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Inleiding 

Dit rapport beschrijft de opmaak van de ruimtelijke indicatoren, gebruikt om het ruimtelijk rendement in 
Vlaanderen op te kunnen volgen. Van deze indicatoren werd een nulmeting uitgevoerd in 2013 (Poelmans 
et al., 2016). Voor enkele indicatoren werd de berekeningswijze licht gewijzigd ten opzichte van deze 
nulmeting. Om een vergelijking mogelijk te maken, werd in dat geval de toestand voor 2013 ook 
herberekend op basis van de bijgestelde methode. De cijfers gerapporteerd in het voorliggende rapport 
over de toestand 2013 komen voor deze indicatoren dus niet helemaal overeen met de originele cijfers, 
gerapporteerd in Poelmans et al., 2016. 

Alle indicatoren worden afgeleid van het Landgebruiksbestand of van dezelfde bronbestanden die gebruikt 
worden voor de opmaak van het landgebruiksbestand. Van het landgebruiksbestand zijn inmiddels 3 
tijdstippen beschikbaar: 2013, 2016 en 2019 (Poelmans et al., 2021). Omdat de meeste indicatoren relatief 
traag veranderen in de tijd, is ervoor gekozen om te focussen op het in kaart brengen van de toestand 2013 
en 2019. Deze staan dan ook meestal beschreven in het voorliggende rapport. Een aantal van de indicatoren 
is eveneens opgenomen in het Ruimterapport 2021 (Pisman et al., 2021). 

Voor een aantal van de indicatoren kon er, wegens het ontbreken van de nodige brondata, geen actualisatie 
worden doorgevoerd. In dat geval is de indicator overgenomen uit de nulmeting (Poelmans et al., 2016) of 
uit het Ruimterapport 2018 (Pisman et al., 2018).  

Tenzij anders vermeld, zijn alle indicatoren berekend op een resolutie van 1ha. 

 

Per indicator is er een fiche opgemaakt waarin achtereenvolgens de volgende zaken aan bod komen: 

1) Korte beschrijving van de indicator 
2) Type geodata 
3) Berekening: korte technische beschrijving van de berekeningswijze voor de indicator 
4) Databronnen: overzicht van de belangrijkste databronnen voor de berekening van de indicator 

voor de verschillende tijdstippen die beschikbaar zijn 
5) Resultaat: visualisatie van het kaartbeeld voor de toestand 2019 op niveau van Vlaanderen  
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Ruimtebeslag per ha 

Beschrijving 

Aandeel ruimtebeslag, tussen 0 en 100%, per hectarecel. Beschikbaar voor toestandsjaren 2013, 2016 en 
2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Uitgaande van het basisbestand op 10x10m resolutie, wordt het ruimtebeslag berekend op een 
100mx100m resolutie. In plaats van een binaire aanduiding (ruimtebeslag – niet ruimtebeslag), wordt 
het ruimtebeslag uitgedrukt als een fractie die aangeeft welk aandeel van iedere 100mx100m rastercel 
wordt ingenomen door ruimtebeslag op een 10mx10m resolutie. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 Ruimtebeslag, toestand 2013 (Poelmans et al., 2021) 

2016 Ruimtebeslag, toestand 2016 (Poelmans et al., 2021) 

2019 Ruimtebeslag, toestand 2019 (Poelmans et al., 2021) 
 

Resultaat – Kaarten 

Toestand 2019 
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Ruimtebeslag vs. RuimteBoekHouding van 
het RSV 

Beschrijving 

De begroting van de ruimte, die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd opgenomen, legt 
de kwantitatieve streefcijfers vast van de toe- en afnamen van de oppervlakten van de verschillende 
bestemmingscategorieën. De zogenaamde ruimteboekhouding (RBH) is het monitoringsinstrument 
waarmee de opvolging van deze streefcijfers met betrekking tot deze bestemmingscategorieën berekend 
wordt. Het gaat om een monitoring van gepland landgebruik, bijgevolg geeft de RBH geen informatie 
over het feitelijke ruimtegebruik weer. De verschillende bestemmingen op de plannen van aanleg en 
ruimtelijke uitvoeringsplannen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn daarin verrekend 
volgens een aantal bestemmingscategorieën: wonen, industrie, industrie binnen de poorten, recreatie, 
natuur en reservaat, bos, overig groen, landbouw en overige bestemmingen.  

Met het oog op de jaarlijks herhaalde berekening van deze indicator is door  het departement Omgeving 
van de Vlaamse Overheid  een GIS-bestand opgebouwd dat bij elke berekening wordt geactualiseerd met 
de op dat moment actuele toestand van de relevante informatie uit de betrokken bestemmingsplannen. 
De analyse en bespreking in deze indicator is gebaseerd op dit bestand. In wat volgt verwijzen we naar 
dit GIS-bestand met de term ‘ruimteboekhoudingsbestand’.  

