndicator Ruimte voor wonen en 

werken 
Verstedelijkte ruimte: Oppervlakte en 
contiguïteit 

ClusterIndicator Ruimte voor wonen en 
werken 

Woondichtheid: aantal inwoners per 
wooncel 

PopulationDensityIndicator Demografie 

Wonen: Oppervlakte en contiguïteit ClusterIndicator Ruimte voor wonen 
Werkdichtheid: aantal werkenden per cel 

 
JobDensityIndicator Economie 
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Indicator Rekenalgoritme Sector/thema 
Werken: Oppervlakte en contiguïteit ClusterIndicator Ruimte voor werken 
Arbeidspotentieel CountDensityIndicator Economie 
Concentratie Industrie CountIndicator Ruimte voor werken 
Concentratie Groothandel CountIndicator Ruimte voor werken 
Concentratie Detailhandel CountIndicator Ruimte voor werken 
Concentratie Kantoren  CountIndicator Ruimte voor werken 
Concentratie Overige diensten CountIndicator Ruimte voor werken 
Concentratie Werken CountIndicator Ruimte voor werken 
Afstand residentieel tot detailhandel en 
overige diensten 

DistanceIndicator Sociaaleconomische 
ontwikkelingen 

Open ruimte: Oppervlakte en contiguïteit ClusterIndicator Milieu, natuur en 
landbouw 

Groene ruimte: Oppervlakte en 
contiguïteit 

ClusterIndicator Milieu, natuur en 
landbouw 

Bevolkingsdruk op groene ruimte CountDensityIndicator Milieu, natuur en 
landbouw 

5.3.1 VERSTEDELIJKINGSGRAAD 

Deze indicator berekent de graad van de verstedelijking van het volledige grondgebied. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Count algoritme (Engelen et al., 2011), waarbij 
het aandeel aan verstedelijkte cellen (met name: Residentieel, Residentieel Brussel, alle 
economische sectoren, Industrie Brussel en Infrastructuur) ten opzichte van het totaal aantal cellen 
binnen een straal van 1,5km rondom iedere cel werd bepaald. 

 Resultaten 

De gemiddelde verstedelijkingsgraad in Vlaanderen neemt in elk van de 4 WBn toe omwille van de 
toename van het aantal verstedelijkte cellen tussen 2010 en 2050 (Figuur 5.14). 

 
Figuur 5.14 Evolu e van de gemiddelde verstedelijkingsgraad in Vlaanderen volgens de 4 WBn. 
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In Global Economy is deze toename het grootst omwille van de sterke suburbanisatie en het 
versnipperd voorkomen van de verstedelijking.  De toename van de verstedelijkingsgraad is het 
grootst in de reeds sterk verstedelijkte arrondissementen Antwerpen, Halle-Vilvoorde, Kortrijk en 
Mechelen.  In de arrondissementen Ieper, Diksmuide, Veurne en Eeklo verandert de 
verstedelijkingsgraad nauwelijks in het Global Economy scenario. 

In het WB Regional Communities neemt de verstedelijkingsgraad amper toe tussen 2010 en 2050 
omwille van de zeer geringe groei van de verstedelijking. 

Wanneer de ontwikkeling van de verstedelijkingsgraad in de regio Antwerpen-Mechelen van nabij 
bekeken wordt (Figuur 5.15), valt op dat de stad Antwerpen zeer sterk uitbreidt in de WBn Global 
Economy, Strong Europe en Transatlantic Market.  Deze uitbreiding is, vooral in Global Economy, 
zeer sterk rondom de invalsassen naar de stad (A12, E19, E313, E17).  In Strong Europe gaan 
bovendien regionaal stedelijke kernen, zoals Sint-Niklaas, relatief sterk verstedelijken. 

 

 
Figuur 5.15 Verstedelijkingsgraad in 2010 en in 2050 volgens de 4 WBn in de zuidelijke rand van 

Antwerpen. 
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5.3.2 VERSTEDELIJKTE RUIMTE: OPPERVLAKTE EN CONTIGUITEIT 

Deze indicator berekent de locatie en omvang van aaneengesloten verstedelijkte gebieden. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Cluster algoritme (Engelen et al., 2011).  
Hierbij werd voor iedere cel die is ingenomen door een verstedelijkte landgebruikscategorie (i.e. 
Residentieel, Residentieel Brussel, alle economische sectoren, Industrie Brussel en Infrastructuur) 
de grootte van de cluster waartoe de cel behoort, bepaald.  Een cel wordt hierbij beschouwd als 
deel van een stedelijke cluster indien minstens één van zijn buurcellen noord, zuid, oost of west, 
ook een verstedelijkt landgebruik vertoont.  De clustergroottes werden opgedeeld in 4 categorieën: 
< 10 ha , 10  100 ha , 100  1000 ha  en > 1000 ha . 

 Resultaten 

Figuur 5.16 toont de clustergrootte van de verstedelijkte ruimte in 2010.  De grootste clusters 
verstedelijkte ruimte bevinden zich rond de verstedelijkte gebieden rondom Antwerpen, Gent en 
Brussel. 

 
Figuur 5.16 Clustergroo e van de verstedelijkte ruimte in 2010. 

De gemiddelde clustergrootte van de stedelijke gebieden in Vlaanderen neemt toe in alle vier de 
WBn (Figuur 5.17).  Deze toename is het grootste in de WBn Global Economy en Transatlantic 
Market.  Dit is vooral te wijten aan een stijging van de oppervlakte van de zeer grote (> 1000 ha) 
stedelijke clusters doordat de bestaande stedelijke gebieden uitbreiden.  In Global Economy is 
meer dan 60% van de verstedelijkte ruimte gelegen in een cluster dat groter dan 1000 ha is (Figuur 
5.18).  Hierdoor zullen de verschillende stedelijke gebieden naar elkaar toe groeien en ten dele 
versmelten.  Dit fenomeen doet zich vooral voor in de Vlaamse ruit, waar ook de voorheen 

-op-den-Berg en Tremelo, één groot 
verstedelijkt netwerk zullen vormen (Figuur 5.19). 

In het WB Regional Communities neemt het aantal clusters met een omvang van 10 tot 100 ha 
relatief gezien het sterkst toe (Figuur 5.18).  Dit is het gevolg van de beperkte groei van de zeer 
kleine, lokale dorpskernen, die eerder concentrisch, rondom de bestaande dorpskern, uitgroeien 
tot kernen met een bepaalde mate van zelfvoorziening in plaats van naar elkaar toe te groeien.  De 
bestaande gespreide bebouwing en het huidige onderscheid stad vs. buitengebied blijft daarom 
bestaan in dit WB. 
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Figuur 5.17 Evolu e van de gemiddeld clustergroo e van de verstedelijkte ruimte in Vlaanderen 

volgens de 4 WBn. 

 

 
Figuur 5.18 Verdeling van de verstedelijkte clusters volgens clustergroo e. 
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Figuur 5.19 Clustergroo e van de verstedelijkte ruimte in 2050 volgens de 4 WBn in het Hageland 

(Leuven, Aarschot, Tienen). 

5.3.3 WOONDICHTHEID 

Deze indicator berekent de woondichtheid, zijnde het aantal inwoners per ha. 

 Methodologie 

De woondichtheid per cel wordt berekend met het algoritme PopulationDensityIndicator (Engelen 
et al., 2011).  De woondichtheid in 2010 wordt berekend aan de hand van de bevolkingsdichtheid 
per statistische sector en de residentiële landgebruiken (Residentieel, Overig residentieel/-
commercieel/industrieel en Residentieel/commercieel Brussel) in de landgebruikskaart van 2010.  
Voor ieder jaar tijdens de simulatie wordt vervolgens de woondichtheid per cel bijgesteld door 
middel van 2 stappen. 

Stap 1: ruwe alloca e 

Cel in landgebruikskaart Cel in woondichtheidskaart Ac e 
Geen residentieel landgebruik Woondichtheid = 0 Geen actie 
Geen residentieel landgebruik Woondichtheid > 0 Woondichtheid wordt 0 
Residentieel landgebruik Woondichtheid = 0 Woondichtheid wordt mediaan-

waarde van de woondichtheid in 
omgeving met zoekstraal 300m* 

Residentieel landgebruik Woondichtheid > 0 Geen actie 
* Indien er geen cellen van het juiste type binnen een straal van 300m voorkomen, wordt de gemiddelde 
dichtheid van het arrondissement toegepast. 



Kaartbeelden van een veranderend Vlaanderen volgens de 4 wereldbeelden

2011/RMA/R/363 
77 

Stap 2: fijnstelling 

Voor iedere tijdstap worden de woondichtheden per cel uit de Stap 1 vervolgens herschaald zodat 
de som van de bevolking in alle residentiële cellen van een arrondissement gelijk is aan de totale 
bevolkingsomvang van het arrondissement, zoals berekend in het regionale model.  Het tekort (of 
teveel) aan bevolking wordt daarbij, proportioneel aan de bevolking per cel, toegevoegd (of 
weggehaald) bij alle residentiële cellen in elk arrondissement. 

 Resultaten 

De gemiddelde woondichtheid in Vlaanderen in 2010 is 24.7 inw./wooncel (Figuur 5.20).  Dit 
gemiddelde stijgt in Strong Europe tot 26.4 inw./wooncel.  Deze verdichting is aangestuurd door de 
overheid omwille van de energie-efficiëntie en in een poging om de resterende open ruimte te 
beschermen.  In Global Economy daalt de gemiddelde woondichtheid tot 2030, waarna het 
opnieuw stijgt tot 24.9 inw./wooncel in 2050.  Deze daling is waarschijnlijk te wijten aan de 
huishoudensverdunning in het WB Global Economy, waardoor er een uitbreiding van het 
woningenbestand nodig is.  Na 2030 is deze groei niet meer op te vangen door een ruimtelijke 
uitbreiding en treedt er een verdichting op, zowel in de binnensteden (appartementen en 
woonblokken) als in het buitengebied (gated communities).  In het WB Transatlantic Market is deze 
verdichting na 2030 minder noodzakelijk door de beperkte groei en zelfs afname van de 
bevolkingsomvang (Figuur 4.11) en zal de woondichtheid dus ook na 2030 verder blijven dalen.  In 
het WB Regional Communities, ten slotte, daalt de gemiddelde woondichtheid in Vlaanderen door 
de krimpende bevolkingsomvang tot ongeveer 22 inw./wooncel in 2050. 

 
Figuur 5.20 Evolu e van de gemiddelde woondichtheid in Vlaanderen volgens de 4 WBn. 

De woondichtheid per wooncel is het grootste in de arrondissementen Brussel (114.3 in 2010), 
Antwerpen (36.3 in 2010) en Oostende (31.8 in 2010).  Dit is zo in elk van de 4 WBn.  In Brussel 
stijgt de gemiddelde woondichtheid sterker in Global Economy (148.9 in 2050) dan in Strong 
Europe (143.1 in 2050) en Transatlantic Market (122.2 in 2050).  In het WB Regional Communities 
neemt de woondichtheid in Brussel lichtjes af (112.9 in 2050).  Figuur 5.21 toont de relatieve 
groei/afname van de woondichtheid in de periode 2010-2050 in elk van de 23 arrondissementen.  
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In Strong Europe is er in elk van de arrondissementen een relatieve groei.  Deze groei is het sterkst 
in het sterk verstedelijkte (centrale) gedeelte van Vlaanderen en het kleinst in de perifere 
gebieden.  In Global Economy stijgt de woondichtheid zeer sterk in de arrondissementen 
Antwerpen en Brussel, terwijl er in de andere arrondissementen een relatieve afname gebeurt.  In 
Regional Communities is de afname van de woondichtheid het sterkst voelbaar in het 
arrondissement Antwerpen.  In Brussel en in het zuidwesten van West-Vlaanderen is de krimp 
minder goed voelbaar.  In Transatlantic Market, ten slotte, neemt de woondichtheid enkel toe in 
Brussel, terwijl alle andere arrondissementen krimpen. 
 

 
Figuur 5.21 Ontwikkeling van de woondichtheid tussen 2010 en 2050 per arrondissement. 

Indien de groei/krimp van de woondichtheid op het niveau van de individuele cellen wordt 
bekeken, vertonen de 4 WBn zeer verschillende patronen (Figuur 5.22).  Zowel in Strong Europe als 
in Global Economy is er een sterke toename van de dichtheid te zien in grotere stadscentra, zoals 
Antwerpen, zoals ook reeds te zien was in Figuur 5.21.  In de kleinere arrondissementen is er echter 
een sterk verschil tussen de WBn Strong Europe en Global Economy.  In Strong Europe gaat de 
toegenomen verdichting op het niveau van de arrondissementen zich vertalen als een verdichting 
van de bestaande stads- en dorpskernen.  In Global Economy, daarentegen, treedt er een 
verdunning op in de kleinere arrondissementen die zich vertaalt als een zeer hoge 
verstedelijkingsgraad.  Er treedt dus een doorgedreven suburbanisatie op rondom de bestaande 
kernen en er ontstaan meer gespreide bewoning op het platteland, waardoor de grens tussen stad 
en platteland vervaagt.  Zowel in Regional Communities als in Transatlantic Market neemt de 
woondichtheid in de stadscentra sterk af.  Dit heeft echter verschillende oorzaken.  In Transatlantic 
Market wijst deze verdunning op stadsuitbreiding, net zoals in Global Economy.  In Regional 
Communities, daarentegen, is er een rem op de stedelijke uitbreiding en treedt er, omwille van de 
sterke lokale oriëntatie in dit WB, een groei van de woondichtheid op in de kleine, maar groeiende 
kernen in het buitengebied. 
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Figuur 5.22 Evolu e van het aantal inwoners per wooncel tussen 2010 en 2050 voor een gebied ten 

oosten van Antwerpen. 

5.3.4 WONEN: OPPERVLAKTE EN CONTIGUITEIT 

Deze indicator berekent de locatie en omvang van aaneengesloten woongebieden. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Cluster algoritme (Engelen et al., 2011).  
Hierbij werd voor iedere cel die is ingenomen door een residentieel landgebruik (i.e. Residentieel, 
Overige residentieel/industrieel/commercieel en Residentieel Brussel) de grootte van de cluster 
waartoe de cel behoort, bepaald.  Een cel wordt hierbij beschouwd als deel van een wooncluster 
indien minstens één van zijn buurcellen noord, zuid, oost of west, ook een residentieel landgebruik 
vertoont.  De clustergroottes werden opgedeeld in 5 categorieën: < 100 ha , 100  500 ha , 00  
1000 ha  en 1000 - 5000 ha . 

 Resultaten 

Figuur 5.23 toont de huidige toestand (2010) van de aaneengesloten residentiële clusters in 
Vlaanderen.  De grootste aaneengesloten cluster met residentieel gebied is Brussel en de 
suburbane gordel rondom.  Verder komen er grote residentiële clusters voor nabij de grootste 
steden, zoals Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt.  Tot slot komt ook op de as Bonheiden, 
Tremelo, Keerbergen een grote residentiële cluster voor. 
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Figuur 5.23 Clustergrootte van residentiële gebieden in 2010. 

De gemiddelde clustergrootte van de residentiële gebieden stijgt in alle vier de WBn (Figuur 5.24, 
links).  Deze stijging is beperkt in Strong Europe en Regional Communities.  In deze WBn gaan de 
bestaande kernen groeien: in Strong Europe zijn dit de grotere stadskernen, in Regional 
Communities, daarentegen, zijn dit veeleer de kleinere, verspreide dorpskernen.  Als gevolg zal in 
2050 bijna 50% van alle residentiële gebieden in een cluster van kleiner dan 100 ha liggen in het 
WB Regional Communities (Figuur 5.24, rechts).  Onder het WB Regional Communities bestaat er 
dus een duidelijke rem op de stedelijke uitbreiding, waardoor de grens van de bestaande stedelijke 
gebieden wordt verabsoluteerd. 

 
Figuur 5.24 Evolutie van de aaneengeslotenheid van de residentiële gebieden volgens de 4 WBn. 

In de WBn Global Economy en Transatlantic Market gaat er een ongeremde suburbanisatiegolf 
optreden.  In Transatlantic Market is deze beperkter dan in Global Economy door de relatief lage 
bevolkingsaangroei.  Als gevolg van deze stadsuitbreiding gaan de bestaande residentiële clusters 
naar elkaar toe groeien en aansluiting vinden bij elkaar.  Hierdoor ontstaat er een groot 
residentieel/stedelijk netwerk binnen de Vlaamse ruit en op de assen Kortrijk - Gent en Leuven -
Heist-op-den-Berg  Geel  Lommel (Figuur 5.25). 
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Figuur 5.25 Clustergroot  

5.3.5 WERKDICHTHEID 

Deze indicator berekent de werkdichtheid, zijnde het aantal werkenden, gesommeerd over alle 
sectoren, per ha. 

 Methodologie 

De dichtheid van de tewerkstelling in elke economische sector van het model, wordt berekend met 
de JobDensityIndicator (Engelen et al., 2011).  Het JobDensity algoritme is bijna identiek aan het 
PopulationDensity algoritme (zie 5.3.3) in die zin dat de tewerkstellingsdichtheid voor iedere sector 
wordt berekend in 2 stappen.  In een eerste stap krijgen alle cellen een tewerkstellingsdichtheid 
toegewezen, afhankelijk van hun dichtheid in de vorige tijdstap en de dichtheid van de cellen in 
hun omgeving.  In de tweede stap wordt de massabalans hersteld: de tewerkstellingsdichtheid van 
iedere cel wordt herschaald zodat de totale tewerkstelling in iedere sector gesommeerd over alle 
cellen ingenomen door de sector in een arrondissement, overeenkomt met de tewerkstelling uit 
het regionale model.  De tewerkstellingsdichtheid voor het basisjaar (2010) wordt bepaald aan de 
hand van een dasymetrische kartering waarin de tewerkstellingscijfers op gemeentelijk niveau 
worden toegekend aan de cellen met het overeenstemmende economische landgebruik in elke 
gemeente. 

De werkdichtheid in iedere sector kan nadien gesommeerd worden voor ieder gesimuleerd jaar om 
de algemene werkdichtheid te bepalen. 

 Resultaten 

De algemene werkdichtheid is het hoogst in het WB Global Economy en het laagst is in het WB 
Regional Communities.  De hoogste werkdichtheid per cel komt voor in de sectoren 
Gezondheidszorg, onderwijs en overige diensten en Kantoren & administratie.  In deze sectoren 

per ha (Figuur 5.26). 
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Figuur 5.26 Werkdichtheid per economische sector volgens de 4 WBn. 

Figuur 5.27 toont de werkdichtheid in 2050 in de regio Brugge-Oostende.  In Global Economy is de 
werkgelegenheid relatief hoog in de havens van Zeebrugge en Oostende en op het industrieterrein 
ten noorden van Brugge.  Verder komen er nog kleinere clusters met een hoge tewerkstelling voor 
rondom het stadscentrum van Brugge.  Het gaat hierbij om relatief grote kantoorcomplexen en 
terreinen met overige diensten, zoals scholen en ziekenhuizen. 

Transatlantic Market toont, globaal gezien, een gelijkaardig patroon als Global Economy met een 
relatief grote tewerkstelling in de havens en op kleinere kantoorterreinen. 

In Strong Europe is er een sterke afname van de industriële activiteit en havenactiviteit.  Als gevolg 
daalt de tewerkstellingsdichtheid in de zeehavens relatief sterk.  De werkdichtheid verplaatst zich 
naar de steden, waar zich een concentratie van diensten en detailhandel voordoet.   

Het WB Regional Communities, ten slotte, is gekenmerkt door een krimpende economie.  Vooral de 
industrie gaat er sterk op achteruit.  Ook wordt de economie kleinschaliger en vertoont het een 
sterk gespreid ruimtelijk patroon.  Als gevolg gaat de werkdichtheid er sterk op achteruit in de 
havengebieden en op de grootschalige industrieterreinen, zoals het industrieterrein ten noorden 
van Brugge (Figuur 5.27).  De werkgelegenheid zit in de stads- en dorpskernen onder de vorm van 
kleinschalige activiteiten (voornamelijk zelfstandigen). 
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Figuur 5.27 Totale werkdichtheid in 2050 volgens de 4 WBn in de omgeving van Brugge (Brugge, 

Zeebrugge, Oostende). 

5.3.6 WERKEN: OPPERVLAKTE EN CONTIGUITEIT 

Deze indicator berekent de locatie en omvang van aaneengesloten werkgebieden. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Cluster algoritme (Engelen et al., 2011).  
Hierbij werd voor iedere cel die is ingenomen door een economische landgebruikscategorie (i.e. 
alle economische sectoren, Residentieel Brussel en Industrie Brussel) de grootte van de cluster 
waartoe de cel behoort, bepaald.  Een cel wordt hierbij beschouwd als deel van een werkcluster 
indien minstens één van zijn buurcellen noord, zuid, oost of west, ook een economisch landgebruik 
vertoont.  De clustergroottes werden opgedeeld in 4 categorieën:   100 

 

 Resultaten 
Figuur 5.28 toont de aaneengesloten clusters met economisch landgebruik voor de huidige situatie.  
De grootste economische clusters komen voor in de havengebieden, rondom de kanalen 
(Albertkanaal, Kempense kanalen), rondom de luchthaven van Zaventem en op de grootste 
bedrijventerreinen (o.a. Genk-Zuid, Haasrode, Brugge Pathoekeweg, industrieterreinen rondom 
Kortrijk). 
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Figuur 5.28 Clustergroo e van de economische sectoren in 2010. 

De gemiddelde clustergrootte van de economische landgebruikscategorieën in Vlaanderen stijgt 
het sterkst in het WB Global Economy (Figuur 5.29, links).  Dit is vooral te wijten aan het feit dat er 
een groei optreedt van de bedrijventerreinen groter dan 100 ha.  Deze verschijnen vooral in de 
bestaande economische poorten en in locaties die goed gelegen zijn ten opzichte van deze poorten 
(Figuur 5.30).  In de Transatlantic Market is er ook een uitbreiding van de grote bedrijventerreinen, 
maar ontstaan er ook verspreide locaties voor onder meer de detailhandel. 

 
Figuur 5.29 Evolu e van de aaneengeslotenheid van de economische sectoren volgens de 4 WBn. 
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Figuur 5.30  

5.3.7 ARBEIDSPOTENTIEEL 

Deze indicator berekent voor elke werklocatie (= elke cel) het aantal inwoners binnen een straal 
van 5 km. Deze inwoners worden beschouwd als potentiële arbeidskrachten. Dezelfde inwoners 
kan men beschouwen als potentiële afnemers van goederen en diensten geproduceerd in elke 
werklocatie. Potentiële afnemers van goederen en diensten  

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van de CountDensityIndicator (Engelen et al., 2011).  
Hierbij wordt voor elke economische cel (i.e. lichte industrie, zware industrie, afval, afvalwater & 
waterwinning, mijnbouw, energie en zeehaven, groothandel, transport & verkeer, detailhandel & 
horeca, kantoren & administratie, gezondheidszorg, onderwijs & overige diensten en overig 
residentieel/industrieel/commercieel) het aantal inwoners en het aantal residentiële cellen binnen 
een straal van 5 km berekend.  Het inwonersaantal verandert hierbij van jaar tot jaar door de 
PopulationDensityIndicator.  Deze indicator geeft weer hoeveel inwoners er binnen een straal van 
5km rondom de tewerkstellingslocaties wonen en drukt op die wijze uit hoeveel potentiële 
werknemers en/of klanten zich bevinden in een straal van 5 km rondom de plek waar een 
economische activiteit bevestigd is die werknemers nodig heeft en/of diensten en producten afzet.  
Er is voor 5 km gekozen als een afstand die met de fiets af te leggen is. 

 Resultaten 

Figuur 5.31 toont dat in 2010 het arbeidspotentieel is hoog in de nabijheid van de stadscentra, 
welke de belangrijkste residentiële gebieden zijn.  In de havengebieden en op de grote 
industrieterreinen, o.a. langsheen het Albertkanaal en in Lommel, is er een 
ondervertegenwoordiging van het potentiële aantal werknemers in de nabije omgeving, waardoor 
er een belangrijke pendelbeweging naar deze gebieden moet plaatsvinden. 
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Figuur 5.31 Arbeidspoten eel in 2010. 

De evolutie van het gemiddelde arbeidspotentieel vertoont een gelijkaardige evolutie in de tijd als 
de bevolkingsomvang: een toename voor Global Economy en Strong Europe en een afname voor 
Transatlantic Market en Regional Communities (Figuur 5.32).  In de WBn Global Economy en Strong 
Europe doet deze toename van het arbeidspotentieel zich vooral voor in het centrale deel van 
Vlaanderen, daar waar ook de bevolkingsgroei het snelst verloopt.  In het arrondissement 
Oostende is er een afname van het arbeidspotentieel in beide WBn (Figuur 5.33).  Deze afname 
wordt veroorzaakt door de sterke groei van het areaal van de werklocaties, terwijl de groei van de 
bevolking achter blijft.  Er zou dus in de toekomst een tekort aan werknemers kunnen ontstaan in 
dit arrondissement, waardoor de pendel richting Oostende zou moeten toenemen.  In de WBn 
Regional Communities en Transatlantic Market is er in quasi alle arrondissementen een afname van 
de bevolkingsomvang en dus van het potentieel aantal arbeiders. 

 
Figuur 5.32 Evolu e van het gemiddelde arbeidspoten eel in Vlaanderen volgens de 4 WBn. 
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Figuur 5.33 Groei/afname van het arbeidspoten eel in de periode 2010-2050 per arrondissement. 

5.3.8 CONCENTRATIE WERKEN 

Deze indicator berekent de graad van concentratie van werklocaties in het volledige grondgebied. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Count algoritme (Engelen et al., 2011), waarbij 
het aandeel aan economische cellen (i.e. lichte industrie, zware industrie, afval, afvalwater & 
waterwinning, mijnbouw, energie en zeehaven, groothandel, transport & verkeer, detailhandel & 
horeca, kantoren & administratie, gezondheidszorg, onderwijs & overige diensten en overig 
residentieel/industrieel/commercieel) ten opzichte van het totaal aantal cellen binnen een straal 
van 1,5km rondom iedere cel werd bepaald.  Deze indicator geeft een geaggregeerd beeld van de 
volgende 5 indicatoren (zie 5.3.9 - 5.3.13). 

 Resultaten 

De gemiddelde graad van concentratie van de economische sectoren in Vlaanderen in 2010 
bedraagt 9.7%.  
ingenomen door cellen waarin gewerkt wordt.  De grootste tewerkstellingspolen zijn te vinden in 
Brussel, rondom de zeehavens en luchthavens en op de industrieterreinen (Figuur 5.34). 

In tegenstelling tot de groei van de tewerkstelling stijgt de concentratie van de economische 
sectoren het sterkst in het WB Regional Communities en het minst in het WB Global Economy.  De 
gemiddelde graad van concentratie in 2050 is 9.7% voor het WB Global Economy, 10.1% voor 
Transatlantic Market, 10.2% voor Strong Europe en 10.6% voor Regional Communities.  Dit is te 
wijten aan het feit dat het aantal zelfstandigen (landgebruikscategorie Overig 
residentieel/industrieel/commercieel) zeer sterk stijgt in het WB Regional Communities (Figuur 
4.12).  Deze zelfstandigen komen verspreid voor in Vlaanderen, waardoor de concentratie stijgt.  In 
Global Economy, daarentegen, gaat de tewerkstelling zich veeleer concentreren in de bestaande 
economische knooppunten en in locaties die goed gelegen zijn ten opzichte van die gebieden. 
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Figuur 5.34 Concentra e Figuur 5.15. 

 
Figuur 5.35 Groei/afname van de concentra e van de economische sectoren in de periode 2010-

2050 in het noorden van de provincie Antwerpen volgens de 4 WBn. 
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Figuur 5.35 toont de situatie 2010-2050 voor het noorden van de provincie Antwerpen.  In Global 
Economy neemt de concentratie van de economische sectoren sterk toe in en rondom Antwerpen, 
Turnhout en Mechelen en langsheen de industriële as langs het Albertkanaal en de E313.  De 
concentratie van de tewerkstelling neemt echter af in het buitengebied.  In Transatlantic Market is 
eenzelfde evolutie waar te nemen, maar is de trend minder duidelijk door de meer beperkte groei 
van de economie.  In Strong Europe concentreren de economische sectoren zich in de steden zoals 
Antwerpen, Mechelen, Geel, Mol en Turnhout.  In Regional Communities ten slotte is de toename 
van de concentratie op verspreide locaties tussen de steden waar te nemen  

5.3.9 CONCENTRATIE INDUSTRIE 

Deze indicator berekent de graad van concentratie van industriële werklocaties. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Count algoritme (Engelen et al., 2011), waarbij 
het aandeel aan industriecellen (met name: lichte industrie, zware industrie, afval, afvalwater & 
waterwinning, mijnbouw, energie en zeehaven) ten opzichte van het totaal aantal cellen binnen 
een straal van 1,5km rondom iedere cel werd bepaald. 

 Resultaten 

Figuur 5.36 geeft een ruimtelijk beeld van het voorkomen van industrie in Vlaanderen.  De industrie 
is oververtegenwoordigd in de havengebieden, langsheen de as Antwepen-Brussel, langsheen het 
Albertkanaal en de Kempense kanalen en in de regio rond Kortrijk. 

 
Figuur 5.36 Concentra e van de industrie in 2010.  Voor legenda zie Figuur 5.15. 

De gemiddelde concentratie van de industrie in Vlaanderen is 2%.  
elk zoekgebied met een straal van 1.5 km wordt ingenomen door industriecellen.  Dit aandeel stijgt 
naar 2.5% in het WB Global Economy.  In de andere drie WBn blijft het aandeel status quo of daalt 
het zelfs licht (Figuur 5.37).  Deze trends zijn conform de algemene afname van de industriële 
activiteit. 
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Figuur 5.37 Evolu e van de gemiddelde graad van concentra e van de industrie in Vlaanderen 

volgens de 4 WBn. 

In het WB Global Economy toont de groei van de industrie zich vooral rondom de bestaande 
industrieterreinen, behalve in de regio Merksem-Deurne, waar de secundaire sector plaats ruimt 
voor de tertiaire sector (Figuur 5.38).  In Transatlantic Market gaan vooral de industrieterreinen in 
Limburg en het noorden van de provincie Antwerpen achteruit wegens de minder goede 
bereikbaarheid t.o.v. het economische hart van Vlaanderen in dit WB.  In het WB Regional 
Communities gaat de industrie overal achteruit. 

 
Figuur 5.38 Groei/afname van de concentra e van de industrie in de periode 2010-2050 volgens de 

4 WBn. 
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5.3.10 CONCENTRATIE GROOTHANDEL, TRANSPORT EN VERKEER 

Deze indicator berekent de graad van concentratie van groothandel, transport en verkeer. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Count algoritme (Engelen et al., 2011), waarbij 
het aandeel aan cellen Groothandel, transport & verkeer ten opzichte van het totaal aantal cellen 
binnen een straal van 1,5km rondom iedere cel werd bepaald. 

 Resultaten 

Groothandel, transport en verkeer komen in Vlaanderen vooral geconcentreerd voor rondom de 
luchthavens van Zaventem, Oostende en Deurne en op de bedrijventerreinen waar ook de 
industrie gevestigd is (Figuur 5.39). 

 
Figuur 5.39 Concentra e van groothandel, transport en verkeer in 2010. 

Voor legenda zie Figuur 5.15. 

In elk van de 4 WBn neemt groothandel, transport en verkeer toe in areaal.  Dit gebeurt 
voornamelijk in de buurt van de bestaande bedrijventerreinen (Figuur 5.40).  In het WB Regional 
Communities valt het op dat de uitbreiding achter blijft op die van de andere WBn, maar, dat 
groothandel, transport en verkeer zich vooral concentreert rondom de kanalen en de havens van 
Oostende en Zeebrugge.  Dit is een vertaling van het groeiende belang van de zogenaamde -

.  Uit de kwalitatieve analyse van de WL
drager voor transport van goederen en mensen zou kunnen worden onder een Regional 
Communities scenario. 
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Figuur 5.40 Groei/afname van de concentra e van groothandel, transport en verkeer in de periode 

2010-2050 volgens de 4 WBn. 

5.3.11 CONCENTRATIE DETAILHANDEL EN HORECA 

Deze indicator berekent de graad van concentratie van de detailhandel en horeca. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Count algoritme (Engelen et al., 2011), waarbij 
het aandeel aan cellen Detailhandel & horeca ten opzichte van het totaal aantal cellen binnen een 
straal van 1,5km rondom iedere cel werd bepaald. 

 Resultaten 

De detailhandel & horeca concentreert zich in 2010 in Vlaanderen in de grootste steden en 
langsheen de kust.  Op Figuur 5.41 valt tevens de ligging van vakantieparken op, zoals de Lage 
Kempen (Hechtel-Eksel), Vossemeren (Lommel), Erperheide (Peer).  Deze vakantieparken behoren 
tot de categorie horeca en nemen een relatief groot oppervlak in op de landgebruikskaart. 

In elk van de 4 WBn neemt het areaal van de detailhandel en horeca sterk toe.  Deze toename 
concentreert zich vooral in de stadscentra.  In Global Economy en Strong Europe zullen de 
hierboven beschreven vakantieparken verdwijnen (Figuur 5.42).  In Global Economy neemt het 
belang van de binnenlandse toerisme af en zullen de parken dus niet meer rendabel blijken.  In 
Strong Europe worden in deze gebieden de natuurgebieden geherwaardeerd. 
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Figuur 5.41 Concentra e van de detailhandel en horeca in 2010.  Voor legenda zie Figuur 5.15. 

 
Figuur 5.42 Groei/afname van de concentra e van de detailhandel en horeca 

in de periode 2010-2050 volgens de 4 WBn. 

5.3.12 CONCENTRATIE KANTOREN EN ADMINISTRATIE 

Deze indicator berekent de graad van concentratie van kantoren en administratie. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Count algoritme (Engelen et al., 2011), waarbij 
het aandeel aan Kantoren & administratie ten opzichte van het totaal aantal cellen binnen een 
straal van 1,5km rondom iedere cel werd bepaald. 
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 Resultaten 

Figuur 5.43 geeft een ruimtelijk beeld van het voorkomen van kantoren & administratie in 
Vlaanderen in 2010.  De kantoorcomplexen zijn, over het algemeen, oververtegenwoordigd in de 
grotere stadscentra en op bedrijventerreinen zoals het researchpark Haasrode en de 
bedrijventerreinen langs het Albertkanaal tussen Geel en Herentals.  Verder komen er enkele zeer 
grote concentraties voor nabij de industrieterreinen in Balen/Lommel, Genk en Gent.  Het gaat hier 
over de kantoorgebouwen van industriële bedrijven zoals Ford Genk en Nyrstar.  Deze 
kantoorgebouwen nemen op de landgebruikskaart een relatief groot gedeelte van het volledige 
terrein van het bedrijf in, waardoor de werkelijke oppervlakte van de kantoorgebouwen 
waarschijnlijk overschat is. 

 
Figuur 5.43 Concentra e van kantoren en administra e in 2010.  Voor legenda zie Figuur 5.15. 

In de WBn Global Economy, Transatlantic Market en Strong Europe neemt het areaal 
kantoorgebouwen, ondanks de sterke tertiarisering en het groeiende aantal werknemers in de 
tertiaire sector, slechts licht toe (Figuur 5.44).  Er zal dus een relatief sterke verdichting optreden in 
deze sector en meer werknemers zullen op een kleinere oppervlakte de activiteit uitvoeren.  Dit 
strookt met de bevindingen uit de kwalitatieve analyse van de WBn waarin gesteld wordt dat 
telewerken zal toenemen in elk van deze drie WBn. 

 
Figuur 5.44 Evolu e van de gemiddelde concentra e van kantoren en administra e in Vlaanderen 

volgens de 4 WBn. 
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In het WB Strong Europe concentreren de kantoorgebouwen zich voornamelijk in steden zoals 
Antwerpen, Leuven, Hasselt, Mechelen, Gent, Brugge en Kortrijk (Figuur 5.45).  In Global Economy 
gebeurt de uitbreiding ook in kleinere centra zoals Tienen, Sint-Niklaas, Aalst en Oudenaarde en is 
er een relatief sterke uitbreiding rond de luchthaven van Zaventem. 

 

 
Figuur 5.45 Groei/afname van de concentra e van de kantoren en administra e 

in de periode 2010-2050 volgens de 4 WBn. 

In het WB Regional Communities, tenslotte, boet de tertiaire sector redelijk sterk aan belang in en 
is er doorheen heel Vlaanderen een afname van de kantoorgebouwen te zien.  Het telewerken ligt 
hieraan deels ten grondslag. 

5.3.13 CONCENTRATIE OVERIGE DIENSTEN 

Deze indicator berekent de graad van concentratie van overige diensten. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Count algoritme (Engelen et al., 2011), waarbij 
het aandeel aan cellen Gezondheidszorg, onderwijs & overige diensten ten opzichte van het totaal 
aantal cellen binnen een straal van 1,5km rondom iedere cel werd bepaald. 

 Resultaten 

De overige diensten bevatten onder andere ziekenhuizen en schoolgebouwen en zijn in 2010 
geconcentreerd in de stadscentra (Figuur 5.46). Er zijn heel wat verschillen tussen het voorkomen 
van de overige diensten volgens de 4 WBn.  Figuur 5.47 toont de situatie in het arrondissement 
Maaseik voor de 4 WBn.  In Strong Europe is er op een aantal plaatsen een lichte toename van het 
areaal overige diensten vast te stellen.  In Global Economy concentreert de toename zich nabij de 
belangrijkste plaatsen van tewerkstelling Overpelt en Lommel.  In Transatlantic Market is dit 
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fenomeen nog sterker en treedt er zelfs een afname van het areaal op in gemeenten zoals Peer, 
Bocholt en Houthalen. 

 
Figuur 5.46 Concentra e van overige diensten in 2010. Voor legenda zie Figuur 5.15. 

 
Figuur 5.47 Groei/afname van de concentra e van de overige diensten in de periode 2010-2050 in 

het arrondissement Maaseik volgens de 4 WBn. 
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5.3.14 AFSTAND RESIDENTIEEL TOT DETAILHANDEL, HORECA EN OVERIGE DIENSTEN 

Deze indicator berekent voor elke wooncel de afstand tot de meest nabije locatie van detailhandel, 
horeca en overige diensten.  Het betreft dus de minimale afstand die men vanuit elke wooncel 
moet afleggen om zijn behoeften te voldoen m.b.t. detailhandel en horeca. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Distance algoritme (Engelen et al., 2011).  
Hierbij wordt voor iedere cel Residentieel de kleinste afstand tot een cel Detailhandel & horeca of 
Gezondheidszorg, onderwijs & overige diensten berekend. 

 Resultaten 

De gemiddelde afstand tussen wonen en detailhandel/overige diensten in Vlaanderen bedraagt 
765 m in 2010.  Deze afstand is kleiner in de stads- en dorpscentra, waar er een groter aanbod is 
aan detailhandel en horeca en overige diensten, zoals ziekenhuizen en scholen (Figuur 5.48).  De 
afstand is groter in de kernen in het buitengebied, zoals het Hageland, het zuiden van Limburg en 
de Vlaamse Ardennen. 

 
Figuur 5.48 Kortste afstand tussen wonen en detailhandel/overige diensten in 2010.  Zie voor de 

legenda Figuur 5.50. 

In de WBn Strong Europe en Transatlantic Market neemt de gemiddelde afstand tussen wonen en 
detailhandel/overige diensten af tussen 2010 en 2050 (Figuur 5.49). 

In Strong Europe is dit vooral te wijten aan het feit dat de residentiële gebieden uitbreiden rondom 
de bestaande stadskernen, die reeds goed voorzien zijn van detailhandel en overige diensten (zie 
bv. Geel, Mol, Lommel in Figuur 5.50).  De kleinere gehuchten, die nu reeds een beperkte toegang 
kennen tot detailhandel en diensten, zullen in Strong Europe nog steeds ver verwijderd liggen van 
winkels en scholen.  In deze kernen treedt er echter slechts een zeer kleine groei van het aantal 
woningen op (Figuur 5.50). 
In Transatlantic Market wordt dit veroorzaakt door de groei van de detailhandel die min of meer 
verspreid over heel Vlaanderen voorkomt.  Als een gevolg hiervan gaan ook in de afgelegen 
arrondissementen, zoals Veurne, de gemiddelde afstand tussen wonen en detailhandel afnemen 
(Figuur 5.49, rechts).  En gaan ook kleine, afgelegen gehuchten, toegang krijgen tot detailhandel 
(Figuur 5.50). 
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Figuur 5.49 Evolu e van de gemiddelde afstand tussen wonen en detailhandel/overige diensten in 

Vlaanderen (links) en in de arrondissementen Antwerpen en Veurne (rechts). 

 
Figuur 5.50 Afstand tussen wonen en detailhandel en overige diensten in de regio Geel-Mol-

Tessenderlo. 

In Global Economy en Regional Communities is de gemiddelde afstand tussen wonen en 
detailhandel/overige diensten in Vlaanderen in het jaar 2050 ongeveer gelijk.  Er ontstaat in de 
loop van de tijd echter een groot verschil tussen de afzonderlijke arrondissementen in beide WBn.  
Terwijl in de Regionale Communities alle arrondissementen een ongeveer gelijkaardig verloop 
kennen van de afstand tot wonen/detailhandel, is er in Global Economy een sterk verschil tussen 
de sterk verstedelijkte arrondissementen, zoals Antwerpen, en de meer afgelegen 
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arrondissementen, zoals Veurne (Figuur 5.49).  Deze arrondissementen in het buitengebied raken 
in Global Economy gemarginaliseerd doordat de economische groei vooral optreedt in het sterk 
verstedelijkte centrum van Vlaanderen en detailhandel/overige diensten bundelen in grotere 
entiteiten in de (groot)stedelijke randen. 

5.3.15 OPEN RUIMTE: OPPERVLAKTE EN CONTIGUITEIT 

Deze indicator berekent de locatie en omvang van aaneengesloten open ruimtes. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Cluster algoritme (Engelen et al., 2011).  
Hierbij werd voor iedere cel die is ingenomen door open ruimte (i.e. het complement van de 
verstedelijkte ruimte, zie 5.3.1) 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.  De verschillende infrastructuurelementen (op- en 
afritten, autosnelwegen, expresswegen, hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations en 
bevaarbare waterlopen) uit het model vormen obstakels die de open ruimte versnijden.  De 
clustergroottes werden opgedeeld in 4 categorieën: < 10 ha , 10  100 ha , 100  1000 ha  en > 
1000 ha . 

 Resultaten 

De grootste clusters aaneengesloten open ruimte bevinden zich in 2010 waar er grote 
oppervlakken landbouw of natuur aanwezig zijn in het landschap.  Dit is het geval in West-
Vlaanderen, het Hageland en Limburg (Figuur 5.51). 

 
Figuur 5.51 Clustergroo e van de open ruimte in 2010.  Zie voor de legenda Figuur 5.52. 

Figuur 5.52 toont dat, alhoewel de oppervlakte van de open ruimte drastisch afneemt in alle vier 
de WBn, de gemiddelde clustergrootte stijgt .  Deze stijging is het 
sterkst in Strong Europe, waar de gemiddelde clustergrootte van de open ruimte toeneemt van 74 
ha in 2010 tot 100 ha in 2050.  In Regional Communities (83 ha in 2050) en Transatlantic Market 
(84 ha in 2050) is deze toename beperkter.  In Global Economy, ten slotte, daalt de gemiddeld 
grootte van de open ruimte clusters tot minder dan 50 ha in 2050.  Het aantal clusters vertoont de 
omgekeerde trend: een daling in Strong Europe, Regional Communities en Transatlantic Market en 
een stijging in Global Economy. 
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De trend die zichtbaar is in de WBn Strong Europe, Regional Communities en Transatlantic Market 
kan worden verklaard door de toenemende, maar relatief beperkte verstedelijking in de nabijheid 
van reeds verstedelijkte cellen, waardoor de kleinste clusters open ruimte, die ingesloten geraken 
tussen het verstedelijkte gebied, zullen verdwijnen.  Grotere open ruimte clusters, daarentegen, 
kunnen de druk van de toenemende verstedelijking nog gedeeltelijk weerstaan.  In het WB Strong 
Europe is het natuurbeleid gericht op de vorming van grotere entiteiten, wat zich manifesteert in 
grotere clusters open ruimte.  In het WB Global Economy is de druk van de verstedelijking echter te 
groot en zullen ook de grote open ruimte clusters versnipperd geraken, waardoor het aantal 
clusters zal stijgen, het aantal zeer grote clusters zal dalen en dus daalt ook de gemiddelde omvang.  
Deze toegenomen versnippering van de open ruimte is duidelijk te zien in de Vlaamse ruit (Figuur 
5.53). 
 

 
Figuur 5.52 Evolu e van de aaneengeslotenheid van de open ruimte volgens de 4 WBn. 
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Figuur 5.53 Clustergroo e van de open ruimte in 2010 (boven) en 2050 volgens het WB Global 

Economy (onder) in de Vlaamse Ruit (Antwerpen, Gent, Brussel).  Zie voor de legenda Figuur 5.52. 

5.3.16 GROENE RUIMTE: OPPERVLAKTE EN CONTIGUITEIT 

Deze indicator berekent de locatie en omvang van aaneengesloten groene ruimtes. 

 Methodologie 

Deze indicator wordt berekend aan de hand van het Cluster algoritme (Engelen et al., 2011).  
Hierbij werd voor iedere cel die is ingenomen door groene ruimte (i.e. beheerde en onbeheerde 
natuur en parken) de grootte van de cluster waartoe de cel behoort, bepaald.  Een cel wordt hierbij 
beschouwd als deel van een groene ruimte cluster indien minstens één van zijn buurcellen ook tot 
de groene ruimte behoort.  De verschillende infrastructuurelementen (op- en afritten, 
autosnelwegen, expresswegen, hoofdwegen, regionale wegen, spoorwegen, stations en 
bevaarbare waterlopen) uit het model vormen obstakels die de groene ruimte versnijden.  De 
clustergroottes werden opgedeeld in 4 categorieën: < 10 ha , 10  100 ha , 100  500 ha  en > 
500 ha . 