Dit ruimteboekhoudingsbestand wordt gekruist met het ruimtebeslag om na te gaan welk aandeel van 
de bestemmingscategorieën in het ruimteboekhoudingsbestand is ingenomen door ruimtebeslag. 
Beschikbaar voor toestandsjaren 2013, 2016 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Het ruimtebeslag op 10mx10m resolutie wordt vergeleken met de bestemmingen volgens het 
ruimteboekhoudingsbestand voor het overeenkomstige jaar, verrasterd naar een resolutie van 
10mx10m. Hiertoe worden de bestemmingen opgedeeld in ‘zachte bestemmingen’ (i.e. bestemd om niet 
gedomineerd te worden door ruimtebeslag) en ‘harde bestemmingen’ (i.e. bestemd om gedomineerd te 
worden door ruimtebeslag) volgens onderstaande tabel. Deze opdeling gebeurt volgens de RBH-
categorieën en voor de bestemmingen in de RBH-categorieën ‘Overig groen’ en ‘Overige’, volgens 
onderstaande tabel: 

 RBH 
categorieën 

Bestemmingen ‘Overig 
groen’ 

Bestemmingen ‘Overig’ 

‘Harde 
bestemmingen’ 

Wonen (h_01) 

Recreatie 
(h_02) 

Overig groen 
(h_04) 

Industrie 
(h_07) 

Industrie 
binnen de 
poorten 
(h_7p) 

Overige 
(h_08, h_09) 

 

0500 Parkgebieden 

0510 Parkgebieden 
met semi-agrarische 
functie 

0600 Bufferzones 

0610
 Koppelingsgebie
d K1/type1 

0611
 Koppelingsgebie
d K2/type2 

0630 Bufferzone met 
geluidswerende aarden 
wallen bij de 
economische poort 

0200 Gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut 

0210 Gemengd 
gemeenschapsvoorzienings- en 
dienstverleningsgebied 

0230 Abdijgebied 

0231 Gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen met 
nabestemming natuurgebied met 
wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaat 

0232 Parkgebied voor 
verzorgingsinstellingen 
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internationale 
luchthaven Zaventem 

0631 Bufferzone met 
geluidswerende 
gebouwen bij de 
economische poort 
internationale 
luchthaven Zaventem 

0680 Reservegebied voor 
bufferzone 

0739 Gebied voor 
natuureducatieve 
infrastructuur 

042 Buffergebieden in 
gewestelijke RUPs 
(04203, 04205, 04207) 

043 Parkgebieden in 
gewestelijke RUPs 
(04301, 04302) 

08102 Gebied voor 
gemeenschaps- en 
openbare 
nutsvoorziening 

 

0233 Tijdelijk gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen 

0234 Gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen, 
openbare nutsvoorzieningen en 
natuurontwikkeling 

0235 Zone voor openbaar nut met 
nabestemming bosgebied 

0237 Zone voor gemeenschaps- en 
openbare nutsvoorzieningen met 
nabestemming natuurgebied 

0238 Gebied voor gemeenschaps- 
en openbare nutsvoorzieningen in 
combinatie met 
natuurontwikkeling 

0280 Reservegebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen 

0300 Dienstverleningsgebieden 

0432 Oeverstrook met bijzondere 
bestemming 

1310 Stortgebieden 

1311 Stortgebieden 

1330 Industrie-stortgebied 

1331 Opspuitingsgebied 

1332 Bezinkingsgebied 

1333 Stortgebied met 
nabestemming 
natuurontwikkeling 

1334 Stortgebieden voor 
gepollueerde gronden 

1336 Laguneringsveld met 
nabestemming bosgebied 

1380 Reservegebied voor 
sliblagunering 

1500 Bestaande autosnelwegen 
(150c, 150d) 

1501 Aan te leggen autosnelwegen 

1502 Bestaande 
luchtvaartterreinen 

1504 Bestaande waterwegen 

1505 Aan te leggen waterwegen 

1530 Vliegveld van Deurne 

1601 Overstromingsgebieden 

1610 Zone met cultuurhistorische 
waarde 

1630 Gebieden voor de vestiging 
van kerninstallaties 

1631 Gebieden voor wachtbekken 
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1635 Gebied voor wachtbekken 
met ondergeschikte 
waterrecreatieve functie 

1636 Zone voor Koninklijk Domein 

1700 Landelijke gebieden 

072 Bedrijventerreinen in 
zeehavengebieden (07204) 

081 Openbaar nut (08102, 08103, 
08105, 08106, 08107, 08108, 
08109, 08110) 

093 Gebieden voor wegen (09301, 
09302, 09303, 09304, 09309, 
09312, 09313, 09401, 09402) 

103 Gebieden voor spoorwegen 
(10301, 10306, 10307) 

113 Gebieden voor waterwegen 
(11301, 11302) 

131 Gebundelde lijninfrastructuur 
(13102) 

132 Aanhorigheden (13201, 
13202) 

‘Zachte 
bestemmingen’ 

Natuur en 
reservaat 
(z_03) 

Overig groen 
(z_04) 

Bos (z_05) 

Landbouw 
(z_06) 

Overige (z_08) 

0700 Groengebieden 

0731 Speelbossen of 
speelweiden 

0733 Groengebied 
met vissershutten 

0734 Bijzonder 
groengebied 

0736
 Natuureducatiev
e infrastructuur 

0737 Museumcentrum 

041 Groengebieden in 
gewestelijke RUPs 
(04101, 04102, 04106) 

042 Buffergebieden in 
gewestelijke RUPs 
(04204) 

051 Bosgebieden in 
gewestelijke RUPs 
(05101) 

061 landbouwgebieden 
(06101) 