 Resultaten 

De grootste clusters groene ruimte bevinden zich in 2010 in de provincie Limburg, in het noorden 
van de provincie Antwerpen, het Zoniënwoud en het Meerdaelwoud (Figuur 5.54).  Het gaat hier 
voornamelijk om grote bosgebieden (bos met natuurbeheer, bos met bosbeheer), die verweven 
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voorkomen met heidegebieden in het noorden van de provincie Limburg en Antwerpen.  De 
parken, graslanden en moerassen komen over het algemeen voor in kleinere clusters. 

 
Figuur 5.54 Clustergroo e van de groene ruimte in 2010.  Zie voor de legenda Figuur 5.55. 

Door de groei van het areaal natuur in elk van de 4 WBn, stijgt de gemiddelde clustergrootte van 
de groene ruimte (Figuur 5.55).  Deze stijging is het sterkst in de WBn Global Economy en 
Transatlantic Market.  
(Figuur 4.16).  De bestaande bossen zullen hierbij in oppervlakte uitbreiden, waardoor vooral de 
grootste clusters zullen toenemen in oppervlakte.  Het aantal groene ruimte clusters neemt echter 
af in beide WBn, omdat de kleinere natuurgebiedjes worden verdrongen door de oprukkende 
verstedelijking.  De natuurgebieden krijgen in beide WBn veeleer een economische of sociaal-
culturele betekenis, waardoor de kleinste natuurgebieden aan belang inboeten. 

In de WBn Regional Communities en Strong Europe is er een groei van het areaal heide, moeras en 
grasland.  Deze natuurcategorieën komen in het algemeen voor in ietwat kleinere clusters.  
Hierdoor stijgt de gemiddelde clustergrootte minder sterk dan in bv. het WB Global Economy.  Het 
aantal clusters groene ruimte, daarentegen, stijgt sterk in beide WBn.  Deze stijging is het sterkst in 
de periode 2010-2015 en kent nadien een meer geleidelijk verloop. 



Kaartbeelden van een veranderend Vlaanderen volgens de 4 wereldbeelden

2011/RMA/R/363 
103 

 
Figuur 5.55 Evolu e van de aaneengeslotenheid van de groene ruimte volgens de 4 WBn. 

5.3.17 BEVOLKINGSDRUK OP DE GROENE RUIMTE 

Deze indicator berekent voor elke cel in de groene ruimte het aantal inwoners binnen een straal 
van 5 km. Deze inwoners worden beschouwd als potentiële gebruikers van de groene ruimte.  Zij 
oefenen op die manier druk uit op de groene ruimte. 

 Methodologie 

Deze indicator is berekend aan de hand van de CountDensityIndicator (Engelen et al., 2011).  
Hierbij wordt voor elke cel groene ruimte het aantal inwoners en het aantal cellen groene ruimte 
binnen een straal van 5 km berekend.  Het inwonersaantal verandert hierbij van jaar tot jaar zoals 
berekend door de PopulationDensityIndicator. 

 Resultaten 

Figuur 5.56 toont de evolutie van de gemiddelde bevolkingsdruk op de groene ruimte in 
Vlaanderen.  In het WB Global Economy en Strong Europe daalt de bevolkingsdruk op de groene 
ruimte in de periode 2010-2015, waarna de druk opnieuw toeneemt.  Dit ietwat vreemde verloop 
is te wijten aan de plotse uitbreiding van het areaal groene ruimte in de periode 2010-2015, door 
het in gebruik nemen van de slik en schorre gebieden uit het Sigmaplan (Hedwigepolder, 
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Prosperpolder).  Na 2015 stijgt de bevolkingsdruk op de groene ruimte sterk door de groeiende 
.  In Regional Communities en Transatlantic Market daalt de 

bevolkingsdruk op de groene ruimte door de toename van het areaal groene ruimte en de (lichte) 
afname van de bevolkingsomvang in de periode 2010-2050. 

 
Figuur 5.56 Evolu e van de gemiddelde druk van de bevolking op de groene ruimte in Vlaanderen. 

Deze gemiddelde groei/afname betekent niet dat de evolutie van de bevolkingsdruk in alle 
arrondissementen op een gelijkaardige manier verloopt.  Figuur 5.57 toont de relatieve groei van 
de bevolkingsdruk op de groene ruimte voor alle arrondissementen onder de 4 WBn.  Alhoewel er 
in het WB Global Economy een sterke toename van de bevolkingsdruk plaatsvindt op schaal van 
Vlaanderen, zijn er enkele arrondissementen waar de druk op de groene ruimte afneemt.  De druk 
op de groene ruimte neemt vooral toe in het centraal gelegen gebied (Vlaamse ruit), maar neemt 
lichtjes af in de meer perifere gebieden door de minder snelle bevolkingstoename en doordat het 
natuurareaal er toeneemt. 

Ook in Strong Europe is de toename van de bevolkingsdruk het hoogst in de Vlaamse ruit, vooral 
rondom de agglomeraties (Figuur 5.58) en daalt ze relatief sterk in West-Vlaanderen.  In Regional 
Communities is er in alle arrondissementen een afname van de bevolkingsdruk op de groene 
ruimte.  In Transatlantic Market, ten slotte, daalt over het algemeen de bevolkingsdruk op de 
groene ruimte, behalve in de stadsranden van Brussel en Antwerpen (Figuur 5.58) 
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Figuur 5.57 Groei/afname van de bevolkingsdruk op de groene ruimte in de periode 2010-2050 per 

arrondissement. 

 

 
Figuur 5.58 Groei/afname van de bevolkingsdruk (inw./ha) op de groene ruimte in de periode 2010-

2050. 
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HOOFDSTUK 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

6.1 CONCLUSIES 

Een duurzaamheidsverkenning, zoals uitgevoerd in deze studie, is een methodologie, een 
analytisch instrument, dat op basis van objectieve elementen, verzamelde kennis en 
wetenschappelijke inzichten antwoorden aanreikt op vraagstukken die omgeven zijn met grote 
onzekerheid, maar die desalniettemin erg bepalend zijn voor de economische, de maatschappelijke 
en dus ook de ruimtelijk relevante ontwikkelingen in de toekomst.  Ze biedt aldus een 
toetsingskader voor mogelijke beleidsingrepen en -maatregelen.  De analyse moet in overleg en/of 
nauwe samenwerking met stakeholders worden uitgewerkt.  Hun inbreng is noodzakelijk om de 
subjectieve elementen in de analyse naar best vermogen te betrekken.  Met name gaat het hier om 
de maatschappelijke opvattingen over welzijn, de billijke verdeling daarvan over de wereld, en de 
gerechtvaardigde bijdrage die te leveren is door huidige en toekomstige generaties.  Het voor de 
ruimtelijke planning noodzakelijke maatschappelijke overleg kan dus op deze wijze worden 
gefaciliteerd en krijgt zijn weerslag in een gezamenlijk ontwikkeld afwegingskader. 

Anderzijds is de duurzaamheidsverkenning noodzakelijk voor het afbakenen van een robuust 
beleid, een beleid dat niet onomkeerbaar inzet op één van de wereldbeelden maar daarentegen 
binnen elk wereldbeeld past en dus gewapend is om te reageren op de snel veranderende wereld 
om ons heen.  Keuzes over het ruimtegebruik in Vlaanderen die op de kortere en middellange 
termijn worden gemaakt, moeten dus een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in 2050 garanderen, 
onafgezien van het wereldbeeld dat uiteindelijk het dichtst de werkelijkheid zal benaderen.  Met 
die doelstelling worden voor elk w
Vlaamse context kunnen voordoen grondig geanalyseerd en afgewogen tegen de 
duurzaamheidscriteria die het wereldbeeld typeren.  De specifieke kwaliteiten van mogelijke 
beleidsvoornemens en beleidsmaatregelen worden hieraan getoetst.  Beleidskeuzes worden niet 
weerhouden als ze oplossingen aanbieden die uitgaan van een eenzijdige toekomstige ontwikkeling 
en die aanleiding zijn tot ongewenste en onduurzame ruimtelijke ontwikkelingen in de andere 
wereldbeelden.  Dit levert een pakket aan beleidskeuzes en concretere beleidsmaatregelen die een 
ruimtelijk beleid vertegenwoordigen dat maximaal rekening heeft gehouden met de inherente 
onzekerheden van de toekomst. 

Zoals gesteld in Hoofdstuk 1 was deze opdracht opgezet als een test van methode, een 
praktijkoefening, bedoeld om de bruikbaarheid van scenario-analyse voor het onderbouwen van 
beleidskeuzes in de ruimtelijke ordening te onderzoeken.  Met het voorliggende rapport is de 
praktijkoefening niet geheel afgerond.  Er blijft nog een belangrijk tweede deel uit te voeren waarin 
de verdere verwerking van de resultaten van de scenario-oefening in concrete beleidplannen aan 
de orde is.  Aan het einde van dit eerste deel is het gepast om reeds een aantal conclusies te 
trekken en aanbevelingen te doen voor de toekomst.  We beperken ons in deze tot de ervaringen 
die zijn opgedaan in het project, zonder volledigheid te betrachten, en evenmin uitvoerige 
bewijsvoering uit gelijkaardige studies aan te leveren.  Er kan pas echt een conclusie worden 

ogenblik dat het gebruik van het aangeleverde materiaal in de beleidsvoorbereiding daadwerkelijk 
wordt bevestigd. 
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Voor de toepassing op de Vlaamse Ruimte werden de trends voor de vier WLO wereldbeelden 
eerst kwalitatief vertaald op basis van een interactieve workshop met experts en stakeholders 
(Kuhk et al., 2011), uitgaand van de toestand voor 2010.  Bij deze vertaling lag de nadruk op de 
integrale benadering, de onzekerheden die zich voordoen, en het verkennende karakter van de 
scenario-oefening, die niet als voorspelling gezien moet worden.  De kwantitatieve resultaten van 
de WLO-studie werden vervolgens vertaald naar de Vlaamse context en, anders dan in de WLO-
studie, ruimtelijk expliciet doorgerekend voor de periode 2010-2050 met behulp van prototype v.6 
van het RuimteModel Vlaanderen (Engelen et al., 2011).  Dit maakte het mogelijk de ontwikkeling 
van de Vlaamse Ruimte voor de vier wereldbeelden te vergelijken met een ruimtelijke detail van 1 
ha en een tijdstap van 1 jaar.  Omwille van de consistentie werden de groeicijfers uit de WLO-
studie gecombineerd met de kwantitatieve resultaten, sectorale en de regionale verhoudingen van 
het Business-As-Usual (BAU) scenario van het RuimteModel (Engelen et al., 2011), waarbij de 
situatie voor 2010 als uitgangspunt genomen werd.  Dit BAU-scenario beschrijft de ruimtelijke 
ontwikkeling van Vlaanderen voor de periode 2010-2050 als gevolg van de bevolkingsgroei, 
tewerkstelling, allocatie van ruimte voor natuur en landbouw.  Bij de toepassing van de groeicijfers 
uit de WLO-studie werd onderscheid gemaakt tussen de WLO gegevens voor de periode tot 2020 
en 2020-2040. Voor de periode 2040-2050 werd een extrapolatie van deze laatste cijfers gebruikt.  
In overeenstemming met de structuur van het RuimteModel doorliep de vertaling van de 
wereldbeelden uit de WLO-studie drie iteratieve fasen, die betrekking hadden op het globale, 
regionale en lokale deelmodel.  Op het globale niveau werd per wereldbeeld eerst de ontwikkeling 
van de totale bevolkingsomvang voor het Vlaamse en Brusselse gewest voor de periode 2010-2050 
afgeleid uit de gewestelijke bevolkingsomvang voor 2010 volgens opgave van het Federaal 
Planbureau, de groeicijfers uit de WLO-studie, en de verdeling over de gewesten uit het 
RuimteModel voor de periode 2010-2050.  Op vergelijkbare wijze werd de totale gewestelijke 
tewerkstelling bepaald uit de tewerkstelling voor 2010 volgens opgave van de ADSEI, de 
ontwikkeling van de tewerkstelling uit het RuimteModel, en de groei van de arbeidsparticipatie en 
omvang van de potentiële beroepsbevolking uit de WLO-studie.  Voor de intergewestelijke 
arbeidsmigratie werd een correctiefactor toegepast.  Voor de verdeling over de arrondissementen 
in 2010 werd de verdeling uit het RuimteModel gebruikt.  De proportionele verdeling over de 
economische sectoren uit het BAU-scenario van het RuimteModel werd per wereldbeeld bijgesteld 
op basis van de kwalitatieve beschrijvingen voor de sociaal-economische ontwikkelingen voor 
Vlaanderen.  Een voorbeeld is de grotere rol van de dienstverlenende sectoren in Global Economy 
en zelfstandigen in Regional Communities.  Vervolgens werd de toe te wijzen ruimte aan beheerde 
natuur vastgelegd op basis van aannames die per wereldbeeld verschilden.  Bij de regionale 
onderverdeling werd rekening gehouden met de geschiktheid van de resterende open ruimte 

 Global Economy en Transatlantic Market).  De aan landbouw toe te wijzen ruimte werd 
op arrondissementsniveau bepaald uit het restant ruimte, na de toewijzing aan residentieel 
gebruik, de economische activiteiten, beheerde natuur, en een vaste toewijzing aan een aantal 
resterende landgebruiken zoals Onbeheerde landbouwgrond, Park, Infrastructuur en Water.  Bij de 
onderverdeling over de 5 landbouwklassen werd, in tegenstelling tot de WLO-studie, van een vaste 
proportie productiegrasland uitgegaan voor Strong Europe, dit in overeenstemming met de 
zogenaamde cross-compliance regeling van het Europese landbouwbeleid.  Het Regionale 
deelmodel verdeelt de bevolking en economische activiteit over de arrondissementen en vertaalt 
de tewerkstelling in het ruimtebeslag per activiteit.  Eerst werd aan de hand van een 
gevoeligheidsanalyse bepaald voor welke modelparameters de verdeling van bevolking en activiteit 
over de arrondissementen het meest gevoelig was.  Vervolgens werden deze per wereldbeeld 
ingesteld, uitgaande van de waarden uit het BAU-scenario en de kwalitatieve veronderstellingen 
voor de vier wereldbeelden.  Het Lokale deelmodel maakt gebruik van instellingen voor de invloed 
van geschiktheid, toegankelijkheid, beleidszonering en de afstandsregels voor de interactie tussen 
actieve landgebruiken.  Voor de aanpassing daarvan per wereldbeeld werden tenslotte de 
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kwalitatieve beschrijvingen uit de Vlaamse vertaling van de WLO-studie (Kuhk et al., 2011) 
geanalyseerd op karakteristieke ruimtelijke kenmerken, zoals de hoge transportgevoeligheid in 
Global Economy en de spreiding over locaties in Regional Communities. 

Als resultaat van het voorgaande ontstaan 4 wereldbeelden die fundamenteel verschillen in het 
belang van het initiatief door overheden of private partijen, en, de globale dan wel regionale 
(economische) oriëntatie van de maatschappij.  Op zijn beurt zijn deze aanleiding tot sterke 
verschillen in de bevolkingsontwikkeling, omvang en aard van de tewerkstelling, woon- en 
werkdichtheden, keuze van woon- en werklocaties, en mobiliteit.  Tenslotte, in het RuimteModel 
worden deze kenmerken omgezet in parameterwaarden die de relevante processen bepalen. 

De wereldbeelden zijn intern en onderling consistent: ze schetsen elk een integrale, 
samenhangende, plausibele ontwikkeling die Vlaanderen zou kunnen ondergaan in de periode 
2010-2050.  De waarde van de wereldbeelden is vooral te vinden in de onderlinge vergelijking die 
ze mogelijk maken en in het oprekken van het referentiekader waarin de ruimtelijke 
ontwikkelingen van Vlaanderen plaatsvinden.  Op die manier zijn het belangrijke instrumenten voor 
de voorbereiding van ondermeer het ruimtelijk beleid.  De precieze cijfermatige uitvoer van elk 
scenario heeft zijn nut om de plausibiliteit te onderbouwen en analyses te ondersteunen, maar 
heeft verder geen absolute noch voorspellende waarde.  Duurzaamheidsverkenningen zijn en 
blijven exploraties van plausibele varianten van de toekomst. 

De end is. 
Dat blijkt uit de analyse van het landgebruikskaart in 2050 en in een zeventiental van het 
landgebruik afgeleide ruimtelijke indicatoren. 
 Het wereldbeeld Strong Europe kent de tweede belangrijkste bevolkingstoename. Het levert 

een ruimtelijk beeld op waarin de stedelijke ontwikkeling voorop staat. De grootstedelijke en 
regionaal stedelijke kernen verdichten en herbergen zowel bevolking als een belangrijk aandeel 
van de handel en de diensten. De benutting van de ruimte door industriële activiteit gaat fel 
achteruit. Strong Europe kent de belangrijkste groei van het areaal natuur. Het betreft 
kwaliteitsvolle biodiversiteitnatuur die door de overheden wordt beheerd. 

 Het wereldbeeld Global Economy kent de grootste groei in de bevolking en de economische 
activiteit. Regionaal situeert zich deze groei vooral op de as Antwerpen Brussel.  Het naar 
elkaar en in elkaar groeien van de steden Antwerpen, Gent, Mechelen en Brussel wordt een 
feit. De ruimte wordt er ingenomen door wonen, en door economische activiteiten in grotere 
bedrijfs-, diensten- en winkelcomplexen.  Ook in economische groeipolen, zoals het 
Albertkanaal, verschijnen deze grotere complexen.  Maar, er is ook een duidelijke sub-
urbanisatie vanuit de grootstedelijke gebieden naar het buitengebied. Vrijgekomen 
landbouwgronden worden omgezet naar grotere entiteiten natuur die op commerciële basis 
wordt geëxploiteerd. De biodiversiteitswaarde neemt af. 

 In het wereldbeeld Regional Communites is er een bevolkingsafname naar 2050. Ook de 
economische activiteit gaat achteruit.  Een bepaalde mate van zelfvoorziening komt tot stand.  
Dit is merkbaar in de toename van het aantal zelfstandigen actief in kleinschalige industriële en 
commerciële activiteiten.  Dit laat zich ook merken in de ruimtelijke patronen.  De stedelijke 
ontwikkeling vertraagt en de steden verdunnen.  Mensen verlaten de stad en wonen in 
kleinere dorpen in het buitengebied die uitgroeien tot een omvang die zelfvoorziening in de 
kleinhandel, diensten en industriële activiteit mogelijk maakt.  Economische activiteit 
concentreert zich in de havens en langs de kanalen waar transport via het water mogelijk is. 
Het belang van het landbouwareaal is het grootst in dit scenario.  Natuurontwikkeling krijgt 
minder aandacht. 

 In het wereldbeeld Transatlantic Market stijgt de bevolking lichtelijk tot 2030 om vervolgens af 
te nemen tot een waarde in 2050 die nagenoeg gelijk is aan die van 2010.  De economische 
activiteit groeit licht.  De sub-urbanisatie in dit scenario is ook een feit, zij het dat de stedelijke 
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woongebieden een deel van bevolking verliezen door verdunning.  De rijkere bevolking verkiest 
te leven in het buitengebied.  De steden worden opnieuw de kernen van de economische 
activiteit.  Er ontstaan net als in de Global Economy grotere bedrijventerreinen, diensten en 
winkelcentra.  Milieukwaliteit en natuur krijgen de minste aandacht in dit scenario.  Dit is te 
merken in de relatieve afname van de biodiversiteitsnatuur ten voordele van het areaal 
productiebos. 

Een eerste conclusie uit het voorliggende werk is dat de aanpak heeft gewerkt: er zijn in dit 

ontwikkelingen in de Vlaamse ruimte gedetailleerd in beeld hebben gebracht.  Deze oefening kan 
een vergelijking met gelijkaardige oefeningen en een wetenschappelijke toets doorstaan: de 
opgeleverde beelden zijn consistent in het cijfermateriaal waarop ze gebaseerd zijn en de 
resulterende ruimtelijke ontwikkelingen die eruit voortvloeien.  Men kan zich een toekomstig 
Vlaanderen voorstellen dat er ruimtelijk voorkomt zoals de kaarten het tonen voor elk van de 4 

 

Een tweede conclusie is dat men er in geslaagd is om ongeveer 90% van de karakteristieken van de 
wereldbeelden uit de kwalitatieve verwerking te kwantificeren en ruimtelijk gedetailleerd weer te 
geven met behulp van het RuimteModel in het kwantitatieve luik.  Dit is in de lijn van de resultaten 
met hetzelfde modellenraamwerk in studies uitgevoerd elders in Europa.  De ruimtelijke vertaling 
is zowat het zwakste punt van de WLO-studie aangezien ze slechts wordt uitgewerkt tot op het 
niveau van grote regionale verschillen: de grote steden, de Randstad, het buitengebied.  Er waren 
dus uit de WLO-studie weinig kwantitatieve aanknopingspunten.  Ook in de workshop met de 
experten, die in het kader van de kwalitatieve uitwerking werd georganiseerd, is het expliciteren 
van ruimtelijke differentiatie onvoldoende aan bod kunnen komen omwille van tijdsgebrek.  Toch is 
tijdens de kwalitatieve uitwerking al een behoorlijk beeld geschetst van kenmerkende ruimtelijke 
ontwikkelingen die consistent zijn met de algehele karakteristieken van elk wereldbeeld. 

Een derde conclusie betreft de snelheid en kostprijs waarmee deze oefening is uitgevoerd en 
waarmee de kaartbeelden gegenereerd zijn.  Ruimtelijk expliciete scenariostudies die, zoals hier 
het geval is, tot en met de fase van de kwantitatieve verwerking doorlopen, vragen een behoorlijk 
budget en tijd om gerealiseerd te worden.  De voorliggende oefening is uitgevoerd met een fractie 
van zulk budget, zonder veel afbreuk te doen aan de kwaliteit en bruikbaarheid van de 
eindresultaten.  Een scenariostudie, zoals bijvoorbeeld de EEA PRELUDE oefening, is aanleiding 
geweest tot vergelijkbare resultaten, zij het voor de g
een detail gelijkaardig aan dat van onderhavige studie.  Maar, uit persoonlijke ervaring is geweten 
dat de EEA PRELUDE een doorlooptijd heeft gekend die het dubbele tot het drievoudige bedroeg, 
en, het vier- tot vijfvoud heeft gekost.  Het is de stellige overtuiging dat dit mogelijk werd gemaakt 
in de pilootstudie door gebruik te maken van een bestaande scenariostudie, meerbepaald dus de 
WLO-studie uit Nederland. 

De kwaliteiten van de WLO-studie zijn elders uitvoerig toegelicht.  De hoeveelheid kwantitatieve 
data en documentatie die ze heeft voortgebracht is hoogst bruikbaar, rijkelijk en toegankelijk 
gebleken voor de vertaalslag naar Vlaanderen.  Hetzelfde materiaal genereren in Vlaanderen met 
een gelijke mate van consistentie in en tussen de systeemonderdelen, zou een hele onderneming 
zijn in termen van kostprijs, doorlooptijd en organisatorisch talent.  Men moet in zulk geval eerder 
uitgaan van budgetten, doorlooptijden en begeleiding die bijvoorbeeld de MIRA-S-2009 oefening 
hebben getypeerd.  Hier is sprake van een tiental mensjaren en een doorlooptijd van ongeveer een 
twee- tot drietal jaren.  Bovendien investeert MIRA via zijn jaarlijkse Onderzoek en 
Ontwikkelingprojecten aan een systematische uitbouw van zijn technisch instrumentarium.  Ook 
dat maakt in principe deel uit van de kosten. 
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Het zou sterk overdreven zijn om te stellen dat gebruik maken van de WLO-data en 
veronderstellingen voor Vlaanderen geheel naadloos is verlopen.  Vlaanderen ondergaat net als 
Nederland een aantal globale trends waaraan het nauwelijks kan ontsnappen en waarop het een 
gepast antwoord moet leveren.  Te noemen zijn bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen en 
migraties, economische ontwikkelingen op afzetmarkten, beschikbaarheid van grondstoffen en 
energie, veranderingen in de economische mix, kennisopbouw, technologische vernieuwing, 
energiegebruik, enz.  Maar, Vlaanderen is wezenlijk verschillend van Nederland op een aantal 
onderdelen, niet in het minst het woon- en ruimtelijk beleid, het ruimtebeslag, het directe belang 
van klimaatveranderingen en de gevoeligheid aan overstromingen.  Uit de studie is ook gebleken 
dat de verwachte ontwikkelingen in het landgebruik voor natuur en landbouw niet geheel stroken 
met die in Vlaanderen.  Meer beschikbare (open) ruimte en een belangrijkere rol van 
landbouwproducten in de export in Nederland in 2010 verklaren ten dele deze verschillen.  
Nederland ziet bijgevolg nog talrijke mogelijkheden voor zijn landbouw, met name zijn 
hoogproductieve veetee
glas- en tuinbouw bij een afnemende landbouwactiviteit. 

Bijgevolg is in de pilootstudie voor een aantal aspecten teruggegrepen naar data uit andere 
bronnen en naar de ontwikkelingen die geschetst werden in de kwalitatieve verwerking van de 
wereldbeelden.  Het feit dat de WLO-studie rekent voor een periode van 2000 tot 2040 met een 
tussenpunt in 2020 en de pilootstudie uitgaat van een periode van 2010 tot 2050 met een 
tussenpunt in 2020 is ook aanleiding geweest tot het doortrekken van trends, met name tussen 
2040 en 2050, die voor discussie en verbetering vatbaar zijn. 

Met de keuze voor de WLO-studie werd meteen ook het assenstelsel overgenomen dat de 
sleutelonzekerheden weergeeft waarmee de toekomstige Vlaamse maatschappij wordt 
geconfronteerd.  Dit assenstelsel bepaalt de 4 wereldbeelden die voor Vlaanderen ontwikkeld 
werden.  Met deze keuze werd een stap overgeslagen die in een typische scenariostudie als 
belangrijk wordt ervaren, namelijk het aftasten en prioriteren van de onzekerheden die de 
maatschappij van de toekomst zullen bepalen.  Dit werk wordt typisch uitgevoerd in een 
samenwerking tussen wetenschap, beleid en vertegenwoordigers van groepen en stromingen uit 
de maatschappij.  Het proces, meer dan de output wordt meestal als belangrijk ervaren in een 
scenario-analyse, vooral als dit moet resulteren in concrete, gedragen beleidsacties.  Anderzijds 
leert de ervaring dat deze processen lange tijd in beslag nemen en vaak moeizaam evolueren naar 

.  De SAS-methodologie van het 
EEA ondersteunt en stuurt dit proces met kwantitatief materiaal, meerbepaald uitvoer van 
wetenschappelijke, wiskundige modellen.  Uit persoonlijke ervaring blijkt ook dat in veel scenario-
oefeningen naar het einde geconvergeerd wordt naar gelijkaardige sleutelonzekerheden, 
assenstelsels en dus ook scenariofamilies, zonder dat dit een doel was bij aanvang, integendeel.  Bij 
uitstek scenario-analyses die ingezet worden om inzicht te verwerven in een holistische 
maatschappelijke problematiek convergeren vaak naar scenariofamilies die dicht aanleunen bij de 
SRES-wereldbeelden van IPCC.  Blijkbaar heeft SRES erg generieke onzekerheden blootgelegd.  In 
elke scenario-analyse blijft er tot op het einde een mate van onzekerheid en onduidelijkheid in de 

consistentie.  Bestaande scenariofamilies bieden hier het voordeel dat ze uitvoerig 
gedocumenteerd zijn, een (wetenschappelijk) draagvlak hebben gekregen en een concreet houvast 
bieden onder de vorm van verhaallijnen, data, modelresultaten en conclusies.  Met het doel voor 
ogen concrete resultaten te boeken blijft dus de vraag waaraan energie en middelen te besteden: 
ofwel het ontwikkelen van een nieuwe set van wereldbeelden die vanuit het voorliggende 
probleem opgebouwd worden, dan wel zich aan te sluiten bij een bestaande, goed 
gedocumenteerde set van wereldbeelden, en zijn energie te besteden aan het concretiseren ervan 
voor het voorliggende probleem.  Het blijkt uit de praktijk dat het voor deelnemers aan het proces 
even moeilijk is om zich in te leven, en te redeneren, in termen van wereldbeelden die van elders 
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worden overgenomen, dan overeenstemming te bereiken over de definitie en invulling van een 
eigen set van wereldbeelden.  In de voorliggende studie is dus gekozen voor het eerste.  De inbreng 
van stakeholders heeft, ondanks de beperkte tijd die ervoor werd uitgetrokken, een behoorlijke 
hoeveelheid bruikbaar materiaal opgeleverd (zie Kuhk et al., 2011) dat ook in de kwantitatieve 
verwerking zijn nut heeft bewezen. 

Maar elke scenario-analyse, dus ook de WLO-studie, heeft een vervaldatum die snel bereikt wordt.  
Trends die bepalend zijn in de becijferde ontwikkelingen veranderen snel in een wereld die 
onderhevig is aan een klimaat-, energie-, financiële en systeemcrisis.  Als men dus in Vlaanderen 
voor de Ruimtelijke Ordening of andere beleidsdomeinen wil verder gaan met 
toekomstverkenningen als onderdeel van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering, dan dient het tot 
aanbeveling om een ernstige integrale oefening op te zetten op basis van geheel op Vlaanderen 
toegespitste data. 

6.2 AANBEVELINGEN: TOEKOMSTVERKENNING ALS ONDERDEEL VAN EEN CYCLISCH PLANPROCES 

Niet alleen in het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening wordt de vraag gesteld welke plek 
toekomstverkenningen kunnen innemen in een cyclisch planproces.  Ofschoon het Milieu- en 
Natuurbeleid reeds meer ervaring heeft opgedaan met scenario-analyses stelt ook hier zich de 
vraag hoe dit proces te stroomlijnen.  In een begeleidingsopdracht uitgevoerd met en voor de 
Planninggroep van LNE, verantwoordelijk voor het opstellen van het MINA-plan, het MIRA-team en 
het NARA-team werd een methodologie voorgesteld (zie Op T Eynd et al., 2011) om 
toekomstverkenningen in te zetten in een cyclisch planproces voor het Vlaamse Milieu- en 
Natuurbeleid.  Dit voorstel is gegroeid uit de ervaringen die zijn opgedaan met eerdere 
toekomstanalyses in Vlaanderen, niet in het minst de MIRA-S en NARA-S milieu- en 
natuurverkenningen, maar ook het voorliggende pilootproject. 

Het voorstel streeft naar een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van toekomstanalyses in de 
zin dat de timing van de oefening spoort met de die van het administratieve, democratische en 
politieke proces.  De resultaten uit de toekomstanalyses maken op die wijze de meeste kans om 
effectief meegenomen te worden in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.  Het voorstel 
streeft verder ook naar het bundelen van de krachten en specialismen van verschillende partijen 
die behoefte hebben aan een vroegtijdige anticipatie van toekomstige ontwikkelingen en het 
definiëren van een lange en korte termijnbeleid dat er maximaal een antwoord op moet bieden.  
Het voorstel wil tenslotte een realistisch pad uittekenen voor een toekomstverkenning die haalbaar 
is en ook betaalbaar blijft in de Vlaamse context.  De volledige ontplooiing van alle noodzakelijke 
kennis, instrumentarium en organisatorische competentie kan gespreid worden over meerdere 
jaren. 

De methodologie behelst een toekomstverkenning uitgevoerd in vier in elkaar ingebedde stappen, 
waarin gebruik gemaakt wordt van verschillende instrumenten die ingezet worden voor 
verschillende doeleinden en door verschillende partijen betrokken bij de beleidsvoorbereiding en 
beleidsevaluatie.  De doelstelling richt zich gaandeweg de stappen meer op het definiëren van een 
beleid op de korte termijn.  Het betreft een toekomstverkenning in de stricte zin van de definitie, 
die gebruik maakt van de methodologie van wereldbeelden.  De methodologie is generiek en kan 
toegepast worden in verschillende beleidsdomeinen in Vlaanderen.  Of, de methode kan ingezet 
worden in een departement overschrijdende context, zoals dat ondermeer de opzet was in de 
WLO-studie in Nederland, waarin departementen betrokken bij economische, sociale, ruimtelijke 
ordening, wonen, natuur en milieuproblematiek afnemer zijn van de resultaten van de integrale 
oefening.  In wat volgt leggen we een aantal accenten op lessen die geleerd zijn uit de pilootstudie 
die nuttig kunnen zijn voor een vervolgtraject. 
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De vier stappen in de methodologie zijn: 
1. Een systeemanalyse en toekomstverkenning (kwalita ef).  De toekomstverkenning start met 

een systeemanalyse bedoeld om een duidelijk beeld te krijgen van de verschillende factoren, 
ruimtelijke ordeningbeleid in 

Vlaanderen.  Een voldoende kwalitatief inzicht in het belang van elk, hun onderlinge 
wisselwerkingen en afhankelijkheden, en, op hoofdlijnen, hun mogelijke ontwikkelingen in de 
tijd zijn de doelstelling.  De assenstelsels en wereldbeelden worden gedefinieerd en de 
scenariofamilies worden vastgelegd.  De storylines van elk wereldbeeld worden opgesteld. 

2. Een systeemdynamische modellering (kwan ta ef).  De systeemanalyse evolueert in een 
systeemmodellering teneinde een zo volledig mogelijke kwantitatieve representatie van het 
domein bestreken door het ruimtelijke ordeningbeleid te krijgen die voldoende is om integrale 

 
3. Een thema sche verdieping en modellering.  Op basis van thematische en sectorale 

deelmodellen worden de belangrijkste componenten van het systeemmodel verdiept en 
doorgerekend.  Deze modelleeroefening wordt uitgevoerd in de context en binnen de 
contouren van de systeemdynamische benadering uit de stappen 1 en 2.  
kunnen in de diepte worden verkend. 

4. Een toetsing in de beleidscontext.  Vigerende en optionele beleidsmaatregelen worden 
getoetst ten opzichte van beleidsdoelstellingen door gebruik te maken van het 
instrumentarium uit de verdieping van Stap 3 en binnen de context en contouren van de 
systeemdynamische aanpak uit de stappen 1 en 2.  Het doel is het vaststellen van een robuust 
beleid op de lange termijn en het bepalen en prioriteren van maatregelen voor de korte 
termijn. 

Op basis van het beschikbare materiaal uit de praktijkoefening is Stap 4 een aangewezen 
eerstvolgende stap in een vervolgtraject.  Indien men voor de Stap 4 wil inzetten op meer 
onderbouwd materiaal is het eerder aangewezen om een nieuw traject aan te vangen met Stap 1. 

Elk van de stappen worden in wat volgt kort toegelicht. 

6.2.1 STAP 1: SYSTEEMANALYSE (KWALITATIEF) 

De toekomstverkenning wordt opgezet met het doel de belangrijkste trends en processen in het 

zijnde een periode van 30 tot 40 jaar in de toekomst.  Het doel is om het belang van, 
ontwikkelingen in, en wederzijdse terugkoppelingen tussen, demografie, economie, tewerkstelling, 
mobiliteit, energievraag en aanbod, ruimtegebruik, landbouw, natuurontwikkeling, klimaat, milieu, 
etc. op grote lijnen tastbaar te maken, zodat ze opgenomen kunnen worden in een mathematisch 
instrumentarium (in Stap 2) dat er kwantitatief en exploratief mee kan omgaan.  De bedoelde 
systeemelementen liggen aan de basis van de transformaties in de structuur en het functioneren 
van de Vlaamse ruimte. 

Het belangrijkste doel van de systeemanalyse is dus om een goed beeld te krijgen van de werking 
.  Er is hier bewust sprake van 

 .  Het laatste is een onmogelijke opdracht 
en, draagt bovendien niet bij aan 

de kwantitatieve verwerking vanaf Stap 2 noch aan een beter begrip van de problematiek.  Details 
moeten dus gescheiden worden van de hoofdlijnen:  moet worden 
toegepast.  
invloed uitoefenen op, of beïnvloed worden door, de ruimte en zijn ordening zijn hier aan de orde.  
Zonder twijfel komen hier de fysische factoren aan bod, zoals klimaat en fysische geschiktheid, 
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maar ook demografie en de ontwikkeling in geaggregeerde economische sectoren: landbouw, 
industrie, diensten en handel.  
ruimtegebruik, wonen, werken, mobiliteit, globalisering, etc. verbinden de factoren en sectoren in 
een systemisch kader.  Actoren van verschillend relatief belang werken in op het systeem en zijn 
bepalend voor de dynamiek.  Indicatoren en criteria om de toestand van het systeem te 
beschrijven tegen een achtergrond van duurzaamheid en maatschappelijke keuzes, en maatregelen 
bedoeld om de dynamiek van het systeem in de gewenste richting bij te sturen, vervolledigen het 
overzicht dat uit de systeemanalyse moet voortvloeien. 

 

 
Figuur 6.1 Een systeemdynamisch model met een hoge mate van complexiteit in de betekenis van 
een groot aantal koppelingen en terugkoppelingen tussen zijn deelsectoren, systeemcomponenten 

en toestandsvariabelen. 

In de praktijk wordt de systeemanalyse uitgevoerd door een beperkte groep specialisten die op 
basis van literatuuronderzoek en gesprekken met domeinexperten, beleidsverantwoordelijken op 
verschillende niveaus en belanghebbenden, een voldoende volledig beeld van het Systeem 
Vlaanderen opbouwt.  Uiteraard maakt men hierbij gebruik in de mate van het mogelijke van 
voorbeelden uit gelijkaardige studies in Vlaanderen of het buitenland.  Bijvoorbeeld de 
Omgevingsanalyse van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, de analyses en modelresultaten 
van het Federale Planbureau, studies uitgevoerd door o.a. de departementen RWO, LNE, en MOB 
zijn een belangrijke opstap naar een voldoende systeemanalyse.  Met het oog op een vloeiende 
overgang naar Stap 2 verdient het aanbeveling om de systeemanalyse direct op te zetten als een 
oefening specifiek gericht op het detecteren van causale verbanden, en dus niet als een 
uitputtende beschrijvende oefening.  Het laatste is een veel voorkomende fout die hellaas al te 
vaak gedoemd is tot falen.  Technieken zoals Concept Networks (CN), en Fuzzy Cognitive Mapping 
(FCM) zijn hierin erg behulpzaam.  Ze voeren de analyse terug naar de essentie en maken een 
vloeiende overgang naar de systeemdynamische modellering van Stap 2. 

In deze eerste stap worden ook de contouren van de toekomstverkenning vastgelegd.  Dit gebeurt 
door gebruik te maken van 4 wereldbeelden gesteld in de kwadranten van een assenstelsel 
waarvan de beide assen de sleutelonzekerheden weergeven die voortvloeien uit maatschappelijk 
keuzes op de midden tot lange termijn.  Voor elk van de 4 wereldbeelden worden coherente en 
intern consistente sets van veronderstellingen geformuleerd die betrekking hebben op belangrijke 
maatschappelijke en economische ontwikkelingen die wereldomvattend zijn, maar net zo goed een 
eigen vertaling krijgen in de Vlaamse context.  De bijbehorende duurzaamheidscriteria, 
sleutelfactoren en afbreukrisico s worden vastgesteld.  Volgens de regel zal een toekomst-
verkenning worden opgestart op basis van een oefening waarin experten, 
beleidsverantwoordelijken en belanghebbenden de sleutelonzekerheden bepalen waarvan de 
wereldbeelden afgeleid worden.  Uit de beschikbare internationale literatuur blijkt evenwel dat 
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een belangrijk deel van de op duurzaamheid gerichte studies vrijwel gelijkaardige indelingen 
hanteren voor wereldbeelden, zonder dat ze volledig identiek zijn.  De praktische ervaring leert dat 
dit ook het geval is voor toekomstverkenningen die heel bewust zelf de sleutelonzekerheden aan 
de oppervlakte wensten te brengen.  Dit is vooral zo voor thema-overschrijdende, integrale studies.  
Het is bijgevolg te overwegen, zoniet aanbevelenswaardig, om vanuit die bestaande en 

specificeren voor het doel: duurzaam ruimtelijk beleid in Vlaanderen.  Op die wijze kan 
teruggegrepen worden naar de rijke ervaring, data en kwantitatief materiaal die reeds beschikbaar 
zijn, en wordt een zekere vergelijkbaarheid en validatie verzoend met de nodige vrijheid om 
thema-, regio- of gevalspecifieke elementen mee te nemen in de analyse. 

Meer dan in de stap van de inventarisatie wordt hier de maatschappelijke discussie op gang 
gebracht en worden experts en stakeholders geconsulteerd, zoniet intens betrokken, bij het 
formuleren van de kwalitatieve wereldbeelden, de bijbehorende duurzaamheidscriteria, 
sleutelfactoren en .  De inbreng van de experts en stakeholders wordt verwerkt tot 
een systematische, intern en onderling consistente kwalitatieve beschrijving van de wereldbeelden.  
Een noodzakelijk onderdeel van deze beschrijvingen is een zo expliciet mogelijke beschrijving van 
de ontwikkelingen die het onderzoeksgebied typeren in elke wereldbeeld, gedifferentieerd naar 
ruimte en tijd. 

Ook 
de overeenstemmende kwadranten van een assenstelsel en minimaal een kwalitatieve beschrijving 

bijvoorbeeld Gobin et al., 2009).  Dit verplicht ertoe om de basishypothesen met betrekking tot 
onzekerheden expliciet te maken en voorkomt dat men tijdens de vervolgstappen van de analyse 
te zeer verder bouwt op een beperkte set oplossingen (sleutelfactoren) maar te gemakkelijk 

 

Lessen uit de prak jkoefening 

In de voorliggende studie is er géén feitelijke systeemanalyse uitgevoerd.  Er is impliciet gekozen 
om te werken met de systeemanalyse uitgevoerd door WLO, en, deze zo goed mogelijk te vertalen 
naar de Vlaamse context.  De wereldbeelden van de WLO werden zodoende integraal 
overgenomen.  Uit de documentatie van de WLO-studie werd de onderliggende systeemsamen-
hang en de bijbehorende cijfers afgeleid.  Dit behelsde dus een vorm van reverse engineering.  In 
een workshop van een halve dag werden de cijfers en systeemverbanden doorgenomen in kleine 
groepen van een zestal domeinexperten om een vertaalslag naar Vlaanderen te maken (Kuhk et al., 
2011).  De experten werden geselecteerd op hun visionair vermogen om hun domein te 
verplaatsen naar een mogelijke, toekomstige wereld en gevraagd de eraan gekoppelde ruimtelijke 
ontwikkelingen door te redeneren.  Elk wereldbeeld werd per thema besproken.  De resultaten 
werden verwerkt tot kwalitatieve beschrijvingen van de 4 wereldbeelden die doorgegeven werden 
voor een gedetailleerde modellering van de ruimtelijke ontwikkelingen in elk wereldbeeld als 
onderdeel van de kwantitatieve verwerking.   

Belanghebbenden noch experten werden in het kader van de praktijkoefening gevraagd om 
elementen aan te dragen voor afwegingskaders specifiek passend bij de 4 wereldbeelden of 
algemeen.  Een bevraging zoals ze momenteel loopt in het kader van het Beleidsplan Ruimte, maar 
specifiek gericht op de duurzaamheidsverkenning is noodzakelijk, maar viel buiten het bestek van 
de praktijkoefening. 

Meer uitwisseling met belanghebbenden en meer consultatie van experten had ongetwijfeld een 
meer compleet en meer genuanceerd beeld opgeleverd.  Het had ook informatie aangeleverd die 
in een vervolgfase nuttig zou zijn in de zin van afwegingskaders, criteria en indicatoren.  Ofschoon 
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de systeemanalyse onvolledig was, kan toch gesteld worden dat er voor het doel van de 
praktijkoefening zelf geen fatale onvolkomenheden aan de oppervlakte zijn gekomen, en, dat voor 
Vlaanderen een voor verdere analyse bruikbaar beeld is geschetst voor elk van de 4 
wereldbeelden. 

6.2.2 STAP 2: SYSTEEMDYNAMISCHE MODELLERING (KWANTITATIEF) 

Met Stap 2 vangt de aan.  Dit houdt in dat de kwalitatieve 
statements en veronderstellingen van de ontwikkelde 
een wetenschappelijke toets kunnen doorstaan.  Het is een moeilijke, tijdsintensieve stap waarin 
analytische- en rekeninstrumenten worden ingezet.  Ze loopt verder door in de stappen 3 en 4. 

Uit de lessen die in Vlaanderen getrokken kunnen worden uit ondermeer de MIRA-S en NARA-S 
scenariostudies, verdient het aanbeveling om in een toekomstverkenning gebruik te maken van 
een systeemmodellering.  Meer specifiek zelfs een systeemdynamische modellering.  Dit type 

anders erg moeilijk te realiseren is.  Ze vormt een logisch vervolg op, en bouwt voor op de 
resultaten van, de systeemanalyse uit Stap 1.  Het resulterende model levert becijferde 
antwoorden op vragen zoals: hoe werkt op hoofdlijnen in de context van 
de verschillende wereldbeelden? Hoe reageert het 
ontwikkelingen die er op af komen? Hoe werkt dit dan door via de toestandsvariabelen en 
onderlinge terugkoppelingen van het systeem op de belangrijkste factoren, sectoren, en actoren? 
Wat betekent dit voor beleid? Wat is de rol en het belang van het overheidsbeleid en welk zijn de 
instrumenten die het nog kan bespelen? 

De diepgang van het systeemdynamische model is beperkt.  Men streeft met andere woorden naar 
een hoge mate van abstractie.  Voorrang wordt gegeven aan (terug)koppelingen in de breedte.  
Een voldoende volledige weergave van het systeem krijgt voorrang op het detail van elke sector die 
in het model wordt opgenomen.  Het model heeft ook een hoge mate van complexiteit in de 
betekenis van een groot aantal koppelingen en terugkoppelingen tussen de deelsectoren, de 
systeemcomponenten en de toestandsvariabelen van het model.  Dit hoeft niet te betekenen dat 
het model complex  is in de betekenis van gecompliceerd  of moeilijk.  Integendeel, het moet zo 
eenvoudig mogelijk worden gehouden zodat het voldoende transparant blijft en traceerbare 
uitkomsten oplevert.  Het is op basis van zijn complexiteit dat het model de capaciteit heeft om 
contra-intuïtieve resultaten te genereren wanneer er zogenaamde omslagpunten (tipping points) 
worden overschreden, en het systeem zich herorganiseert om naar een nieuw evenwicht te 
evolueren.  Elk wereldbeeld stemt feitelijk overeen met een specifieke, mogelijke toestand van het 
systeem die verschilt van de andere door een aantal omslagpunten die werden overschreden.  Het 

.  Ze zijn bij uitstek bedoeld om de relevantie van beleidsvisies, 
beleidsvoornemens en maatregelenpakketten, verwachte ontwikkelingen, beleidsdoelstellingen, 
enz., beter te plaatsen en een antwoord te krijgen op het al dan niet bestaan van kritische 

n in gevaar brengen, 
zoniet het gehele beleid ter discussie stellen (Figuur 6.2). 