1200 Ontginningsgebieden 

1201 Uitbreidingen van 
ontginningsgebieden 

1210 Opspuitings- en 
ontginningsgebieden 

1211 Kleiontginningsgebieden 

1212 Ontginningsgebieden met 
nabestemming 
natuurontwikkeling 

1230 Tijdelijk ontginningsgebied 

1231 Tijdelijk ontginningsgebied 
met nabestemming bosgebied  

1232 Bijzonder ontginningsgebied 
met nabestemming natuurgebied 

1281 Reservegebied voor 
kleiontginning 

1284 Uitbreiding van 
ontginningsgebied met 
nabestemming natuurgebied 

1400 Militaire gebieden 

083 Watergevoelige zones (08302) 

085 Ontginningsgebieden (08501, 
08502) 

Uit de overlay tussen het ruimtebeslag en de ruimteboekhouding kunnen 4 categorieën afgeleid worden: 

• Cat A: ‘hard bestemd’ met ruimtebeslag 
• Cat B: ‘zacht’ bestemd met ruimtebeslag 
• Cat C: ‘hard’ bestemd zonder ruimtebeslag 

• Cat D: ‘zacht’ bestemd zonder ruimtebeslag 
De overlay kan tevens worden opgemaakt per RBH-categorie. 
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Het ruimteboekhoudingsbestand kan gebruikt worden om uitspraken te doen tot op een nauwkeurigheid 
van 10 hectaren. De cijfers die resulteren uit de overlay van het ruimtebeslag (nauwkeurig tot op 0.01 
hectare) en het ruimteboekhoudingsbestand worden bijgevolg afgerond tot op dit 
nauwkeurigheidsniveau.  

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 Ruimtebeslag, toestand 2013 (Poelmans et al., 2021) 

Ruimteboekhoudingsbestand, toestand 01/01/2014 
(Departement Omgeving, 
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-
rsv) 

 

2016 Ruimtebeslag, toestand 2016 (Poelmans et al., 2021) 

Ruimteboekhoudingsbestand, toestand 01/01/2017 
(Departement Omgeving, 
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-
rsv) 

 

2019 Ruimtebeslag, toestand 2019 (Poelmans et al., 2021) 

Ruimteboekhoudingsbestand, toestand 01/01/2020 
(Departement Omgeving, 
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-
rsv) 

 
 

Resultaat – Kaarten 

Toestand 2019 

 

 

Resultaat – Cijfers  

Toestand 2013 

 

 

https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-rsv
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-rsv
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-rsv
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-rsv
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-rsv
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-rsv
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Oppervlakte (ha) Ruimtebeslag toestand 2013 Totaal 

Ruimtebeslag Niet ruimtebeslag 

RBH 

01/01/2014 

Hard 293.730 79.570 373.300 (27,4%) 

Zacht 148.540 837.330 985.070 (72,4%) 

NoData 150 3.120  3.270 (0,2%) 

Totaal 442.420 (32,5%) 920.020 (67,5%) 1.362.440 

 

Cijfers opgesplitst per RBH-categorie. 

Oppervlakte (ha) 
Ruimtebeslag toestand 2013 

Totaal 
Ruimtebeslag Niet ruimtebeslag 

RBH 2017 

01/01/2014 

Wonen (h_01) 201.420 (88,5%) 26.280 (11,5%) 227.700 

Recreatie (h_02) 12.640 (62,4%) 7.620 (37,6%) 20.260 

Overig groen – hard bestemd (h_04) 14.190 (48,1%) 15.290 (51,9%) 29.480 

Industrie (h_07) 37.670 (83,3%) 7.540 (16,7%) 45.210 

Overige – hard bestemd (h_08) 15.520 (46,7%)  17.720 (53,3%) 33.240 

Onbekend (h_09) 40 (38,4%) 70 (61,2%) 110 

Industrie binnen de poorten (h_7p) 12.270 (70,9%) 5.030 (29,1%) 17.300 

Natuur en Reservaat (z_03) 14.120 (11,1%) 113.240 (88,9%) 127.360 

Overig Groen – zacht bestemd (z_04) 1.450 (33,6%) 2.850 (66,4%) 4.300 

Bos (z_05) 5.070 (11,3%) 39.690 (88,7%) 44.760 

Landbouw (z_06) 122.960 (15,6%) 663.440 (84,4%) 786.400 

Overige – zacht bestemd (z_08) 4.950 (21,5%) 18.110 (78,5%) 23.060 

NoData 130 (4,1%) 3.120 (95,9%) 3.250 

Totaal 442.420 920.020 1.362.440 

 

Toestand 2019 

Oppervlakte (ha) Ruimtebeslag toestand 2019 Totaal 

Ruimtebeslag Niet ruimtebeslag 

RBH 

01/01/2020 

Hard 299.320 75.370 374.690 (27,5%) 

Zacht 154.020 830.460 984.480 (72,3%) 

NoData 150 3.130  3.280 (0,2%) 

Totaal 453.490 (33,3%) 908.960 (66,7%) 1.362.440 
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Cijfers opgesplitst per RBH-categorie. 

Oppervlakte (ha) 
Ruimtebeslag toestand 2019 

Totaal 
Ruimtebeslag Niet ruimtebeslag 

RBH 2020 

01/01/2020 

Wonen (h_01) 204.700 (90,0%) 22.830 (10,0%) 227.530 

Recreatie (h_02) 13.030 (63,3%) 7.550 (36,7%) 20.580 

Overig groen – hard bestemd (h_04) 14.230 (47,7%) 15.580 (52,3%) 29.810 

Industrie (h_07) 38.690 (84,5%) 7.080 (15,5%) 45.780 

Overige – hard bestemd (h_08) 15.990 (48,2%) 17.170 (51,8%) 33.160 

Onbekend (h_09) 60 (44,5%) 70 (55,5%) 120 

Industrie binnen de poorten (h_7p) 12.620 (71,3%) 5.080 (28,7%) 17.700 

Natuur en Reservaat (z_03) 14.330 (11,2%) 113.400 (88,8%) 127.730 

Overig Groen – zacht bestemd (z_04) 1.770 (33,7%) 3.480 (66,3%) 5.252 

Bos (z_05) 5.060 (11,1%) 40.300 (88,9%) 45.350 

Landbouw (z_06) 128.210 (16,4%) 655.300 (83,6%) 783.510 

Overige – zacht bestemd (z_08) 4.650 (20,6%) 17.980 (79,4%) 22.640 

NoData 150 (4,7%) 3.130 (95,3%) 3.280 

Totaal 453.490 908.960 1.362.440 1.362.440 
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Inwonersdichtheid per ha 

Beschrijving 

Inschatting van het aantal inwoners per hectare, gecorrigeerd per statistische sector 

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013, 2016 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

De dataset van de bevolking beschrijft aan de hand van een puntenbestand de locatie en het aantal 
inwoners per adres. Dit bestand wordt aangemaakt door Informatie Vlaanderen (AIV) aan de hand van 
gegevens uit het Rijksregister. De locaties van de adressen worden bepaald door een geocodering van de 
adressen op basis van CRAB (CRAB inwonersaantallen versie 0.1). Het totaal aantal inwoners in 
Vlaanderen volgens dit puntenbestand is een lichte onderschatting ten opzichte van het werkelijke aantal 
inwoners in Vlaanderen zoals gerapporteerd door de FOD Economie. Dit tekort kan worden verklaard 
doordat de koppeling van de adressen uit het Rijksregister met CRAB niet volledig kon worden uitgevoerd 
(ontbrekende of onbekende adressen in CRAB).  

Voor dit verschil wordt de dataset gecorrigeerd op het niveau van de statistische sectoren op basis van 
de statistieken van het aantal inwoners per statistische sector van Statbel. Hiervoor wordt eerst de som 
gemaakt van het aantal inwoners op basis van de inwoners per adrespunt per sector. Vervolgens wordt 
de factor berekend van deze som ten opzichte van het gerapporteerde aantal inwoners door Statbel. 
Deze factor wordt vervolgens toegepast op alle inwonerspunten. Indien in een bepaalde sector 
bijvoorbeeld 5% minder inwoners worden berekend op basis van het puntenbestand met inwoners per 
adrespunt ten opzichte van de statistiek, wordt op elke puntlocatie het aantal inwoners met 5% 
verhoogd. 

Dit gecorrigeerde puntenbestand wordt vervolgens herschaald naar een resolutie van 1 ha door voor 
iedere hectarecel de som te maken van het gecorrigeerde aantal inwoners per adres. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 CRAB Inwonersaantallen - Versie 0.1 – toestand maart 
2013 

Bevolking per statistische sector, 2013 (Statbel, 
https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-
statistische-sector-1) 

2016 CRAB Inwonersaantallen - Versie 0.1 – toestand 
oktober 2016 

Bevolking per statistische sector, 2016 (Statbel, 
https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-
statistische-sector-4)  

2019 CRAB Inwonersaantallen - Versie 0.1 – toestand 
augustus 2018 

Bevolking per statistische sector, 2019 (Statbel, 
https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-
statistische-sector-7)  

 

https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-statistische-sector-1
https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-statistische-sector-1
https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-statistische-sector-4
https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-statistische-sector-4
https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-statistische-sector-7
https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-statistische-sector-7
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Resultaat – Kaarten 
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Huishoudensdichtheid per ha 

Beschrijving 

Inschatting van het aantal huishoudens per hectare, gecorrigeerd per statistische sector. 

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013, 2016 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Voor deze indicator worden dezelfde basisdata gevolgd als bij de indicator ‘Inwonersdichtheid per ha’. 
De dataset van de bevolking beschrijft aan de hand van een puntenbestand de locatie en het aantal 
inwoners per adres. Dit bestand wordt aangemaakt door Informatie Vlaanderen (AIV) aan de hand van 
gegevens uit het Rijksregister. De locatie van de adressen wordt bepaald door een geocodering van de 
adressen op basis van CRAB (CRAB inwonersaantallen versie 0.1). Als proxy voor het aantal huishoudens 
wordt het aantal records in de dataset gebruikt (i.e. aantal adressen) waarvan het aantal inwoners niet 
gelijk is aan ‘0’ of ‘NoData (-99)’. Adressen waarvoor het aantal inwoners gelijk is aan 0, zijn adressen uit 
de CRAB-databank die niet voorkomen in het Rijksregister en waar dus niemand woont. Adressen met 
een ‘NoData’-waarde zijn adressen waarvoor het aantal inwoners niet precies gekend zijn. Dit is bv. het 
geval voor subadressen waarvan het inwonersaantal in het Rijksregister enkel gekend is op 
huisnummerniveau en niet per subadres.   

Het totaal aantal huishoudens in Vlaanderen volgens deze aanname is lager dan het totale aantal 
huishoudens gerapporteerd door de FOD Economie. Voor dit verschil wordt de dataset gecorrigeerd op 
het niveau van de gemeenten op basis van de statistieken van het aantal huishoudens per gemeente.  
Hiervoor wordt eerst de som gemaakt van het aantal huishoudens per gemeente op basis van het 
puntenbestand. Vervolgens wordt de factor berekend van deze som ten opzichte van het gerapporteerde 
aantal huishoudens door Statbel. Deze factor wordt vervolgens toegepast op alle adrespunten. Indien in 
een bepaalde gemeente bijvoorbeeld 5% minder huishoudens worden berekend op basis van het 
puntenbestand ten opzichte van de statistiek, wordt op elke puntlocatie het aantal huishoudens met 5% 
verhoogd. 