Minstens een even belangrijke rol van het systeemmodel is het bewaren van de consistentie tussen 
de systeemcomponenten in de toekomstverkenning volgend op Stap 2.  Inderdaad zorgen de 
complexe terugkoppelingen van het systeemmodel ervoor dat veranderingen groot en klein in het 
ene systeemcomponent doorwerken op het andere en dit doorheen het gehele systeem.  Dit geldt 
zowel voor de rechtstreeks als onrechtstreeks gekoppelde onderdelen van het model.  Zodra er in 
het systeemmodel aan decompositie wordt gedaan, en dus onderdelen worden afgesplitst die in 
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Stap 3 in groter detail worden uitgewerkt, kan aan elke component de noodzakelijke informatie 
worden meegegeven onder de vorm van invoerdata en randvoorwaarden voor de verdere analyse. 

Stap 2 vergt dus de ontwikkeling van een op het doel toegesneden systeemmodel.  Daarvoor kan 
teruggegrepen worden naar een uitgebreid pakket van modellen die op onderdelen een complex 
systeem in beeld brengen en die dus door onderlinge koppeling aanleiding kunnen zijn tot het 
gewenste product.  Voorbeelden in die zin zijn rijkelijk aanwezig in de gespecialiseerde tekstboeken 
van onder andere: Jay W. Forrester (1969), John D. Sterman (2000) en Alexey Voinov (2008) en 
tijdschriften zoals Systems Dynamics Review, Earth System Dynamics, International Journal of 
System Dynamics Applications, Dynamical Systems.  De algemene data noodzakelijk voor de 
toepassing van een systeemmodel zijn te betrekken bij dezelfde instanties die momenteel de data 
aanleveren voor beleidsoefeningen, te weten: SVR, het Federale Planbureau, de Nationale Bank, 

worden data, maar ook kennis, specifiek voor elk thema of sector 
aangeleverd door specialisten die daarvoor aangesproken kunnen worden.  Het verdient sterke 
aanbeveling om een referentiedatabase op te zetten die ook in de volgende stappen van de 
analyse gebruikt wordt en met het model opgeslagen wordt voor tussentijdse analyses. 

 
Figuur 6.2 De hoeken van de kamer verkennen met een systeemdynamische modellering in Stap 2.  

Vier wereldbeelden worden onderzocht voor de lange termijn, zijnde 30-40 jaar. 

Het systeemdynamische model net als de systeemanalyse uit stap 1 zijn geen statische producten.  
Ze evolueren en worden onderhouden op basis van nieuwe inzichten en nieuwe behoeftes.  Er 
moet streng op worden toegezien dat de oorspronkelijke ambities van het model goed onder 
controle worden gehouden.  De neiging is steeds aanwezig om systeemdynamische modellen uit te 
bouwen tot alsmaar meer omvangrijke producten die uiteindelijk teloorgaan omwille van hun 
complicatie.  Een jaarlijkse update van de referentiedatabase en een vier- tot vijfjaarlijkse update 
van het model lijken in deze aangewezen.  Instrumenteel daarbij is de validatie van de uitvoer van 
het model ten opzichte van de data die voortkomen uit monitoring. 

Lessen uit de prak jkoefening 

Het gebrek aan een geëigende systeemdynamische modellering in de praktijkoefening heeft zich 
vooral laten merken in de onvolledigheden en inconsistenties die blijven bestaan in de kwalitatieve 
beschrijving van de verschillende wereldbeelden.  Wereldbeelden lijken daardoor al te sterk op 
elkaar: alles is een beetje mogelijk in elk wereldbeeld, weinig is gekwantificeerd en/of vergelijkbaar 
gemaakt, ieder kan zich er een beeld bij vormen, maar de beelden zijn verschillend voor ieder die 
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ze geïnterpreteerd heeft of zal interpreteren in de toekomst.  Er over praten kan in algemene 
termen, maar de precieze consequenties duiden is onmogelijk.  Dit is enerzijds prettig, omdat men 
zich comfortabel kan voelen bij de beschrijvingen, maar tezelfdertijd erg wazig en onduidelijk voor 
hen die een preciezer inzicht willen krijgen in de uitwerking van elk wereldbeeld.  Het feit dat de 
praktijkoefening kon terugvallen op de WLO-studie voor cijfermatige informatie heeft toegelaten 
om de genoemde gebreken op te vangen tot op een zekere hoogte.  Een eigen systeemdynamische 
modellering voor Vlaanderen had ondermeer aanleiding kunnen zijn tot de analyse van 
wereldbeelden die afwijkend zijn van die van de WLO-studie, wereldbeelden ook, die in hun 
definitie, op onderdelen of in zijn geheel, minder of meer extremere veronderstellingen maken dan 
degene die nu zijn uitgewerkt. 

6.2.3 STAP 3: THEMATISCHE VERDIEPING EN MODELLERING 

Deze derde stap van de toekomstverkenning behelst een thematische verdieping en modellering.  
Op basis van thematische en sectorale deelmodellen worden de belangrijkste componenten van 
het systeemmodel verdiept.  Deze modellen onderscheiden zich van het systeemdynamische 
model van Stap 2 door hun oriëntatie op een specifieke sector of thema en de diepgang en het 
detail dat ze betrachten in de weergave ervan (zie Figuur 6.3).  Belangrijke ontbrekende 
modelonderdelen moeten gaandeweg worden aangevuld, en, het verdient sterke aanbeveling om 
de modellen ook naar detailniveau en ambitie geleidelijk op gelijke leest te schoeien.  Ook hier 
blijft gelden dat de zwakste schakel in de keten meteen de kwaliteit van de integrale analyse 
bepaalt.  De onderlinge wisselwerking van de modellen is eerder beperkt en verloopt in hoofdzaak 
via de uitwisseling met het systeemdynamische model, al dan niet door het simultaan draaien van 
beide.  Op die manier behouden de thematische en/of sectorale aspecten hun focus en 
noodzakelijke diepgang.  Dank zij het bovenliggende systeemdynamisch model kunnen zij optimaal 
gebruik maken van de data aangereikt uit andere domeinen en kunnen ook randvoorwaarden 
vanuit de sectoren beter teruggek  

 
Figuur 6.3 De modellen uit Stap 3 zijn vooral domeinspecifiek.  Ze hebben de noodzakelijke diepgang 

om een sector of thema gedetailleerd in beeld te brengen.  Ze worden in hun gedrag aangestuurd 
door randvoorwaarden opgelegd door het systeemdynamische model en zijn ook onderling 

gekoppeld via een uitwisseling met het systeemdynamische model. 
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Deze modeloefening stelt zich binnen de context en contouren van de systeemanalyse uit de 
stappen 1 en 2.  Methodologisch gesteld is Stap 3 in essentie een set van parallel uitgevoerde 
prognoses.  Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een analyse en bijbehorende modellen die elk 
een uitspraak doen over ontwikkelingen in een enkele, specifieke sector.  Bovendien worden 
daarvoor trends doorgerekend die binnen veel smallere bandbreedtes vallen dan degene die in 
Stap 2 worden gehanteerd.  In het bijzonder de maatschappelijke keuzes en onzekerheden krijgen 
minder expliciete aandacht.  Er wordt rekening gehouden met deze laatste door voor elk 
wereldbeeld apart een doorrekening van de modellen te doen, dus, het aantal prognoses te 
verveelvoudigen.  Dit type van oefening is in Vlaanderen al veel beter gekend.  Bijvoorbeeld de 
gekoppelde MIRA-S en NARA-S oefeningen van 2009 zijn van dit type, maar ook prognoses 
betreffende demografische en economische groei, energiegebruik, waterkwaliteit, etc. zijn van dit 
type.  Stap 3 behoudt de sterke elementen uit deze laatste oefeningen, namelijk de ontwikkeling 
en inzet van een sector- en/of themadekkend analytisch (mathematisch) instrumentarium.  Aan de 
zwakke elementen van deze oefeningen, namelijk de zwakke onderlinge koppeling van de 
instrumenten ingezet per sector en/of thema, wordt verholpen door de consistentie in de data-
invoer en -uitwisseling sterk te verbeteren door de prognoses van Stap 3 te kaderen in de 
systeemmodellering van Stap 2.  
de vorm van globale trends in de toestandsvariabelen.  Die trends worden aangevuld met 
randvoorwaarden voor modelparameters en -variabelen, die op zich een weergave zijn van 
ontwikkelingen in gekoppelde domeinen.  Met het oog op het realiseren van een echte 
toekomstverkenning wordt voor elk wereldbeeld minimaal 1, maar liefst een familie prognoses 
berekend per sector en/of thema (zie Figuur 6.4). 

 
Figuur 6.4 Stap 3 bestaat uit sets van parallel uitgevoerde prognoses, minimaal 1 set per 

wereldbeeld.  De trends en randvoorwaarden voor elke prognose worden opgelegd vanuit het 
systeemmodel uit Stap 1. 

Criteria, normen, beleidsdoelstellingen en beleidsmaatregelen worden afhankelijk gemaakt van elk 
wereldbeeld en ingesteld conform de kenmerken van elk wereldbeeld.  Het vigerende beleid en de 
momenteel geldende criteria en normen zijn bijgevolg geen verplicht onderdeel meer van de 
prognoses.  Er wordt daarentegen per wereldbeeld afgetast welke criteria en normen zouden 
kunnen gelden binnen de veronderstelde wereldorde, welke de beleidsdoelstellingen zouden 
kunnen zijn die eraan opgehangen worden en welke maatregelen ingezet zouden kunnen worden 
om de beleidsdoelstellingen te realiseren.  Het doel van deze oefening is enerzijds om de relevantie 
van de huidige beleidssituatie af te tasten en anderzijds creatief na te denken over nieuwe 
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beleidsvarianten in een mogelijke toekomstige wereld.  Op die wijze kan men toewerken naar 
beleidsmaatregelen die een hoge mate van robuustheid vertonen in de zin dat ze doeltreffend 
blijken te zijn in meer dan één wereldbeeld.  Omgekeerd kan het detecteren en uitsorteren van 
beleidsmaatregelen, die overdreven i
en overdreven kosten of investeringen voortijdig helpen vermijden. 

De prognoses per thema en/of sector worden uitgevoerd door domeindeskundigen en modelleurs 
en opgevolgd door de specialisten onder de beleidsmedewerkers.  De inbreng van 
beleidsmedewerkers is belangrijk omdat hetzelfde prognose-instrumentarium ook zal ingezet 
worden in Stap 4 voor gerichte analyses bedoeld om concrete lange termijn beleidsdoelstellingen 
op hun effectiviteit te testen. 

Lessen uit de prak jkoefening 

In de praktijkoefening is er slechts met 1 model gerekend, meerbepaald het RuimteModel 
Vlaanderen dat de ruimtelijke consequenties van de wereldbeelden in beeld heeft gebracht.  Dit 
was enkel mogelijk omdat de praktijkoefening kon terugvallen op enerzijds een business-as-usual 
scenario dat in de context van het Steunpunt Ruimte en Wonen tot stand is gekomen en anderzijds 
de modelresultaten uit de WLO-studie.  De WLO-studie zelf heeft uitgebreid gebruik gemaakt van 
geavanceerde modellen, die gekoppeld doorgerekend werden.  Grondige lectuur van de WLO-
documentatie leert echter dat men ook in de WLO-studie te kampen heeft gehad met het bewaken 
van consistentie tussen de verschillende sectorale modellen.  Ook de WLO-studie zou dus baat 
gehad hebben bij het kaderen van zijn prognostisch instrumentarium in een systeemdynamische 
aanpak zoals geschetst in de Stap 2.  Bovendien is in de praktijkoefening gebruik gemaakt van 
resultaten van sectorale modellen van met name het Federaal Planbureau en de Studiedienst van 
de Vlaamse Regering.  In dit rapport is uiteengezet hoe dit in zijn werk is gegaan en wat het aan 
resultaten heeft opgeleverd.  Een alternatief waarin voor Vlaanderen met een eigen modellenset 
gerekend wordt, zou in hetzelfde tijdsbestek en budget niet kunnen.  In de pilootstudie blijven 
daardoor echter vraagtekens over.  
Vlaanderen sterk verschilt van Nederland.  Met name de verwachte ontwikkelingen in de sectoren 
landbouw, natuur en wonen wijken sterk af van de Vlaamse.  In zijn algemeenheid verdient het 
natuurlijk aanbeveling om te kunnen werken met eigen sectorale modellen in een oefening die een 
beleidsondersteunend doel moet dienen. 

In Vlaanderen kan ondermeer gebruik gemaakt worden van de instrumenten, de kennis en de 
dienstverlening van het Federale Planbureau, de Studiedienst van de Vlaamse Regering, het Vlaams 
Verkeercentrum en andere aan de overheid gelieerde diensten, onderzoeksinstellingen en 
universiteiten.  Een batterij aan sectorale modellen is inzetbaar in Stap 3 eventueel na een aantal 
kleinere aanpassingen. 

Het mag duidelijk zijn dat het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening het best gediend is met 
procesmodellen die ruimtelijk expliciet zijn.  Ze zijn noodzakelijk voor de ruimtelijke verwerking van 

.  Doel hiervan is kaartbeelden te genereren en de gedetailleerde, soms erg lokale 
.  Dit geeft inzicht in het 

locatiegebonden karakter van bepaalde activiteiten evenals de ruimtelijke- en tijdschalen 
waarbinnen toekomstig beleid nog keuzes kan maken.  De ruimtelijk gedetailleerde analyse biedt 
de mogelijkheid tot ontwikkeling van ruimtelijk expliciete indicatoren die de positieve en/of 
negatieve effecten van ruimtelijke wisselwerking helpen kwantificeren.  Verstoring en 
versnippering van natuurgebieden is daar een voorbeeld van, maar dat zijn ook de verstoring van 
sociale entiteiten, sociale wisselwerkingen en verdringing.  Evenzeer zijn dat het verlies aan 
toegankelijkheid en het verlies aan leefomgevingkwaliteit in de vorm van geluidshinder, geurhinder 
of lichthinder door verkeer en industrie als gevolg van incompatibele menselijke activiteiten.  Met 
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het oog op het evalueren van de billijkheid van het beleid en de sociale component van de 
duurzaamheid zijn dit erg belangrijke indicatoren. 

6.2.4 STAP 4: TOETSING IN DE BELEIDSCONTEXT 

Terwijl de grote contouren van potentieel lange termijn beleid onderzocht kunnen worden in de 
stappen 2 en 3 van de toekomstverkenning, wordt dit in Stap 4 meer geconcretiseerd aan de hand 

.  Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het instrumentarium uit Stap 3, steeds geplaatst in de context van de 
toekomstverkenning en systeemdynamische benadering uit stappen 1 en 2.  In Stap 4 worden de 
prognoses uit Stap 3, vervolledigd of bijgesteld op basis van het vigerende beleid en geplande en/of 
optionele beleidsvoornemens, opgelegde criteria en normen (door EU en anderen), etc. Het betreft 
hier extra randvoorwaarden die vanuit een beleidsperspectief worden opgelegd aan de in Stap 3 
uitgevoerde modelruns en de laatste meer concreet aansturen met het doel beleids-
voorbereidende analyses te voeden vertrekkende van de hedendaagse context met beleidsdoelen, 
criteria, en (financiële) middelen zoals die momenteel gelden of reeds gekend zijn (Figuur 6.5). 
 

 
Figuur 6.5 In Stap 4 

criteria, normen en doelen die actueel en poten eel beleid opleggen. 

Algemeen zal deze oefening streven naar het vaststellen van concrete transitiepaden die deel 
uitmaken van een robuust beleid op de lange termijn.  Het kan daarbij gaan om roadmaps en 
masterplannen om een bepaald onderdeel van de toekomstverkenning te realiseren.  Dit betekent 
dat de beleidskeuzes die worden gemaakt hun bestaansreden blijven houden binnen elk van de 

ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn.  Men kan dit 
dus ook formuleren als zijnde no-regret  beleidskeuzes aangezien ze een erg grote kans maken om 
op termijn te renderen zelfs bij onverwachte wendingen die zich in de toekomst kunnen voordoen.  
De uitdaging bestaat erin te zoeken naar een zo ruim mogelijke gemeenschappelijke stam van 
beleidskeuzes die binnen elk van de wereldbeelden past.  Hoe concreter deze keuzes hoe groter 
echter ook het risico dat ze op de lange termijn niet echt een volledig, bevredigend, en duurzaam 
antwoord bieden op de problematiek zoals die zich werkelijk zal aanbieden.  Dit laatste noopt ertoe 
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om een korte termijn beleid af te leiden dat ontwikkelingen op gang brengt die op de lange termijn 
tot wenselijke resultaten leiden, zonder daarin te snel of te extreem te willen gaan.  De 
mogelijkheid voor een bijsturing op een later ogenblik blijft aldus tot de mogelijkheden behoren.  
Maatregelen die op korte termijn een goede prijs-kwaliteit-verhouding hebben of die positieve 
effecten ressorteren in meer dan 1 sector (zoals bijvoorbeeld bescherming tegen overstromingen 
door het aanleggen van nieuw natuurgebied) krijgen een hoge prioriteit voor uitvoering. 

De beleidsscenario s kunnen net als de prognoses uit de Stap 3 sectoraal uitgewerkt en 
doorgerekend worden. Idealiter gebeurt dit door de beleidsmedewerkers zelf wanneer zich de 
nood voordoet.  Bij gebrek aan de noodzakelijke tijd of competenties kunnen ze worden uitgevoerd 
door domeindeskundigen en modelleurs en worden opgevolgd door beleidsmedewerkers.  De 

worden opgezet in het verlengde van de 
wereldbeeld) en worden uitgerekend in de integrale context die bewaard en bewaakt wordt door 
het systeemdynamische model van Stap 2.  In principe worden ze uitgewerkt op het ogenblik van 
de totale toekomstverkenning.  berekend kunnen 
worden wanneer zich specifieke noden voordoen in de beleidsvoorbereiding. 

Lessen uit de prak jkoefening 

De Stap 4 viel buiten de doelstellingen van de pilootstudie.  Maar, het noodzakelijke cijfermatige 
materiaal en het modelinstrumentarium is, mits inachtname van alle opmerkingen en beperkingen, 
beschikbaar om Stap 4 aan te vatten.  Het is op basis van het tot nu toe uitgevoerde werk ook 
meteen de meest logische volgende stap in het realiseren van de voorgestelde methodologie.  In 
besprekingen met RWO wordt in deze context de term  tunnelling  gebruikt.  Dit is precies wat 
bedoeld wordt: het instrumentarium inzetten om proefondervindelijk vast te stellen hoe potentiële 
beleidsmaatregelen effecten kunnen ressorteren in de toekomst zoals ze geschetst wordt in elk van 
de wereldbeelden. 

Op het einde van Stap 4 kunnen wetenschappelijk gefundeerd (en maatschappelijk gedragen) 
adviezen met betrekking tot pakketten van maatregelen en instrumenten worden aangeleverd op 
basis van de uitgevoerde analyses.  Men kan ze als robuust bestempelen en zijn dus van toepassing 
rekeninghoudend met de onzekere toekomst waarvoor ze bedoeld zijn.  Ze dragen bij aan een 
lange termijn ruimtelijk beleid en wegen kosten en baten af op de korte en de lange termijn.  Ze 

 

Een cyclisch proces 

Het zou foutief zijn om te concluderen dat een duurzaamheidsverkenning een eenmalige oefening 
is.  Vooral wanneer ze een sturend element wordt in de beleidsvoorbereiding en/of 
beleidsuitvoering moet ze op een heel regelmatige basis bijgesteld en deels overgedaan worden.  
De voortschrijdende economische, maatschappelijke, ruimtelijke, 
antwoorden en gemaakte keuzes op voor wat eerder nog vragen en onzekerheden waren.  Dit is 

bijstelling van de sleutelonzekerheden en de 

duurzaamheidscriteria per scenario.  In Nederland wordt bijvoorbeeld op heel regelmatige basis 
een duurzaamheidsverkenning en een natuurverkenning overgedaan: 2002, 2004, 2007, 2011.  De 
WLO-studie is uitgevoerd in 2006 en op haar bestendigheid onderzocht in 2010 (Hilbers en Snellen, 
2010).  Ook het milieubeleid in Vlaanderen herhaalt op regelmatige basis zijn scenariorapporten 
(de MIRA-S-rapporten) en wisselt ze af met toestandsbeschrijvingen (de MIRA-T-rapporten).  De 
uitdaging van een ruimtelijk ordening beleid dat gebruik maakt van duurzaamheidsverkenningen 
zal er dus uit bestaan om een methodologische aanpak uit te werken waarin op een systematisch 
wijze een monitoring wordt uitgevoerd met betrekking tot de toestand van de Vlaamse ruimte, en 
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deze terugkoppelt naar het Vlaamse ruimtelijke beleid algemeen en dat van de Vlaamse ruimtelijke 
ordening in het bijzonder.  Dergelijke monitoring dient te worden opgenomen in een 
voortschrijdende duurzaamheidsverkenning die het noodzakelijke materiaal aanlevert voor 
maatregelenpakketten en (nieuwe) beleidsinstrumenten als onderdeel van een robuust ruimtelijk 
ordeningbeleid. 
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BIJLAGE A  OVERZICHT VAN RUIMTELIJKE TOEKOMSTVERKENNINGEN 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van enkele recent uitgevoerde scenariostudies die als 
relevante voorbeelden kunnen gelden voor themaoverschrijdende, ruimtelijk georiënteerde 
beleidsondersteuning met een belangrijk duurzaamheidscomponent.  Het betreft toekomstverken-
ningen die methodologisch thuishoren onder de noemer duurzaamheisverkenning.  Ze zijn weer-
houden omdat ze methodologisch een specifieks en/of vernieuwende bijdrage leverden aan de 
discipline.  Niet alle voorbeelden leveren geografisch expliciet vertaalde resultaten.  Het zijn met 
name een aantal studies uit Nederland die een sterke ruimtelijke component hebben.  De erg 
summiere omschrijving in deze bijlage doet tekort de belangrijke hoeveelheid tijd en middelen die 
in elke studie geïnvesteerd zijn.  Deze bijlage is een verdere verwerking van een gelijkaardig 
overzicht in Gobin et al. (2009). 

A. WERELDOMVATTENDE SCENARIOSTUDIES 

De meest algemeen aanvaarde en wereldomvattende scenariostudies zijn IPCC Assessment (IPCC, 
2000), de Global Environment Outlook (UNEP, 2002) en het Millenium Ecosystem Assessment 
(MEA, 2005).  De bekendste scenario n vierde 
beoordelingsrapporten (IPCC, 2001 & 2007). 