Dit gecorrigeerde puntenbestand wordt vervolgens opgeschaald naar een resolutie van 1 ha door voor 
iedere hectarecel de som te maken van het gecorrigeerde aantal huishoudens. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 CRAB Inwonersaantallen - Versie 0.1 – toestand maart 
2013 

Huishoudens per gemeente, 2013 (Statbel, 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-
van-de-bevolking#figures)  

2016 CRAB Inwonersaantallen - Versie 0.1 – toestand oktober 
2016 

Huishoudens per gemeente, 2016 (Statbel, 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-
van-de-bevolking#figures) 

2019 CRAB Inwonersaantallen - Versie 0.1 – toestand 
augustus 2018 

Huishoudens per gemeente, 2019 (Statbel, 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-
van-de-bevolking#figures) 

 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures
https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking#figures
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Resultaat – Kaarten 

Toestand 2019 
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Inwoners per bewoond adrespunt per ha 

Beschrijving 

Inschatting van het gemiddelde aantal inwoners per huishouden per hectare. 

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013, 2016 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Voor iedere hectarecel wordt de waarde van het aantal inwoners gedeeld door het aantal huishoudens 
in de hectarecel. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 Inwonersdichtheid per ha, 2013 

Huishoudens per ha, 2013 

2016 Inwonersdichtheid per ha, 2016 

Huishoudens per ha, 2016 

2019 Inwonersdichtheid per ha, 2019 

Huishoudens per ha, 2019 
 

Resultaat – Kaarten 

Toestand 2019 
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Zoom Antwerpen  
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Tewerkstellingsdichtheid per ha 

Beschrijving 

Inschatting van het aantal werknemers, op de tewerkstellingslocatie, per hectare. Gecorrigeerd per 
gemeente en per economische sector. 

De tewerkstelling wordt in kaart gebracht voor zowel loontrekkenden als voor de zelfstandigen. Dit 
resulteert in 3 kaarten: het aantal loontrekkenden per hectare, het aantal zelfstandigen per ha, de totale 
tewerkstelling per ha (loontrekkenden + zelfstandigen).  

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013, 2016 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

In wat volgt wordt de procedure besproken die werd gevolgd voor het opstellen van (1) het aantal 
loontrekkenden per ha en (2) het aantal zelfstandigen per ha.  

Hierbij wordt vertrokken van de VKBO databank die ook wordt ingezet voor het opmaken van de 
landgebruikskaart (Poelmans et al., 2021), de dataset GIS-bedrijventerreinen (VLAIO) en de bebouwde 
percelen uit het landgebruiksbestand (Poelmans et al., 2021). De verwerking van deze basisbestanden 
tot een tewerkstellingskaart op 1ha resolutie verloopt in een aantal stappen. 

Stap 1: Inschatting aantal werknemers per vestiging van de VKBO 

Voor de verwerking van de basis-databank van de VKBO tot een puntenbestand waarin voor alle actieve 
vestigingen het aantal werknemers is opgenomen, worden een aantal stappen doorlopen: 

1. Selectie van Vlaamse en actieve vestigingen: vestigingen worden gekoppeld aan hun 
respectievelijke onderneming op basis van hun vestigings- en ondernemingsnummer. Uit deze 
lijst met vestigingen worden vervolgens alle niet-Vlaamse en niet-actieve vestigingen 
verwijderd. 

2. Aan iedere overgebleven vestiging worden vervolgens hoofdactiviteiten gekoppeld. Dit zijn de 
NACE-codes die gelinkt kunnen worden aan iedere vestiging. Hierbij is het mogelijk dat een 
vestiging verschillende activiteiten krijgt toegedeeld door de verschillende administraties 
waarbij de vestiging is geregistreerd (zie onderstaande tabel). Zo worden vestigingen die BTW-
plichtige activiteiten uitvoeren en werknemers hebben zowel geregistreerd via hun BTW-
aangifte als via de RSZ. Bij de koppeling van de activiteiten aan de vestigingen wordt daarom de 
volgende prioritering aangehouden: 

a. RSZ- of PPO/SWO/POR/EDR-activiteit van de vestiging 
b. RSZ- of PPO/SCO/POR/EDR-activiteit van de onderneming indien de onderneming 

slechts 1 vestiging heeft 
c. BTW-activiteiten van de onderneming (indien de onderneming slechts 1 vestiging 

heeft) 
d. OLK-activiteiten van niet-RSZ-vestigingen 
e. OLK-activiteiten van de onderneming (indien de onderneming slechts 1 vestiging heeft) 

Instrumenterende 
administratie 

Verklaring Loontrekkenden - 
zelfstandigen 

RSZ De activiteit van de vestiging is 
geregistreerd in VKBO via de RSZ 

Loontrekkenden 

BTW De activiteit van de onderneming is 
geregistreerd in VKBO via hun BTW-
aangifte 

Zelfstandigen 

OLK De activiteit van de vestiging is 
geregistreerd in VKBO via een 
ondernemingsloket 

Zelfstandigen 
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PPO De activiteit van de vestiging is 
geregistreerd in VKBO via de RSZ/PPO 
(plaatselijke & provinciale besturen) 

Loontrekkenden 

SCO Activiteiten gesubsidieerd onderwijs Loontrekkenden 

EDR EDRL onderneming (buitenlandse Europese 
onderneming die niet in België gevestigd is) 

Zelfstandigen 

MvO Specifieke onderwijsinstellingen zoals 
centra voor volwassenenonderwijs (CVO) 
en kunstacademies. Niet op basis van 
VKBO, maar op basis van lijsten van het 
Ministerie van Onderwijs. 

Loontrekkenden 

POR Registratie in VKBO als Personeel & 
organisatie (initiator van de vestigingen van 
de diensten van de federale overheid) 

Loontrekkenden 

OBTW Onderneming is geregistreerd in VKBO via 
hun BTW-aangifte, maar vestiging niet 

Zelfstandigen 

ORSZ Onderneming is geregistreerd in VKBO via 
de RSZ, maar vestiging niet 

Loontrekkenden 

OORSZ Onderneming is geregistreerd in VKBO via 
de RSZ, maar vestiging niet. Onderneming 
heeft maar 1 vestiging. 

Loontrekkenden 

 

3. Vertaling NACE-codes in economische sectoren. In het landgebruiksbestand worden de 
individuele NACE-codes van alle vestigingen en ondernemingen, zoals opgenomen in de VKBO, 
ingedeeld in een aantal economische hoofdsectoren volgens onderstaande tabel. Indien er voor 
een vestiging meerdere hoofdactiviteiten werden opgegeven, wordt de hoofdsector met het 
laagste volgnummer in de tabel toegekend aan de vestiging. 

Volgnummer Economische sectoren  NACE-code 2008 

1 Petroleumraffinaderijen 19.2 

2 Chemie 20 (behalve 20.53),21 

3 Elektriciteit, warmte & aardgas 35,49.5 

4 Metaalnijverheid 24,25,26,27,28,29,30,32.5,33 

5 Afval & afvalwater 37,38,39 

6 Mijnbouw 7,8,9.9 

7 Houtindustrie, verv. meubelen & 

overige en bouwnijverheid 
16,31,32 (behalve 32.5),41,42,43 

8 Verv. producten van rubber of 

kunststof en verv. andere niet-

metaalhoudende minerale 

producten 

22,23 

9 Winning, behandeling en 

distributie van water 

36 

10 Overige energie 5,6,9.1,19.1,20.53 

11 Voeding 10,11,12 

12 Textiel 13,14,15 

13 Papier 17,18 

14 Veeteelt 01.4, 01.5, 01.62 

15 Akker-, tuinbouw 01.1, 01.2, 01.3, 01.60, 01.61, 01.63, 01.64 

16 Jacht, bos, visserij 01.7, 02, 03 
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17 Groothandel 45.111,45.112,45.191,45.192,45.31,45.401,46,58,95.1  

18 Transport & verkeer 49.1,49.2,49.3,49.4,50,51,52,53.2  

19 Detailhandel 45.113,45.193,45.194,45.2,45.32,45.402,47,95.2 

20 Horeca 55,56 

21 Gezondheidszorg 75,86,87,88 

22 Kantoren & administratie 53.1,64,65,66,68,69,70,71,73,74,77,78,79,80,82,84,94 

23 Onderwijs 85 

24 Overige diensten 59,60,61,62,63,72,81,90,91,92,93,96,97,98,99 

4. Koppeling werknemersaantallen aan de vestigingen. Voor alle vestigingen met loontrekkenden 
in dienst worden vervolgens werknemersaantallen ingeschat op basis van de onderstaande 
tabel met personeelsklassen. Vestigingen die niet geregistreerd zijn bij de RSZ of waarvan de 
personeelsklasse ontbreekt, krijgen een tewerkstelling van 1 werknemer toegewezen. 

RSZ-Personeelsklasse Aantal toegekende werknemers 

1 tot 4 2.5 

5 tot 9 7 

10 tot 19 14.5 

20 tot 49 34.5 

50 tot 99 74.5 

100 tot 199 149.5 

200 tot 499 349.5 

500 tot 999 749.5 

1000 en meer 1000 

 

Stap 2: Koppeling van het aantal werknemers per vestiging aan bebouwde percelen en percelen op 
bedrijventerreinen 

Vervolgens vindt een verdere verwerking van het puntenbestand uit stap 1 naar een polygonenkaart 
plaats. Hiervoor wordt het puntenbestand enerzijds gekoppeld aan de bedrijfspercelen van VLAIO en 
anderzijds aan de bebouwde percelen uit het landgebruiksbestand (Poelmans et al., 2021). Aan ieder 
bedrijfsperceel of bebouwd perceel waarop een vestiging is gelegen, wordt het aantal werknemers per 
economische sector bepaald aan de hand van de volgende stappen: 

1. Samenvoegen bedrijfspercelen VLAIO en bebouwde percelen: de bedrijfspercelen van VLAIO 
worden samengevoegd met de bebouwde percelen uit het landgebruiksbestand. Indien er een 
(gedeeltelijke) overlap is tussen de bedrijfspercelen en de bebouwde percelen wordt de vorm 
van het perceel overgenomen uit de datalaag met de bedrijfspercelen. 