In het emissierapport (Special Report on Emission Scenarios) stellen Nakicenovic et al. (2000) vier 
grote scenariofamilies voor op twee assen die de veronderstelde rol van de overheid en het 
schaalniveau van processen en interventies weergeven.  De twee assen vormen vier kwadranten 
van zwak tot sterk gecontroleerde regularisering en van toenemende globalisering tot toenemende 
regionalisering (Figuur A-0.1). 

 

 
Figuur A-0.1 . 

Elk kwadrant bevat een scenariofamilie.  Een scenariofamilie 
telkens door dezelfde demografische, politiek-sociale, economische en technologische 
beschrijvingen (verhaallijnen) worden gekenmerkt.  Geen van deze scenariofamilies gaat uit van 
extra klimaatinitiatieven, en bijgevolg geen implementatie van de United Nations Framework 
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Convention on Climate Change of de emissiedoelen van het Kyoto Protocol.  Het gevolg van de vier 
contrasterende scenariofamilies zijn de concentraties van de broeikasgassen die in de atmosfeer 
blijven toenemen tot in het jaar 2100 met in het slechtste geval een verdrievoudiging van de 
broeikasgasuitstoot. 

-governmental 
Panel on Climate Change) worden getypeerd in Tabel A-0.1.  In de tabel zijn de details m.b.t. de 
emissies weggelaten aangezien ze in de context van deze tekst weinig relevant zijn. 

Tabel A-0.1 -SRES (IPCC, 2002). 

De A1 familie (Globale Economie) beschrijft een prestatiemaatschappij met als toekomst een 
wereld van snelle economische groei die algemeen gepaard gaat met intensief gebruik van al dan 
niet fossiele brandstof. 
De A2 familie (Continentale Markten) beschrijft een wereld van zelfvoorziening, behoud van de 
lokale identiteit en constant stijgende bevolkingsgroei.  De economische ontwikkeling is sterk 
regiogebonden met ongelijke verdeling van inkomens en technologische ontwikkeling. 
De B1 familie (Globale Samenwerking) reflecteert een wereld van globale strategieën, met snelle 
veranderingen naar een diensten- en informatie-economie, afname in materiële intensiteit en de 
invoering van propere en bronefficiënte technologieën.  Een rechtvaardige wereld met 
wereldwijde oplossingen voor economische, sociale en milieuduurzaamheid maar zonder extra 
klimaatinitiatieven. 
De B2 familie (Regionale Gemeenschappen) beschrijft een samenleving met veel gevoel voor 
gemeenschapszin en legt de nadruk op lokale oplossingen voor economische, sociale en 
milieukundige duurzaamheid. 

 
De variabelen die het assenstelsel van de IPCC studie typeren, zijn zoals in andere scenariostudies, 
de belangrijkste onzekerheden waarmede men in de voorspelling van de toekomst geconfronteerd 
wordt.  Andere studies hanteren erg gelijkende assenstelsels om de wereldbeelden te definiëren.  
Deel van het succes van de IPCC wereldbeelden (en gelijkaardige) is het feit dat men er de visies en 

relateren.  Dit maakt ze erg tastbaar voor de 
betrokkenen. 

In de wereldomvattende scenariostudies zijn globale schattingen van landgebruikveranderingen 
gelimiteerd omdat de meeste process zijn van 
beslissingen op lokale schaal die weinig meegenomen worden in globale schattingen.  Studies op 
globale schaal kunnen dus niet rechtstreeks gebruikt worden om regionale processen en 
beleidsvoering vo .  De relevantie van deze studies voor 
ondersteuning van nationaal/regionaal en Europees beleid lijkt op het eerste zicht gering maar toch 

elen. 

B. EUROPESE SCENARIOSTUDIES 

VIER SCENARIO S VOOR EUROPA 

Q
scenario's voor Europa doorgerekend tot het jaar 2040 met het model WorldScan van het 
Nederlandse Centraal Planbureau.  De scenario's zijn ontwikkeld rond twee sleutelonzekerheden: 
internationale samenwerking en institutionele hervormingen (zie Figuur A-0.2 en Tabel A-0.2). 

In de scenario s Strong Europe en Global Economy neemt internationale samenwerking een 
prominente rol in, terwijl dat niet het geval is in de andere scenario's: Regional Communities en 
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Transatlantic Market.  Overheidsinstituties zijn belangrijk in Strong Europe en Regional 
Communities.  In Globale Economy en Transatlantic Market is de rol van de publieke sector 
beperkt. 

 
Bron: Lejour, 2003 

Figuur A-0.2 . 

 

Tabel A-0.2 . 

Scenario Strong Europe 
De Europese Unie wordt sterker en groter.  Turkije wordt het 28e lid van de EU en op termijn ook 
het land met het grootste aantal inwoners.  De EU groeit uit tot een economische en politieke 
spelbepaler op het wereldtoneel.  Hierdoor slaagt mondiale samenwerking niet alleen voor 
internationale handel, maar ook voor klimaatbeleid.  De Europese landen handhaven de publieke 
verantwoordelijkheid bij het beschermen van de zwakkeren in de samenleving.  Hiertoe worden 
sommige welvaartsstaatarrangementen hervormd, waardoor de overheid slagvaardiger wordt.  Zo 
worden oudere werknemers geprikkeld om langer te blijven werken. 
Scenario Global Economy 
Het proces van internationalisering krijgt een extra impuls door verdieping en verbreding van de 
Europese interne markt en een geslaagde WTO-ronde.  De EU breidt verder uit naar het Oosten, 
inclusief Turkije.  Internationale samenwerking blijft echter beperkt tot het economische domein.  
Door een terugtredende overheid ontstaat meer ruimte voor privaat initiatief, bijvoorbeeld in de 
zorg en het onderwijs.  De overheid treedt daarbij niet volledig terug, ze behoudt een belangrijke 
taak bij het reguleren van nieuwe markten.  De hoge groei in dit scenario gaat gepaard met 
minder solidariteit en forse milieuvervuiling. 
Scenario Transatlan c Market 
Brede, internationale samenwerking verloopt moeizaam.  De Europese Unie en de Verenigde 
Staten zoeken op economisch gebied toenadering tot elkaar.  De EU richt zich dan ook meer op 
het westen dan op het oosten; Turkije treedt niet toe tot de EU.  Het gevolg is een groeiende kloof 
tussen arm en rijk in de wereld.  Dit geldt ook voor Europese samenlevingen.  Door 
individualisering neemt het draagvlak voor collectieve arrangementen af.  Meer ruimte voor 
privaat initiatief stimuleert de economische groei, maar een collectieve aanpak van 
milieuproblemen ontbreekt. 
Publieke omslagstelsels voor pensioenen in Europa zijn niet eenvoudig te hervormen in verband 
met de groeiende politieke invloed van ouderen.  Bovendien treedt de overheid op sommige 
terreinen te ver terug.  Deze beide factoren beperken de economische groei weer enigszins. 
Scenario Regional Communi es 
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In het laatste scenario ontstaan er economische blokken, zowel in als buiten de Europese Unie.  
Binnen Europa werkt een kleine kerngroep van landen aan voortgaande integratie, maar blijft een 
andere groep daarbij achter.  De EU breidt niet verder uit.  De Europese landen proberen 
solidariteit via collectieve arrangementen te handhaven.  Bovendien hechten de Europese 
samenlevingen sterk aan immateriële zaken, zoals milieu.  Mede omdat verworven rechten zeer 
moeizaam te hervormen zijn, verandert de welvaartsstaat nauwelijks.  Zonder hervorming leiden 
maatschappelijke trends tot een lage economische groei in Europa. 

PRELUDE 

Het project PRELUDE (PRospective Environmental analysis of Land Use Development in Europe) van 
het Europese Milieuagentschap had tot doel om de ontwikkelingen in landgebruik over 30 jaar in 
beeld te brengen en de milieugevolgen daarvan te verkennen (Hoogeveen and Ribeiro, 2005).  Het 
levert .  PRELUDE is 
tevens bedoeld als een verkenning van scenarioanalyse en stakeholderbevraging als instrumenten 
ter ondersteuning van het Europese milieubeleid door het Europese Milieuagentschap. 

, 
met name: Great Escape, Evolved Society, Clustered Networks, Lettuce Surprise U, en Big Crisis.  Ze 
worden visueel voorgesteld in een assenstelsel bepaald door enerzijds 
of Europese schaal en anderzijds 
(globalisering) markten (zie Figuur A-0.3 en Tabel A-0.3).  De omgeving wordt beschreven door 
middel van 20 drijvende krachten die in 5 categorieën worden opgedeeld: milieubewustzijn, 
technologische innovatie, optimalisatie in landbouw, beleid en innovatie, en solidariteit en 
billijkheid. 

 
Bron: PRELUDE Screenshots and background informa on. 
h p://scenarios.ew.eea.europa.eu/reports/fol077184/fol402870 

Figuur A-0.3  

Lettuce surprise U
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Big Crisis
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Tabel A-0.3 . 

Great Escape  Europe of contrast (technologische innova e en landbouwop malisa e) 
Globalisering en internationale handel karakteriseren de economie.  Migratiestromen zijn 
belangrijk.  Sociale ongelijkheid neemt toe en de onderlinge solidariteit vermindert.  
Overheidsinterventie neemt af en het milieu krijgt weinig aandacht.  Hetzelfde geldt voor behoud 
van waardevolle landschappen en natuurgebieden.  Landbouw wordt op een zeer intensieve 
manier bedreven en het landbouwareaal neemt af.  De dagelijkse mobiliteit verandert niet. 
Evolved society - Europe of harmony (milieubewustzijn, solidariteit en gelijkheid) 
Klimaatveranderingen (overstromingen) en sociale onrust (terroristische aanslagen) vormen de 
belangrijkste drijvende krachten van fundamentele wijzigingen in de maatschappij.  De 
energiebevoorrading wordt bemoeilijkt en leidt tot energieschaarste.  Dit is het scenario met de 
minste economische groei.  Een hogere graad van zelfvoorziening in voedselproductie en 
biobrandstoffen staat voorop.  De sociale cohesie en onderlinge solidariteit, ook tussen de landen 
onderling, is hoog.  Een groter milieubewustzijn ontstaat binnen de maatschappij.  Mensen kiezen 
daardoor voor een rustigere levensstijl, verlaten stedelijke gebieden en kiezen voor het leven en 
werken op het platteland.  De communicatietechnologie maakt dit mogelijk.  Ze verlaten het 
verstedelijkte West-Europa en verhuizen naar de landelijke gebieden in Oost-Europa.  Landbouw 
is kleinschalig.  Dit alles is aanleiding tot een fragmentatie van het landschap.  De overheid heeft 
een sterke greep op de maatschappij.  De dagelijkse mobiliteit neemt gevoelig af. 
Clustered Networks  Europe of structure (landbouwop malisa e, overheidsbeleid en interven e) 
Dit is het scenario met de grootste klimaatimpacts.  Vooral overstromingen in West-Europa en 
droogte in Zuid-Europa.  Een belangrijke economische groei en een verouderende bevolking 
leiden tot een tweedeling tussen enerzijds jonge hoogopgeleide mensen in traditionele steden en 
anderzijds ouderen en minder opgeleide mensen op het platteland.  De landbouwactiviteit gaat 
gevoelig achteruit door schaalvergroting.  Er is een belangrijke handelsactiviteit binnen Europa, 
maar ook met de wereld buiten Europa.  Een krachtige overheid zorgt echter voor de creatie van 
nieuwe, zogenaamde thematische steden, vooral in de nieuwe lidstaten in Oost-Europa en de 
Baltische staten.  Ze bieden een totaaloplossing voor de inwoners: goede huisvesting, 
tewerkstelling, ontspanning, sociale en culturele voorzieningen, ook voor ouderen, en, ze zijn 
omringd door groene zones.  Ze trekken inwoners aan uit West-Europa.  Het ontstaan van te grote 
sociale ongelijkheden wordt belet.  De dagelijkse mobiliteit neemt lichtjes af. 
Le uce Surprice U  Europa gericht op innova e (technologische innova e, milieubewustzijn, 
solidariteit en gelijkheid) 
Klimaatveranderingen blijven achterwege, maar een voedselveiligheidscrisis in 2015 zorgt voor 
een aantal maatschappelijke veranderingen.  Er komt extra aandacht voor technologische 
innovatie, met name in de voedselproductie.  Landbouw gericht op voedselproductie is 
hoogtechnologisch, stelt weinig eisen aan de bodem, vergt weinig oppervlak, is proper en eerder 
kleinschalig.  Biobrandstoffen worden geteeld op een grootschalige wijze in afgelegen gebieden 
en op de meest vruchtbare gronden.  Het resterende landbouwareaal evolueert naar semi-
natuurlijk land en vervolgens naar bos.  Het milieubewustzijn is hoog, maar het landgebruik is 
gemengd en het landschap is erg gefragmenteerd.  Mensen verliezen het vertrouwen in een 
centrale overheid die daardoor sterk decentraliseert.  De dagelijkse mobiliteit neemt gevoelig af. 
Big Crisis  Samenhangend Europa (milieubewustzijn, solidariteit en gelijkheid, overheid en 
interven e) 
Milieurampen veranderen het politieke klimaat vanaf 2015.  De Europese overheid centraliseert.  
Nieuw beleid is sterk gericht op een duurzame en regionale ontwikkeling.  Steden in de periferie 
van Europa worden nieuwe groeipolen.  De nieuwe steden zijn multifunctioneel in opzet met veel 
ruimte voor de inwoners en garanderen goede leefomstandigheden.  Wonen buiten de stad is in 
residentieel gebied met lage dichtheid gemengd met intensieve landbouw, recreatie, bos en 
natuurlijk landgebruik.  Milieubewustzijn en sociale gelijkheid nemen toe.  Vooral natuurgebieden 
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worden hoog geprezen.  De trend van afnemend landbouwareaal wordt gestopt, maar het telen 
van biobrandstoffen stelt weinig voor.  De invloed op het landgebruik is relatief beperkt.  De 
dagelijkse mobiliteit vermindert licht. 

 behulp van de zogenaamde Storyline and Simulation (SAS) aanpak 
in een drietal intensieve stakeholder-workshops van telkens een drietal dagen georganiseerd in de 
periode van +/- 1 jaar (Zie Figuur A-0.4). 

 
Bron: RIKS bv, Maastricht 

Figuur A-0.4 Stappen in de Storyline and Simula on (SAS) aanpak van PRELUDE. 

De groep van stakeholders bestond uit een twintigtal vertegenwoordigers van instellingen in de EU-
landen die rechtstreeks verband houden met ruimtegebruik.  Te weten, landbouworganisaties; 
bouw en huisvesting, industriële ontwikkeling, verkeer en transport; natuur- en 
patrimoniumbescherming; nationale, regionale, en lokale beleidsinstanties; etc. Het proces werd 
begeleid door professionelen ter zake en ondersteund door wetenschappers.  De taak van de 
laatste bestond er m
complementariteit en consistentie te toetsen, en ze te evalueren op hun mogelijke consequenties 
voor het ruimtegebruik.  De evaluaties gebeurden eerst met een kwalitatieve waarde relatief t.o.v. 
van de huidige trend. 

omvang en timing en werden doorgecijferd met behulp van ruimtelijk expliciete modellen.  In een 
eerste fase gebeurde dit op de Europese schaal voor elke NUTS2 regio.  Ingebed in deze analyse 
werden vervolgens erg gedetailleerde beelden gegeneerd op een resolutie van 25ha voor 

.  Voor deze laatste werd het veranderende 
landgebruik aangevuld met ruimtelijk expliciete indicatoren die de consequenties van de 
ontwikkelingen voor het landschap en het milieu in beeld brengen (zie Figuur A-0.5).  Ze vormen de 

m.b.t. 
milieubelasting en duurzaam ruimtegebruik.  Deze kwantitatieve analyse werd voorgelegd en 
toegelicht aan de stakeholders met het oog op het verder verfijnen van de story  
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Bron: RIKS bv, Maastricht 

Figuur A-0.5 Voorbeeld van een indicator: Fragmenta e in Estonia in de periode 2005-2030 in het 
Great Escape scenario (Blauw wijst op specialisa e, Rood op fragmenta e van het landschap). 

EURURALIS SCENARIO S 

In het EURuralis 
ontwikkelingsmogelijkheden van landgebruik en landbedekking in Europa te schetsen met een 
tijdshorizon van het jaar 2030 (EURuralis Scenarios, 2004) (Figuur A-0.6).  De EURuralis studie werd 
uitgevoerd in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU, om de strategische discussie in 
Europa te stimuleren.  De vier scenario's voor de toekomst van het Europees landgebruik zijn 
verkend op hun gevolgen voor "People, Planet and Profit". 

EURuralis werd ontworpen om steun te bieden aan beleidsmakers op Europees en regionaal niveau 
die steeds meer bezorgd zijn om duurzame ontwikkelingen in rurale gebieden en het daarmee 
inherent verbonden landgebruik in het algemeen.  Algemeen aanvaarde concepten en methoden 
werden gebruikt (Klijn et al., 2005), zoals het gebruik van de wetenschappelijk en politiek 

gebruik van algemeen aanvaarde en geteste modellen.   
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Bron: EURuralis werkgroep, 2006 

Figuur A-0.6 . 

De volgende concepten en methoden werden hiervoor gebruikt (Klijn et al., 2005): 

o 
geaccepteerd zijn; 

o De belangrijkste drijvers werden geïdentificeerd die cruciaal zijn voor de huidige of 
toekomstige ontwikkelingen.  De identificatie van drijvers laat toe de resultaten te 
interpreteren binnen het DPSIR kader; 

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

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

o Er wordt gebruik gemaakt van algemeen aanvaarde en geteste modellen die in keten-
verband gekoppeld worden om de drijvende krachten te specificeren van Europese tot 
regionale schaal en om hun impacts op People, Profit en Planet te kennen.  Deze modellen 
zijn: GTAP (= Global trade model); IMAGE (= Environmental model); CLUE (= land use 
model); 

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

o Tijd-ruimte specificaties: een tijdsinterval van 30 jaar werd gekozen, met tijdstappen van 
10 jaar.  Het landgebruik worden getoond in een Europa dekkend raster van 1 km²; 

o Indicatoren: Er werd getracht indicatoren van het People, Profit, Planet domein te kiezen 
die betekenisvol zijn voor beleidsmakers. 
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gegeven door middel van kwalitatieve verhaallijnen (storylines), ingevuld op Europese en nationale 
(lidstaten) schaal (EURuralis werkgroep, 2006) (Tabel A-0.4). 

Tabel A-0.4  

Scenario A1: Global economy 
A1 is een scenario dat gekenmerkt wordt door voortgaande globalisering: de rol van de markt is 
zeer sterk.  Samen met verdere individualisering leidt dit tot het ontstaan van een 
prestatiemaatschappij.  De sociaal-economische ongelijkheid neemt toe.  Sociale voorzieningen 
verminderen.  De taken van de overheid beperken zich tot defensie, rechtshandhaving en 
bescherming van eigendomsrechten.  Weinig overheidsinterventie betekent lage belastingen.  
Internationale samenwerking is gericht op het verwijderen van handelsbarrières.   
Gevolgen: Er is een sterke economische groei in de meeste OECD landen, vooral in de nieuwe 
lidstaten en stabiele ontwikkelingslanden met een open economie.  De technologische 
ontwikkelingen zijn groot en zijn vooral gericht op toename van productiviteit, efficiënter gebruik 
van energie, meststoffen en chemicaliën en efficiëntere internationale handel, transport en 
opslag.  
economische groei niet volgen. 
Scenario A2: Con nental Markets 
A2 is het scenario waarbij regionale politieke verbonden best zo goed mogelijk behouden blijven.  
De staten behouden zoveel mogelijk soevereiniteit.  Oplossingen naar optimale allocatie van 
natuurlijke hulpbronnen zijn voornamelijk markt gebaseerd.  Een protectie van bepaalde markten 
is noodzakelijk omdat er verschillende standaarden zijn wat betreft werkcondities, 
voedselveiligheid, dierenwelzijn, en milieu.  Zelfvoorziening is de sleutel tot ontwikkeling.  
Tussenkomst van de regering moet gelimiteerd worden tot basisverantwoordelijkheden met een 
strenge focus op defensie en veiligheid.  Met derde wereld landen kunnen losse ad hoc allianties, 
gedreven door politieke motieven gevormd worden.   
Gevolgen: Ongelijke economische groei binnen de EU.  Stijgende armoede in de rurale gebieden.  
De ongelijkheden stijgen zowel regionaal als globaal.  Technologische ontwikkeling gerelateerd 
aan landbouw zijn oneffen en gefragmenteerd.  Communicatie over en toegang tot nieuwe 
technologie wordt tegengehouden door zwakke internationale instellingen en een gebrek aan 
interesse om deel te nemen aan internationale platforms.  Technologische ontwikkeling is vooral 
geconcentreerd op de daling van kosten. 
Scenario B1: Global co-opera on 
B1 wordt gekenmerkt door verdergaande globalisering, maar beperkt zich niet, zoals A1, tot 
economische aspecten, maar omvat ook de uitwisseling van kennis en technologie.  Naast 
globalisering staat ook duurzame ontwikkeling voorop, zowel op regionale als op wereldschaal.  
Solidariteit, verdeling van rijkdom en grondstoffen leiden tot een sterke welvaartsstaat waarin 
sociaal-economische verschillen kleiner worden.  Interventie van de overheid is sterk en gericht 
op sociale- en milieukosten.  Hiervoor worden sterke instrumenten ontwikkeld op globaal, 
regionaal en nationaal niveau.  Dit hangt samen met hoge belastingen.  Internationale 
samenwerking is intensief en gericht op het verdwijnen van handelsbarrières en steun aan 
ontwikkelingslanden, maar ook concurrentiekracht opbouwen in het realiseren van producten 

 
Gevolgen: Er is een sterke economische groei in de EU, maar minder dan in A1.  Sterke 
technologische ontwikkelingen, vooral gericht op milieuvriendelijke productie (sterker dan in A1) 
en hogere opbrengst per ha (minder sterk dan in A1).  Efficiëntere internationale handel, 
transport en opslag (maar hogere transportkosten dan A1). 
Scenario B2: Regional Communi es  
In B2 verloopt de voortgaande globalisering minder snel.  Er is weinig uitwisseling van kennis 
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.  
hoeksteen van de gemeenschap.  Interventie van de overheid is nodig om onderhandelingen 
tussen belangengroepen te vergemakkelijken en beslissingen te versterken, eerder dan om regels 
op te leggen.  Zelfvoorziening, ecologische verantwoordelijkheid en gelijkheid vormen de sleutel 
tot duurzaamheid.  Internationale samenwerking is wel nodig om duurzame ontwikkeling op 
wereldschaal te realiseren.  Hierin wordt zelfvoorziening van voedsel en energie gepromoot in de 
armste landen.  .   
Gevolgen: Er is weinig economische groei en een ongelijke technologische ontwikkeling die vooral 
gericht is op milieuvriendelijke productie (tussen A1 en B1).  Relatief lage productiviteit omwille 
van extensieve productie en stagnerende technologie op dit vlak.  Afname internationale handel 
en beperkte internationale samenwerking. 