2. Koppeling samengevoegde percelenlaag aan puntlocaties: aan ieder perceel uit deze 
samengestelde datalaag wordt vervolgens de informatie gekoppeld van alle vestigingen die 
binnen het perceel gelegen zijn. Indien er geen enkel punt met een vestiging gelegen is binnen 
een bebouwd perceel wordt dit perceel verwijderd uit de datalaag. Indien er geen enkele 
vestiging gelegen is op een VLAIO bedrijfsperceel, wordt de informatie voor dit perceel, indien 
beschikbaar, opgehaald uit de bedrijvendatabank van VLAIO (https://www.vlaio.be/nl/andere-
doelgroepen/lokale-besturen/lokaal-bedrijfshuisvestingsbeleid-en-advies/data-over-bedrijven: 
Bedrijven op bedrijventerreinen). Indien ook hierin geen informatie beschikbaar is voor het 
perceel, wordt het eveneens verwijderd uit de datalaag 

Stap 3: Correctie van het aantal werknemers per perceel met de gemeentelijke RSZ-statistieken 
(loontrekkenden) 

Per bovenvermelde economische sector wordt vervolgens het aantal loontrekkenden gesommeerd voor 
ieder bebouwd perceel per gemeente. Dit gebeurt m.a.w. voor alle vestigingen die loontrekkenden in 
dienst hebben. Die selectie gebeurt op basis van de administratie waarbij de vestigingen zijn 
geregistreerd (zie eerder). Deze totalen worden vergeleken met de totalen per sector en per gemeente 

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/lokaal-bedrijfshuisvestingsbeleid-en-advies/data-over-bedrijven
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/lokaal-bedrijfshuisvestingsbeleid-en-advies/data-over-bedrijven
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uit de RSZ-statistieken. Per economische sector en per gemeente worden de totalen per perceel 
vervolgens gecorrigeerd naar de statistieken.  

Deze correctie gebeurt gelijkmatig over alle percelen met de economische sector in kwestie binnen een 
gemeente indien de bijschatting positief is (meer werknemers in de statistieken dan in de som van de 
percelen) en proportioneel indien de bijschatting negatief is (minder werknemers in de statistieken dan 
in de som van de percelen). 

Stap 4: Correctie van het aantal zelfstandigen per perceel met de gemeentelijke statistieken uit de 
Vlaamse arbeidsrekening 

Per bovenvermelde economische sector wordt vervolgens het aantal zelfstandigen gesommeerd voor 
ieder bebouwd perceel per gemeente. Dit gebeurt m.a.w. voor alle vestigingen van zelfstandigen in 
dienst hebben. Die selectie gebeurt op basis van de administratie waarbij de vestigingen zijn 
geregistreerd (zie eerder).  

Deze totalen worden vergeleken met de totalen per gemeente uit Vlaamse arbeidsrekening. In de 
Vlaamse arbeidsrekening wordt een onderscheid gemaakt tussen de primaire sector, secundaire sector, 
tertiaire sector, quartaire sector en onbekend. Deze 5 sectoren worden gekoppeld aan de eerder 
vermelde economische sectoren op de volgende manier: 

 

− WSE sector − Primair − Secundair − Tertiair − Quartair 

− Economische 
sectoren 
Landgebruiksbestand 
2016 

Veeteelt Petroleumraffinaderijen Groothandel 
Kantoren & 

administratie 

Akker-, 

tuinbouw 
Chemie 

Transport & 

verkeer 
Onderwijs 

Jacht, bos, 

visserij 

Elektriciteit, warmte & 

aardgas 
Detailhandel −  

− Mijnbouw Metaalnijverheid Horeca −  

−  Afval & afvalwater Gezondheidszorg −  

−  
Houtindustrie, verv. 

meubelen & overige en 

bouwnijverheid 
− Overige diensten −  

−  

Verv. producten van 

rubber of kunststof en 

verv. andere niet-

metaalhoudende 

minerale producten 

−  −  

−  
Winning, behandeling 

en distributie van water −  −  

−  Overige energie −  −  

−  Voeding −  −  

−  Textiel −  −  

−  Papier −  −  

 

De zelfstandigen in de sector ‘Onbekend’ worden per gemeente proportioneel verdeeld over de overige 
4 sectoren. 

Per WSE-sector en per gemeente worden de totalen per perceel vervolgens gecorrigeerd naar de 
statistieken 

Deze correctie gebeurt gelijkmatig over alle percelen met de economische sector in kwestie binnen een 
gemeente indien de bijschatting positief is (meer zelfstandigen in de statistieken dan in de som van de 
percelen) en proportioneel indien de bijschatting negatief is (minder zelfstandigen in de statistieken dan 
in de som van de percelen). 
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Stap 4: Verrastering van de waarden per perceel  

Vervolgens wordt voor iedere economische sector (zie eerdere tabel) een rasterlaag gemaakt op een 
10x10m² resolutie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vestigingen met loontrekkenden in 
dienst en zelfstandigen. Hiervoor wordt eerst de werknemersdichtheid per perceel berekend door het 
totaal aantal werknemers/zelfstandigen per sector per perceel te delen door de oppervlakte van het 
perceel. Deze dichtheid wordt vervolgens toegekend aan alle 10x10m² rastercellen die in het perceel 
gelegen zijn. Op die manier worden 2 x 24 rasterkaarten opgemaakt op een 10x10m² resolutie voor de 
24 economische sectoren in kwestie en voor het onderscheid tussen loontrekkenden en zelfstandigen. 