Eén van de conclusies van het EURuralis project is dat in alle scenario's het aantal bewoners van 
het platteland sterk daalt; van circa 100 miljoen nu tot ongeveer 75 miljoen in 2030.  Eén van de 
oorzaken is de trek naar de stad, omdat daar meer werkgelegenheid is.  Een andere oorzaak is de 
algemene vergrijzing van Europa en de betere voorzieningen in een stadsomgeving.  Tussen de vier 
scenario's verschilt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid sterk, van handhaving van het 
bestaand beleid tot aan complete afschaffing ervan.  De omvang van het landbouwareaal verschilt 
echter weinig tussen de scenario's.  Bij een vrije wereldmarkt bijvoorbeeld vindt de veronderstelde 
afschaffing van subsidies en importheffingen wereldwijd plaats, waardoor de welvaart wereldwijd 
toeneemt.  De dan sterk stijgende vraag naar voedselproducten uit Azië zorgt ervoor dat er nog 
steeds toekomst is voor Europese boeren in deze scenario's.  Wel zullen de boereninkomens onder 
druk blijven staan, evenals de werkgelegenheid.  Veel bedrijven zullen intensiveren of hun omvang 
vergroten.  Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het platteland.   

Voor natuur en milieu zijn er in de vier scenario´s kansen en bedreigingen.  De bedreigingen zijn 
onder andere uitdijende steden, meer wegen, intensivering van de landbouw en 
klimaatveranderingen.  Kansen liggen er in sommige scenario's onder andere op het gebied van 
biodiversiteit, doordat de landbouw daar juist extensiveert of van akkerland grasland maakt.  Ook 
de meest erosiegevoelige gebieden kunnen worden ontzien.  Het braak laten liggen van 
landbouwgronden heeft overigens lang niet altijd een positief effect op de natuur: juist door het 
landbouwbeheer is de flora en fauna in sommige extensief beheerde gebieden rijker geworden.  De 
landschapskwaliteiten kunnen afnemen, zowel door intensiever gebruik als door het niet meer 
onderhouden van landbouwgrond. 

 

Wageningen Universiteit en het Milieu- en Natuurplanbureau in Nederland hebben de IPCC 
et al., 2005):  

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

o UNEP/RIVM, 2003.  Four scenarios for Europe.  
Outlook; 

o GEO- -2030; en, 

o Nederlands Centraal Planbureau voor economie en beleidsanalyse (CPB).   

Opvallen
.  De effecten op 

het milieu, de economie en socio-culturele omgeving worden in rekening gebracht.  De 
scenariostudies volgen een hoofdzakelijk top-down benadering, die actoren en factoren op 
mondiaal en Europees niveau in rekening brengen.  Deze top-down benaderingen missen 
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terugkoppeling tussen beslissingen genomen op lokaal/regionaal niveau en het Europees niveau.  
De interactie tussen deze bestuursniveaus kan gerealiseerd worden door middel van een 
combinatie van kwalitatieve verhaallijnen en kwantitatieve modellering.  Een dergelijk proces van 
scenariovorming moet gebruik maken van de volgende twee elementen: (1) iteratie tussen 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie en (2) participatieve benaderingen.  Deze benadering 
werd uitgewerkt door het PRELUDE project van het Europees Milieu Agentschap voor Nederland, 
Estland en Noord-Italië.   

Een analyse van de belangrijkste drijvende krachten van landgebruikveranderingen aan de hand 
van modelindicatoren voor de verschillende gebruikte modellen in de studies droeg bij tot het 
identificeren en kwantificeren van drijvende krachten voor de EURuralis studie (Klijn et al., 2005).  
Deze modelindicatoren zijn kwantitatieve expressies van de drijvers (D) in het DPSIR model.  
EURuralis beoogt een allesomvattend model te zijn en houdt rekening met zoveel mogelijk 
drijvende krachten die er bestaan voor landgebruik.  De kwalitatieve invulling van de, de iteratie 
tussen kwalitatieve en kwantitatieve informatie en stakeholder participatie gebeurde in hoofdzaak 
door Nederlandse planologen en wetenschappers en zijn niet erg verschillend van de methoden 
gebruikt in PRELUDE. 

C. SCENARIOSTUDIES VOOR NEDERLAND 

Het RIVM heeft in Nederland een erg rijke traditie om scenariostudies in te zetten voor 
natuurverkenningen, duurzaamheidsverkenningen, milieuontwikkelingen en analyse van 
ruimtelijke planning.  Deze traditie is verder gezet in het Milieu Natuurplanbureau (MNP) nadat dit 
de bewuste activiteiten van het RIVM heeft overgeërfd en tenslotte in het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) dat ontstaan is uit het samengaan van het MNP en het Ruimtelijk Planbureau.  
Ook het Centraal Planbureau heeft een rijke ervaring met scenariostudies in socio-economische 
langetermijnverkenningen. 

KWALITEIT EN TOEKOMST.  VERKENNING VAN DUURZAAMHEID 

Het RIVM- .  
gevolgd door het MNP-rapport 
ingezet om het duurzaamheidsvraagstuk te structureren.  Er wordt gewerkt met 4 wereldbeelden 
gesitueerd in een assenstelsel dat sterk gelijkend is op dat van het IPCC.  De horizontale as varieert 

.  
.  

weergegeven in Figuur A-0.7. 

Met het oog op de evaluatie van toekomstige ontwikkelingen worden duurzaamheidsindicatoren 
afgeleid uit wetenschappelijke inzichten en waardeoriëntaties.  Het belang dat gehecht wordt aan 
een duurzaamheidsindicator is verschillend per wereldbeeld.  Honger in de wereld is bijvoorbeeld 

.  Per wereldbeeld worden 
bijgevolg de belangrijkste duurzaamheidsvraagstukken gedefinieerd en verder uitgediept. 
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Bron, RIVM 2004 

Figuur A-0.7 De vier wereldbeelden in de RIVM-studie Kwaliteit en toekomst.  Verkenning van 
duurzaamheid. 

 
De steun die men ondervindt bij de bevolking of vertegenwoordigers van het middenveld verschilt 
van wereldbeeld tot wereldbeeld.  Bovendien zal de keuze die men maakt tijdsgebonden zijn en 
bepaald worden door politieke, economische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen 
in de wereld.  Uit een enquête uitgevoerd onder de Nederlandse bevolking naar aanleiding van de 

.  Slechts 6% voelt zich verwant met de prestatiemaatschappij 
.  De studie vermeld gelijkaardige resultaten voor burgers uit andere 

Europese landen (zie Tabel A-0.5).  Da
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In de studie van 2007 (MNP, 2007a) komt ook het verschil in keuze tussen de burgers en de 
bedrijven voor een wereldbeeld duidelijk tot uiting.  Een bevraging van de directeuren van 

en dat precies de 
.  Bemoeienis vanwege de overheid ligt dus niet goed bij 

de ondernemers. 

Tabel A-0.5 Voorkeuren voor de 4 wereldbeelden. 

 
Bron: MNP, 2007a 

In elk van de wereldbeelden is in principe duurzame ontwikkeling te realiseren maar de paden er 
naartoe verschillen: elk wereldbeeld zet in op de oplossingsrichting die er het best bij past.  Er 
kunnen ook risicovolle ontwikkelingen op gang komen.  Met het oog op de beoordeling van de 

.  
Een en ander gebeurt bij middel van een doorgedreven analyse die de karakteristieken van elk 
wereldbeeld op een consistente, coherente en systematische wijze doorredeneert en doorcijfert en 
de resultaten ervan uitzet in indicatoren die duurzaamheidscriteria kwantificeren waaronder CO2-
emissie, landschapskwaliteit, luchtkwaliteit en congestie. 

Het overdreven en eenzijdig inzetten op een enkele oplossingsrichting, een zogenaamde 
sleutelfactor .  Er is sprake van zogenaamde 

 die ertoe leiden dat de duurzaamheidsdoelstelling uiteindelijk niet gehaald wordt. 

Wereldbeeld Sleutelfactor Afbreukrisico 

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

Mondiale solidariteit (B1) Bestuur Bureaucratie 
Zorgzame regio (B2) Gedragsverandering Sociaal dilemma 
Veilige regio (A2) Bescherming Mondiale overbevolking 
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RUIMTELIJK VERTAALDE SCENARIO S 

doorgerekend en gevisualiseerd in toekomstbeelden voor ruimtegebruik in 2030.  Dit is uitgevoerd 
met behulp van de ruimtelijk expliciete modellen LeefOmgevingsVerkenner en RuimteScanner.  Ze 
stellen beiden de Nederlandse ruimte voor als een raster op resoluties variërend van 25 tot 1 ha. 

De RuimteScanner (Schotten et al., 1997) werd ingezet om de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling van de landbouw te verkennen.  Resultaten hiervan verschenen in verschillende 

(van der Wouden et al., 2006 Groen et al., 2004
et al., 2005).  

ruimtelijke ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw.  Aan de hand van twee s
enkele analyses gepresenteerd die met de RuimteScanner zijn doorgerekend. 

Met behulp van de LeefOmgevingsVerkenner (de Nijs et al., 2001, Engelen et al., 2003) worden 
drie varianten van het ruimtelijk beleid gedefinieerd op basis van informatie van de 
Rijksplanologische Dienst: 

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

De vigerende ruimtelijke beleidsvariant gaat uit van het huidige Rijks- en provinciaal restrictieve 
beleid, de buffergebieden en de begrensde ecologische hoofdstructuur.  In de sterk restrictieve 

.  De zwak 
restrictieve variant gaat uit van een minimale doorwerking van het vigerende ruimtelijke beleid; dit 
wordt vertaald naar een bescherming van enkel de gebieden die door de overheid worden 
aangekocht.  De resultaten worden voorgesteld in kaartbeelden die de ontwikkeling van het 
landgebruik en het effect daarvan op indicatoren ten gevolge van de drie beleidsvarianten 
schetsen. 

In de  hanteren De Nijs et al. 
die variëren van globalisering tot regionalisering  en van individueel tot gecoördineerd  (zie Figuur 
A-0.9).  het ruimtelij-dynamisch 
landgebruikmodel LeefOmgevingsVerkenner .  Voor een periode 2000-2030 wordt voor de vier 

 gevolgen van diverse ontwikkelingen in de maatschappij kunnen zijn 
voor natuur en landschap.  Per scenario zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het areaal dat zich tot 
2030 per landgebruikklasse ontwikkelt, de regionale verdeling van het ruimtegebruik, de invulling 
van het ruimtelijk restrictief beleid, de geschiktheid van de locatie en het ruimtelijk locatiegedrag.  
De resulterende landgebruikkaarten, een jaarlijkse tijdreeks tot 2030, zijn op een resolutie van 25 
ha.  Zij tonen grote verschillen tussen de .  Ter illustratie worden in Figuur 
A-0.9 en Figuur A-0.10 de kaarten van de diagonaal geplaatste scenario s getoond, respectievelijk 
de Samenwerkende Regio en de Individualistische Wereld.  De kaarten zijn in de Natuurverkenning 
2 als invoer van indicatoren gebruikt die de mogelijke effecten van de verschillende ruimtelijke 
ontwikkelingen op natuur, landschap en recreatie in beeld brengen. 
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Figuur A-0.8 De vier scenario's van de Tweede Na onale Natuurverkenning. 

 

 
Kenmerken van het scenario Samenwerkende Wereld: 
o Regionaal en sterk RO- en landbouwbeleid.  Grootschalige landbouw buiten NL.  EU stimuleert 

landschapsbeheer; 
o Cultuurlandschap wordt behouden, verstedelijking binnen strikte contouren, regiospecifieke 

architectuur; 
o Verlies aan agrarisch areaal.  Biologische landbouw, lokale markten; 
o Gesloten productiesystemen voor dierenwelzijn voedselveiligheid,  beperking milieu- en natuurimpacts; 
o Lokale natuur, versnipperd, recreëren in lokale cultuurlandschappen. 
Bron: RIVM, De Nijs et al. (2002) 

Figuur A-0.9 Landgebruik in 2030 volgens het scenario Samenwerkende Regio.  Links het stedelijk 
landgebruik, rechts het natuurlijk landgebruik. 
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Kenmerken van het scenario Individualistische Wereld: 
o Liberaal RO- en landbouwbeleid, industriële / commerciële groei; 
o Afname agrarisch areaal door gebrek aan subsidies, concentratie, intensief; 
o Wonen in randstad en in het oosten in nieuwe landgoederen voor wonen in groen; 
o Toename natuur, iets minder, vooral extensief bos, grote clusters; 
o Natuur in handen van projectontwikkelaars en natuurverenigingen; 
Bron: RIVM, De Nijs et al. (2002) 

Figuur A-0.10 Landgebruik in 2030 volgens het scenario Individualis sche Wereld.  Links het 
stedelijk landgebruik, rechts het natuurlijk landgebruik. 

DE STUDIE NEDERLAND LATER 

 (2007b) maakt het tweede luik uit van de 
Tweede Duurzaamheidsverkenning, met als richtjaar 2040.  Daar waar het eerste luik 

e bijdrage Nederland kan leveren aan een meer duurzame 
wereld en welke gevolgen een al dan niet duurzame wereld voor Nederland heeft, kijkt dit tweede 
luik specifiek naar de ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving in Nederland en dus naar de 
duurzaamheid van Nederland zelf.  Ofschoon het twee luiken van eenzelfde studie betreft is de 
methodologische aanpak grondig verschillend.  Het thema van deze studie is bij uitstek duurzaam 
ruimtegebruik en de vraag hoe ruimtelijk ordenen kan bijdragen aan de duurzaamheid. 

In Nederland Later vormt de doel-middel-relatie het onderzoeksobject.  Het doel is een duurzaam 
ruimtegebruik.  
natuurbeheer, herstructurering van stadswijken, invoeren van kilometerheffing, enz.   

.  
Besluitvorming over beleid vindt gefragmenteerd plaats.  Naast ruimtelijk ordeningsbeleid speelt 
sectoraal beleid een belangrijke rol bij de inrich ng van Nederland.  Sectoraal beleid beïnvloedt de 

 (p.  18) 
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De effecten van sectoraal ruimtelijk ordeningsbeleid op de duurzame ontwikkeling worden 
onderzocht en aanknopingspunten voor de uitwerking van concrete handelingsopties worden 
aangereikt.  Die laatste zijn vaak sectoroverschrijdend en gebaseerd op synergie tussen de 
verschillende sectoren.  Ze streven dus naar win-win situaties.  De studie analyseert de ecologische, 
sociale en economische aspecten van de ruimtelijke ontwikkeling, maar legt omwille van de MNP-
expertise de nadruk toch vooral in de ecologische hoek van de duurzaamheiddriehoek. 

In tegen
in plaa .  Het 
Trendscenario sluit aan bij het WLO-  zijn niet identiek.  Het 
neemt de middenpositie in m.b.t. demografische en economische groei over van Transatlantic 
market, maar niet de veronderstelde internationale context en het economische beleid.  Het 
Trendscenario omvat verder al het vastgesteld beleid voor zover het goedgekeurd is op het 
Europese of het Nederlandse niveau.  

.  Het sluit aan bij het scenario Global Economy van de WLO-studie.  Het gaat 
uit van een hoge economische groei en de eraan gekoppelde grote stroom arbeidsmigranten naar 
Nederland.  
van het assenstelsel (zie Figuur 2.3).  
de typische onzekerheid die aan toekomstvoorspellingen ten grondslag ligt, maar, het is vooral het 
Trendscenario dat doorheen de gehele studie wordt uitgewerkt.  Vooral de grote hoeveelheid 
rekenwerk die de gekozen analysemethode met zich brengt is hiertoe aanleiding geweest.  De 

het RuimteScanner ruimtegebruikmodel doorgerekend 
tot 2040 en cartografisch weergegeven op een resolutie van 1 ha. 

Heel eigen aan Nederland later is dat er vervolgens gewerkt wordt met zogenaamde 
.  .  

uitwerkingen van de ruimtelijke ontwikkeling naar 2040 partieel geoptimaliseerd vanuit één 
beleidsprobleem en/of sector, bijvoorbeeld: werken, wonen, verkeer, veiligheid.  De Kijkrichtingen 
in de studie zijn: 

o Klimaat en veiligheid, waarin de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland zoveel mogelijk wordt 
afgestemd op de gevolgen van klimaatverandering (stijgende zeespiegel, vergrote piekafvoer 
van de rivieren). 

o Robuuste natuur, waarin de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland zoveel mogelijk wordt 
afgestemd op internationale natuurverplichtingen die Nederland is aangegaan (o.a. Natura 
2000). 

o Bundeling en intensivering, waarin de woningbouw sterk geconcentreerd wordt in de 
bundelingsgebieden van de Nota Ruimte en vooral in het bestaande bebouwde gebied, met als 
doel om de (bestaande) infrastructuur maximaal te benutten en verrommeling te beperken. 

o Ruim en Groen wonen, waarin nieuwbouwlocaties een lagere dichtheid krijgen, en bij voorkeur 
in landschappelijk aantrekkelijke gebieden én nabij steden met goede voorzieningen ontwikkeld 
worden. 

o Interna onaal ves gingsklimaat, waarin de verstedelijking sterk wordt geconcentreerd in 

Noord en Oost (de bundelingsgebieden). 
o Landschap, toerisme en recrea e, waarin de landschappelijke waarden bij verstedelijking 

zoveel mogelijk worden ontzien, gecombineerd met forse investeringen in de aanleg van extra 
groen en water en in agrarisch landschapsbeheer. 

Elk van de kijkrichtingen wordt doorgerekend tot 2040 met behulp van het ruimtegebruikmodel en 
cartografisch weergegeven.  Op basis van de resulterende kaartbeelden (en andere 
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rekenresultaten) wordt per kijkrichting een set van indicatoren berekend die ze op duurzaamheid 
evalueert ten opzichte van het Trendscenario (en op minder systematische wijze ook voor het Hoge 
ruimtedruk scenario).  De resultaten zijn in Tabel A-0.6 weergegeven. 

Tabel A-0.6 Score op duurzaamheidindicatoren van de verschillende Kijkrich ngen in 2040.  Groen is 
duurzaam, geel is mogelijk duurzaam,  rood is niet duurzaam, en grijs is niet van toepassing. 

 
De resultaten van de rekenoefeningen maken duidelijke welke conflicten en kansen op synergie op 
elke plek in de ruimte zich kunnen voordoen.  Ze voeden de volgende stap in de analyse die eruit 

dt om de 
positieve elementen uit de verschillende Kijkrichtingen te combineren en de drie hoeken van de 
duurzaamheiddriehoek op evenwichtige wijze worden ingevuld.  De aanpak is hier iteratief en 
streeft naar het invullen van aspecten die voor meer dan één beleidsdomein of sector de specifieke 
doelstellingen bevredigt.  Zowel voor het Trendscenario als de Hoge Ruimtegebruikscenario wordt 
een Combinatiekaart berekend.  Figuur A-0.11 is de Combinatiekaart (2040) voor het 
Trendscenario.   
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Figuur A-0.11 Landgebruik in Nederland in 2040 volgens de Combina evariant en Trendscenario. 

 
Tenslotte wordt ook de score van de Combinatievariant t.o.v. de duurzaamheidindicatoren 
uitgewerkt. 
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Met deze resultaten in de hand wordt advies geformuleerd naar het beleid.  Hét belangrijkste 
ermijngerichtheid om de 

duurzaamheiddoelstellingen te halen: 

o Samenhang tussen verstedelijking, infrastructuur en kwaliteit van de fysieke leefomgeving; 

o Samenhang tussen veiligheid tegen hoogwater, natuurontwikkeling en landschap; 

o Samenhang tussen landbouw, natuur- en landschapskwaliteit 

o Samenhang tussen beleid, uitvoering en handhaving. 

D. REGIONALE SCENARIOSTUDIES VOOR VLAANDEREN 

In de hierna volgende delen wordt een overzicht gegeven van scenariostudies in Vlaanderen.  Voor 
de sectoren landbouw en plattelandsontwikkeling is het verkennen van de toekomst aan de hand 

.  Voor de sector natuur en landschap werkt men in 
een verstedelijkte context van Vlaanderen voornamelijk met wensbeelden en verwachtingen 
omtrent concrete realisatie.  
zo groot dat een aantal rekenkundige prognoses wordt gemaakt in de veronderstelling van een 
sterke en zwakke gezinsverdunning. 

SECTOR: LANDBOUW 

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

De autonome ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid zijn gebaseerd op historische trendanalyse en 
op expertkennis en worden in beeld gebracht in het referentiescenario.  Mogelijke beleidskeuzes, 
in combinatie met ontwikkelingen van de landbouwexterne omgeving worden gegroepeerd in 4 

m vergeleken te worden met het referentiescenario.  
werden opgebouwd rond de sleutelonzekerheid inzake liberalisering van de handel in 
landbouwproducten en inzake mestbeleid.  
combinatie gemaakt van scenario-elementen productiviteit, prijs, milieutechnologie en milieu- en 
landbouwbeleid.  De ontwikkeling van productiviteit, excretie per dier, mestverwerkingskost, 
nutriëntenbehoefte van gewassen en de derogatie werd gekoppeld aan de sleutelonzekerheid 
milieubeleid.  De quotaregeling, de directe betalingen van de eerste pijler van het 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het prijsniveau van de producten werden gekoppeld 
aan de mate van liberalisering. 

Zwak Milieubeleid Sterk Milieubeleid 
Veel Liberalisering Economie en Globalisering (EG) 

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

Weinig Liberalisering Regionale Markt (RM) Europa en Milieu (EM) 
Bron: Gavilan et al., 2006 

Figuur A-0.12 
milieubeleid. 
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Het referentiescenario is gebaseerd op Silvis en de Bont (2005).  Aspecten van de Mid Term 
Review- hervormingen van het GLB werden meegenomen in SELES, en houden verband met de 
handelspolitieke afspraken in het kader van de WTO.  
doorgerekend worden ingevuld aan de hand van de scenario-elementen prijs, milieutechnologie en 
landbouwbeleid.   

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

.   
weinig liberalisering (EM en RM) laten voor de meeste sectoren geen grote schommelingen zien 
ten opzichte van de referentie.  
varkensstapel (+28 à +41%) en melkvee (+46 à 55%) ten koste van het vleesrundvee (-55 à -62%) en 
het pluimvee (-32 à -71%).  
granen sterk naar suikerbieten en ruwvoer.  Onder sterk milieubeleid stijgen de saldi per hectare 
van alle akkerbouwactiviteiten met 14% voor scenario WM en met 3% voor scenario EM door 
inkomsten uit mestacceptatie. 

SECTOR: PLATTELANDSONTWIKKELING 

mogelijke maar duidelijk verschillende ontwikkelings
2030.  
worden door een lage en een hoge energieprijs ten opzichte van een globale en regionale 
marktwerking.  De toekomstverkenning beschrijft vier mogelijke toekomstbeelden zonder impliciet 
de wenselijkheid te vermelden. 

Het scenario parkdomein pla eland vertoont gelijkenissen met het IPCC A1 scenario mondiale 
economie: 

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

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

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

o Vlaanderen is verder verstedelijkt, wat de milieukwaliteit niet ten goede komt.  Er is weinig 
open ruimte. 

o De geïnternationaliseerde maatschappij zorgt voor een toegenomen individualisering. 

o De liberale politiek, die hoofdzakelijk een faciliterende rol heeft, zorgt voor vrijheid van 
wonen, ondernemen, ...   

o Er is weinig grondgebonden productielandbouw en geen Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB).  De agro-industrie domineert. 
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Bron: van Bockstal et al., 2006 

Figuur A-0.13 
energieprijs   

Het scenario minerva vertoont gelijkenissen met het IPCC A2 scenario continentale markten: 

o Een wereld met een lage energieprijs en een regionale handel. 

o Het energieaanbod bestaat uit kernenergie aangevuld met alternatieve energie. 

o De mobiliteit is sterk toegenomen. 

o Door de hoge druk op de open ruimte vanuit de verschillende sectoren zijn de grondprijzen 
sterk gestegen.   

o De milieukwaliteit is sterk gedaald. 

o De verstedelijking grijpt sterk om zich heen. 

o Er wordt een sterk buitenlandsbeleid gevoerd. 

o Europa is onderverdeeld in versc  

o Er wordt een sterk protectionistisch beleid gevoerd. 

o Er is ook een toenemende druk van landbouw op open ruimte.  Vermarkten van landbouw 
gebeurt aan de hand van streekproducten & labels.  Landbouwers zijn 
plattelandsondernemers 

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

PARKDOMEIN PLATTELAND AC
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o Een wereld met een hoge energieprijs en een vrije wereldhandel. 

o De maatschappij is sterk geïndividualiseerd.  Er is een grote kloof tussen arm en rijk.  De 
overheid is sterk teruggetreden en heeft veel geprivatiseerd. 

o Er vindt een technologische push plaats.  De lokale economie ontwikkelt sterk. 

o Men heeft drang naar energiezuinigheid.  Er is een selectieve automobiliteit en er wordt 
steeds meer gebruik gemaakt van collectief vervoer. 

o De werkgelegenheid is gedaald. 

o De open ruimte is sterk versnipperd en verrommeld. 

o Afschaffing van subsidies en marginalisering van de klassieke landbouw. 

o Productie voor lokale markten, specialisatie in producten met hoge toegevoegde waarde. 

o Geen glasbouw door te hoge energieprijzen. 

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

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

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

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

o De overheid gaat sterk sturen binnen de regio.  
ankrijk).   

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

o Plattelandstoerisme neemt toe. 

o Akkers nemen toe voor energiegewassen, eiwitrijke veevoedergewassen en industriële 
gewassen; weiden nemen af; bosaanplanting neemt toe. 

SECTOR: TRANSPORT EN MOBILITEIT 

nt Mobiliteit en 
Openbare Werken van de Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse 

in Vlaanderen (TML, 2007).  Op basis van een vergelijkende analyse van 54 verkenningen van de 

.  Vervolgens geeft een kwantifcatie-instrument een verdere 
kwantitatieve vertaling van de s .  De bouw van dit kwantificatie-
instrument en de daarin gebruikte variabelen sporen samen met het participatief proces.  De 
studie begroot dat het doorlopen van het volledig tijdspad voor het verkennen van de toekomst 
met .  In een aantal studies (e.g.  Pelkmans et al., 

houden met energieverbruik, biobrandstoffen en broeikasgasuitstoot. 
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SECTOR: NATUUR EN LANDSCHAP 

Vlaanderen is een dicht bevolkte, dynamische regio met een sterk versnipperd landschap.  
Daardoor staat de natuur sterk onder druk en wordt gewerkt aan het inrichten en beheren van 
natuurgebieden.  De sector natuur en landschap werkt voornamelijk met gewenste 
toekomstbeelden voor het realiseren van doelstellingen door middel van beleidsinstrumenten 
zoals natuurrichtplannen.  Het behalen van de beleidsmatig gestelde doelstellingen wordt echter 
moeizaam of niet gehaald (Van Reeth et al., 2007; Peymen et al., 2009). 

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

 

 
Bron: INBO-NARA 

Figuur A-0.14 Evolu e van de oppervlakte onder effec ef natuurbeheer in ha van 1996 tot 2007. 

SECTOR: HUISHOUDENS EN DIENSTEN 

De evolutie van het aantal huishoudens is belangrijk voor milieu en natuur, niet alleen door het 
energieverbruik en de daarmee samenhangende broeikasgasuitstoot, maar ook door het 
ruimtebeslag voor woningen.  De impact van twee kleinere huishoudens op het milieu is veel groter 
dan die van één groot huishouden.  Huishoudens hebben een groot aandeel in de belasting van het 
oppervlaktewater en de afvalproductie.  Het aantal huishoudens en hun samenstelling heeft 
enorme gevolgen voor de zorg- en dienstensector.  Omdat de invloed van huishoudens op de 
omgeving zo groot is, werden er voor huishoudens een aantal prognoses ontwikkeld.  De prognoses 
worden rekenkundig opgevat, waarbij enkel gekeken wordt naar wat de weerslag is van complexe 
sociale en demografische veranderingen op de huishoudparticipatiegraden.  Een andere 
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benadering is een sociologische benadering waarbij men aan de hand van leeftijdscategorieën en 
mogelijke andere sociologische variabelen transitiekansen bepaalt om in een huishouden van een 
bepaalde grootte terecht te komen.  Deze laatste benadering werd vooralsnog niet doorgerekend 
voor Vlaanderen. 

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

E. DE MIRA-S-2009 EN NARA-S-2009 SCENARIO S VOOR VLAANDEREN5 

Het Milieurapport Vlaanderen, MIRA-S-2009 (Van Steertegem et al., 2009), en het Natuurrapport 
Vlaanderen, NARA-S-2009 (Dumortier et al., 2009), beide opgeleverd in december 2009, zijn 
scenario rapporten.  Met het oog op het maximaal benutten van mogelijke synergie en het 
versterken van de onderlinge consistentie en coherentie zijn ze  als een gezamenlijke oefening 
uitgewerkt.  Het zijn geen volledige duurzaamheidsverkenningen.  Er werd geopteerd om in 
essentie twee MIRA-
NARA- scheiding, en Functieverweving (zie Figuur A-0.15).  
Het MIRA-scenario Visionair is slechts in beperkte mate ontwikkeld en doorgerekend en wordt hier 
verder niet meer vermeld. 

 
Figuur A-0.15 Situering van de MIRA en NARA scenario's op de assen van de IPCC emissiescenario's. 

Met het oog op de situering van de beide scenariostudies in de bredere context van de 
duurzaamheidsverkenningen worden ze in  gesitueerd in het assenstelsel van IPCC.  Het REF-
scenario en het EU-scenario behoren beiden 
Samenwerking portretteren.  B1 reflecteert een wereld van globale succesvolle strategieën, met 
snelle veranderingen naar een diensten- en informatie-economie, afname in materiële intensiteit 
en de invoering van schone en bronefficiënte technologieën.  Een rechtvaardige wereld met 
wereldwijde oplossingen voor duurzaamheid, waarbij regeringen aspecten zoals CO2-emissies, 

                                                           
5 Deze paragraaf is een erg korte samenvatting uit Gobin et al., 2009 
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voedselzekerheid en biodiversiteit reguleren.  Het onderhoud van culturele en natuurlijke 
rijkdommen wordt waargenomen door de overheid. 

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE MIRA SCENARIO S 

MIRA: Referen e scenario (REF) 

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

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

De doelstellingen vastgelegd in de wetgeving worden niet als input in de modellen opgenomen, 
enkel bestaande maatregelen en convenanten die reeds geïmplementeerd zijn met het oog op het 
doelbereik worden meegenomen in de toekomstverkenningen door de verschillende MIRA 
sectoren.   

MIRA: Europa scenario 

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

o 20-20-20 doelstellingen rond energie & klimaat van de Europese Commissie; 

o Kaderrichtlijn water met het behalen van een goede waterkwaliteit tegen 2027; 

o 
het voorbereidend studiewerk voor de EU-richtlijn NEC die momenteel herzien wordt. 

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

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

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

KORTE OMSCHRIJVING VAN DE NARA SCENARIO S 

Om de ruimte voor natuur in Vlaanderen in de toekomst te verkennen, wordt uitgegaan van drie 
.  Het budget dat het Vlaams beleidsdomein Leefmilieu, natuur en energie 

(LNE) spendeert aan de uitvoering van het Vlaamse bos- en natuurbeleid is in de drie 
scenariopakketten .  De evolutie van de omvang van het jaarlijks budget wordt 
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bepaald op basis van de evolutie van het aandeel van dit budget in de totale Vlaamse 
uitgavenbegroting tijdens de periode 2000-2007 (Van Reeth, 2009). 

NARA: referen e 

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

NARA: Scheiden 

Het realiseren van natuurdoelstellingen is de zaak van een sterk natuurbeleid.  Het scenario 
geeft een toekomstbeeld waarbij het natuurbeleid in hoge mate afhankelijk is van de 

ruimtelijke ordening.  
functies met ruimtelijke noden.  De maatregelen van het natuurbeleid zijn erop gericht de 
natuurdoelstellingen te realiseren in de gebieden die daartoe zijn aangewezen, compact ingevuld 
en gescheiden van andere functies.  Dit zijn grote eenheden, met een gepaste buffer tegen externe 
invloeden.  Er is een intensief natuurbeheer van toepassing gericht op de meest kwetsbare en 
bedreigde componenten van de biodiversiteit.  Voor landbouw, bosbouw, recreatie en andere 
gebruiksvormen zijn andere gebieden aangewezen.  Daar wordt slechts in beperkte mate rekening 
gehouden met natuur. 

NARA: Verweven 

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

In de context van dit hoofdstuk is het relevant om stellen dat de 6 M
uitgewerkt naar landgebruik.  In de context van MIRA is landgebruik meegenomen als een 
milieuvoorraad en dus een milieuthema, terwijl het in de NARA-
rol krijgt omdat de realisatie van de natuurdoelen een zeer expliciete ruimtelijke component in zich 
draagt.  
RuimteModel Vlaanderen.  Het is specifiek daartoe uitgebreid geworden met een extra aantal 
landgebruiken en heeft een uitvoerige calibratie ondergaan.  Hierover wordt gerapporteerd in de 
overeenstemmende hoofdstukken van dit rapport.  Veranderingen in het landgebruik worden per 
jaar in beeld gebracht voor de periode van 2006 tot 2030 op de resolutie van het RuimteModel, 
zijnde 150m.  Aanvullend op het landgebruik berekent het RuimteModel een groot aantal van het 
landgebruik afgeleide indicatoren met dezelfde technische karakteristieken als de 
landgebruikkaarten: tijdreeks van 2006 tot 2030 en een resolutie van 150m.  De grote omvang van 
ruimtelijke resultaten die uit de studie voortvloeiden is interactief te bevragen met behulp van de 

http://rma.vgt.vito.be/verkenner/verkenning.jsf 

Met betrekking tot de resultaten van de scenariostudies citeren we de volgende hoofdlijnen uit het 
Hoofdstuk 3 Landgebruik van de Natuurverkenningen 2030 (Peymen et al., 2009, p.69): 

o Ten gevolge van de bevolkingsgroei en de economische ontwikkeling breidt de oppervlakte 
verstedelijkte ruimte tegen 2030 uit met 50 000 ha in het Europa-scenario tot 65 000 ha in 
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het referentiescenario.  Omdat de gebouwen steeds dichter bij elkaar staan, wordt de 
versteende ruimte ook compacter.  Dit verdichtingseffect is het sterkst in het Europa-
scenario. 

o .  Vooral de oppervlakte landbouwgrond gaat 
achteruit.  In het Europa-scenario is deze trend vooral voelbaar rond de steden, in het 
referentiescenario overal in Vlaanderen.  De oppervlaktedoelstelling van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen voor open ruimte wordt in geen enkel scenario gehaald. 

o 
met 3 tot 5%.  In het Europa-scenario stijgt het areaal landbouwgronden waar actief werk 
wordt gemaakt van milieu- en natuurdoelen tot maximaal 182 000 ha in 2030.  De 
oppervlakte groene ruimte per inwoner neemt daardoor in dit scenario toe met 15%. 

o 
ruimte.  Die is weliswaar minder geconcentreerd in Natura 2000 en kent minder ruimtelijke 
samenhang. 

o De toename van de oppervlakte van gebied met bosbeheer kan de bevolkingsgroei niet 
bijhouden.  Het aanbod van gebied met bosbeheer per inwoner neemt daardoor af in alle 

.  
 

Uit het Hoofdstuk 10 Landgebruik van de Milieuverkenningen 2030, citeren we de volgende 
bijkomende hoofdlijnen van dezelfde gezamenlijke oefening (Maes et al., 2009, p.259): 

o De bebouwing voor wonen en handel binnen een afstand van 450 m van grote wegen, 
neemt van 2005 tot 2030 toe met 21 % in het Referentie-scenario en met 18 % in het 
Europa-scenario.  Mogelijk neemt daardoor de negatieve impact van het verkeer toe op de 
gezondheid van de omwonenden. 

o Volgens het Referentie-scenario 2030 zal 16 % van de bevolking (of 1,1 miljoen inwoners) 
in een gebied wonen waar vandaag individuele waterzuivering voorzien is.  In het Europa-
scenario bedraagt dit 14 %.  Door het milieu- en het ruimtelijke ordeningsbeleid beter op 
elkaar af te stemmen, kunnen bij de aanleg van openbare voorzieningen heel wat kosten 
bespaard worden, zowel voor de maatschappij als voor het individu. 

o Landbouwers spelen een belangrijke rol bij een meer milieu- en natuurgericht landbeheer.  
In het Europa-scenario stijgt het areaal landbouw met milieu- en natuurdoelen als 
nevenfunctie tot 162 000 ha in 2030.  Onder meer daardoor kan de oppervlakte groene 
ruimte per inwoner toenemen met 15 % in het Europa-scenario. 
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BIJLAGE B  OVERZICHT PARAMETERS REGIONAAL MODEL 

Residen eel BAU SE GE RC TA 
Beta(1) 0 0 0 0 0 
Beta(2) 0 0 0.5 0 0.5 
Beta(3) 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 
Beta(4) 1.8796 1.8796 1.8796 2 1.8796 
Beta(5) 1.4251 1.6389 1.6389 2 1.2113 
Beta(6) 0 0 0 0 0 
Beta(7) 0 0 0 0 0 
Beta(8) 0.2191 0.2191 0.2191 0.2191 0.2191 
Beta(9) 0.1768 0.1768 0.1768 0.1768 0.1768 
Beta(10) 1 1 1 1 1 
Delta(1) Zie figuur Zie figuur Zie figuur Zie figuur Zie figuur 
Delta(3) 0.6392 0.35 0.3825 0.6392 0.3825 
Delta(5) 0 0 0 0 0 
Delta(7) 0 0 0 0 0 
Delta(8) 0.625 0 0 0.625 0 
Delta(9) 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 
Delta(10) 1.25 1.25 0 1.25 0 
 
Lichte 
industrie 

BAU SE GE RC TA 

Beta(1) 0 0 0 0 0 
Beta(2) 0 0 0 0 0 
Beta(3) 0.6894 0.6894 0.6894 0.6894 0.6894 
Beta(4) 0 0 0 0 0 
Beta(5) 1.0014 0.9013 1.1015 1.1015 0.9013 
Beta(6) 0 0 0 0 0 
Beta(7) 0 0 0 0 0 
Beta(8) 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 0.5692 
Beta(9) 0 0 0 0 0 
Beta(10) 1 1 1 1 1 
Delta(1) 0.9926 0.9985 1.0005 0.9985 1.0005 
Delta(3) 0.6787 0.6787 0.6787 0.6787 0.6787 
Delta(5) 0 0 0 0 0 
Delta(7) 0 0 0 0 0 
Delta(8) 0 0 0 0 0 
Delta(9) 0 0 0 0 0 
Delta(10) 0 0 0 0 0 
 
Zware 
industrie 

BAU SE GE RC TA 

Beta(1) 0 0 0 0 0 
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Beta(2) 0 0 0 0 0 
Beta(3) 0 0 0 0 0 
Beta(4) 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 
Beta(5) 0.9839 0.8855 0.8855 1.0823 0.8855 
Beta(6) 0 0 0 0 0 
Beta(7) 0 0 0 0 0 
Beta(8) 1.872 1.872 1.872 1.872 1.872 
Beta(9) 0.02275 0.02275 0.02275 0.02275 0.02275 
Beta(10) 1 1 1 1 1 
Delta(1) 0.9926 0.9955 0.998 0.9955 0.998 
Delta(3) 0.6787 0.6787 0.6787 0.6787 0.6787 
Delta(5) 0 0 0 0 0 
Delta(7) 0 0 0 0 0 
Delta(8) 0 0 0 0 0 
Delta(9) 0 0 0 0 0 
Delta(10) 0 0 0 0 0 
 
Groothandel BAU SE GE RC TA 
Beta(1) 0 0 0 0 0 
Beta(2) 0 0 0 0 0 
Beta(3) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 
Beta(4) 0 0 0 0 0 
Beta(5) 0.9921 0.8929 1.0913 1.0913 0.8929 
Beta(6) 0 0 0 0 0 
Beta(7) 0 0 0 0 0 
Beta(8) 0.746 0.746 0.746 0.746 0.7460 
Beta(9) 0 0 0 0 0 
Beta(10) 1 1 1 1 1 
Delta(1) 0.9881 0.987 0.980 0.989 0.989 
Delta(3) 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 
Delta(5) 0 0 0 0 0 
Delta(7) 0 0 0 0 0 
Delta(8) 0.5 0 0 0.5 0 
Delta(9) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Delta(10) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
 
Detailhandel BAU SE GE RC TA 
Beta(1) 0 0 0 0 0 
Beta(2) 0 0 0 0 0 
Beta(3) 0 0.6748 0 0 0 
Beta(4) 0 0 0 0 0 
Beta(5) 0.9961 0.8965 1.0967 1.0967 0.8965 
Beta(6) 0 0 0 0 0 
Beta(7) 0 0 0 0 0 
Beta(8) 0.474 0.474 0.474 0.474 0.4740 
Beta(9) 0 0 0 0 0 
Beta(10) 1 1 1 1 1 
Delta(1) 0.9881 0.986 0.975 0.9881 0.9881 
Delta(3) 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 
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Delta(5) 0 0 0 0 0 
Delta(7) 0 0 0 0 0 
Delta(8) 0.5 0 0 0.5 0 
Delta(9) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Delta(10) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
 
Kantoren BAU SE GE RC TA 
Beta(1) 0 0 0 0 0 
Beta(2) 0 0 0 0 0 
Beta(3) 0 0 0 0 0 
Beta(4) 0 0 0 0 0 
Beta(5) 0.9995 1.09995 1.1 1.1 1.1 
Beta(6) 0 0 0 0 0 
Beta(7) 0 0 0 0 0 
Beta(8) 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 
Beta(9) 0 0 0 0 0 
Beta(10) 1 1 1 1 1 
Delta(1) 1.0026 0.998 1.0024 1 1 
Delta(3) 0.3825 0.3825 0.3825 0.3825 0.3825 
Delta(5) 0 0 0 0 0 
Delta(7) 0 0 0 0 0 
Delta(8) 0.5 0 0 0.5 0 
Delta(9) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Delta(10) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
 
Gezondheidszorg BAU SE GE RC TA 
Beta(1) 0 0 0 0 0 
Beta(2) 0 0 0 0 0 
Beta(3) 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 
Beta(4) 0 0 0 0 0 
Beta(5) 0.9996 1.1 1.1 1.1 1.1 
Beta(6) 0 0 0 0 0 
Beta(7) 0 0 0 0 0 
Beta(8) 0 0 0 0 0 
Beta(9) 0 0 0 0 0 
Beta(10) 1 1 1 1 1 
Delta(1) 1.0026 0.9975 1.0024 1 0.999 
Delta(3) 0.3825 0.3825 0.3825 0.3825 0.3825 
Delta(5) 0 0 0 0 0 
Delta(7) 0 0 0 0 0 
Delta(8) 0.5 0 0 0.5 0 
Delta(9) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Delta(10) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
 
Overig BAU SE GE RC TA 
Beta(1) 0.8224 0.8224 0.8224 0.8224 0.8224 
Beta(2) 0 0 0 0 0 
Beta(3) 1.3228 1.3228 1.3228 1.3228 1.3228 
Beta(4) 0 0 0 0 0 
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Beta(5) 1.6934 1.5241 1.5241 1.5241 1.5241 
Beta(6) 0 0 0 0 0 
Beta(7) 0 0 0 0 0 
Beta(8) 0 0 0 0 0 
Beta(9) 0 0 0 0 0 
Beta(10) 1 1 1 1 1 
Delta(1) Zie figuur Zie figuur Zie figuur Zie figuur Zie figuur 
Delta(3) 0.3825 0.3825 0.3825 0.3825 0.3825 
Delta(5) 0 0 0 0 0 
Delta(7) 0 0 0 0 0 
Delta(8) 0.5 0 0 0.5 0 
Delta(9) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Delta(10) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 
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BIJLAGE C  GESCHIKTHEIDSKAARTEN VAN DE VERSTEDELIJKTE 
LANDGEBRUIKEN: GEWICHTEN PER KAART 
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Bodemassociaties 3 3 2 2 6 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
Erosiegevoeligheid 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 0 5 5 5 
Risicozones 
overstromingen 

8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 3 7 8 9 

Helling 6 8 9 9 9 9 7 6 6 6 7 8 7 6 8 
Zuiveringszones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Waterwingebieden 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 
cemt_50 0 4 6 6 6 6 3 0 1 1 2 7 0 0 4 
cemt_100 0 4 5 5 5 5 3 0 1 1 2 7 0 0 4 
Afstand tot havens 50 0 3 6 6 6 6 2 0 1 1 1 7 0 0 3 
Afstand tot havens 100 0 3 4 4 4 4 2 0 1 1 1 7 0 0 3 
Landgebruik 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

Strong Europe 
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Bodemassociaties 3 3 2 2 6 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
Erosiegevoeligheid 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 0 5 5 5 
Risicozones 
overstromingen 

3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 0 7 8 9 

Helling 6 8 9 9 9 9 7 6 6 6 7 8 7 6 8 
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Zuiveringszones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Waterwingebieden 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 
cemt_50 0 4 6 6 6 6 3 0 1 1 2 7 0 0 4 
cemt_100 0 4 5 5 5 5 3 0 1 1 2 7 0 0 4 
Afstand tot havens 50 0 3 6 6 6 6 2 0 1 1 1 7 0 0 3 
Afstand tot havens 100 0 3 4 4 4 4 2 0 1 1 1 7 0 0 3 
Landgebruik 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

Regional Communi es 
Kaartbestand 
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Bodemassociaties 3 3 2 2 6 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
Erosiegevoeligheid 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 0 5 5 5 
Risicozones 
overstromingen 

8 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 3 7 8 9 

Helling 6 8 9 9 9 9 7 6 6 6 7 8 7 6 8 
Zuiveringszones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Waterwingebieden 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 
cemt_50 2 6 8 8 8 8 5 2 3 3 4 9 0 0 4 
cemt_100 2 6 7 7 7 7 5 2 3 3 4 9 0 0 4 
Afstand tot havens 50 0 3 6 6 6 6 2 0 1 1 1 7 0 0 3 
Afstand tot havens 100 0 3 4 4 4 4 2 0 1 1 1 7 0 0 3 
Landgebruik 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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BIJLAGE D  TOEGANKELIJKHEIDSPARAMETERS 
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