Deze 24 kaarten worden vervolgens bij elkaar opgeteld voor de loontrekkenden en voor de zelfstandigen 
afzonderlijk. Deze finale kaarten worden tot slot herschaald naar een 1 hectare resolutie door alle 
loontrekkenden/zelstandigen die voorkomen in de 10x10m² rastercellen die binnen een 1 hectare 
rastercel liggen bij elkaar op te tellen. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 VKBO, januari 2015 

GIS-bedrijventerreinen en ‘Bedrijven op 
bedrijventerreinen’ (VLAIO), 2014   

Bebouwde percelen 2013 (Poelmans et al., 2021) 

RSZ-statistieken per gemeente voor 2013 (kwartaal 2): 
gedecentraliseerde statistiek - naar plaats van 
tewerkstelling van de werknemer 

Vlaamse Arbeidsrekening: jaargemiddelde 2013 
(Steunpunt WSE/Departement WSE) 

2016 VKBO, juni 2016 

GIS-bedrijventerreinen en ‘Bedrijven op 
bedrijventerreinen’ (VLAIO), juni 2016 

Bebouwde percelen 2016 (Poelmans et al., 2021) 

RSZ-statistieken per gemeente voor 2016 (kwartaal 2): 
gedecentraliseerde statistiek - naar plaats van 
tewerkstelling van de werknemer 

Vlaamse Arbeidsrekening: jaargemiddelde 2016 
(Steunpunt WSE/Departement WSE) 

2019 VKBO, maart 2019 

GIS-bedrijventerreinen en ‘Bedrijven op 
bedrijventerreinen’ (VLAIO), maart 2019 

Bebouwde percelen 2019 (Poelmans et al., 2021) 

RSZ-statistieken per gemeente voor 2018 (kwartaal 4): 
gedecentraliseerde statistiek - naar plaats van 
tewerkstelling van de werknemer 

Vlaamse Arbeidsrekening: jaargemiddelde 2018 
(Steunpunt WSE/Departement WSE) 

 

Resultaat – Kaarten 

Toestand 2019 
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Totale tewerkstelling 

 
Loontrekkenden 

 
Zelfstandigen 
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Verweving van wonen en werken 

Beschrijving 

Per 10x10m² rastercel wordt een onderscheid gemaakt tussen: monofunctioneel wonen, 
monofunctioneel werken (=economische activiteiten met werknemers), monofunctioneel zelfstandigen, 
wonen + werken, wonen + zelfstandigen. 

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Per 10x10m² rastercel wordt, op basis van de afzonderlijke rasterlagen uit het landgebruiksbestand, 
bepaald of een rastercel wordt ingezet voor wonen, werken, zelfstandige activiteiten of een combinatie 
van wonen met werken of wonen met zelfstandigen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de volgende rasterlagen uit het landgebruiksbestand (Poelmans et 
al., 2021): 

- Residentiële percelen: alle percelen waar minstens 1 inwoner gedomicilieerd is volgens het 
Rijksregister, verrasterd naar 10x10m² resolutie 

- Percelen met economische activiteiten: alle percelen (bedrijfspercelen en bebouwing percelen) 
waarop minstens 1 vestiging gelegen is volgens de VKBO, verrasterd naar een 10x10m² resolutie. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen percelen waarop minstens 1 vestiging gelegen is 
die RSZ-geregistreerd (deze worden ingedeeld in de categorie ‘werken’) is en percelen waarop 
geen enkele RSZ-geregistreerde vestiging gelegen is (deze worden verder ingedeeld in de 
categorie ‘zelfstandigen’)*. 

 

Vervolgens worden beide rasterlagen als volgt met elkaar gecombineerd tot een kaart met 5 categorieën: 

 Percelen met economische activiteiten 

Geen economische 
activiteiten 

Minstens 1 RSZ-
geregistreerde 

vestiging 

Geen RSZ-
geregistreerde 

vestigingen 

Residentiële 
percelen 

Geen inwoners Geen data Monofunctioneel 
werken 

Monofunctioneel 
zelfstandigen 

Minstens 1 
inwoner 

Monofunctioneel 
wonen 

Wonen + werken Wonen + 
zelfstandigen 

 

* Op bepaalde percelen kunnen meerdere bedrijfsvestigingen gelegen zijn. Percelen waarop zowel vestigingen gelegen zijn die 

geregistreerd zijn bij RSZ (vestigingen met loontrekkenden in dienst) als vestigingen die niet bij RSZ geregistreerd zijn 

(zelfstandigen), komen in de categorie ‘werken’ terecht. Voor deze percelen wordt m.a.w. niet bijgehouden dat er naast 

loontrekkenden ook zelfstandigen actief zijn op het perceel. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 Landgebruiksbestand, toestand 2013: 

Residentiële percelen, percelen met economische 
activiteiten  

(Poelmans et al., 2021) 

2019 Landgebruiksbestand, toestand 2019: 
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Residentiële percelen, percelen met economische 
activiteiten  

(Poelmans et al., 2021) 
 

Resultaat – Kaarten 

Toestand 2019 
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Bebouwingsdichtheid per ha 

Beschrijving 

Aandeel gebouwen, tussen 0 en 100%, per hectarecel. 

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Per hectare wordt berekend welke oppervlakte wordt ingenomen door ‘gebouwen’. Het gaat hierbij om 
klasse 19, ‘gebouwen’ uit het landgebruiksbestand niveau 1 (Poelmans et al., 2021).  

Hierin zijn alle gebouwen uit de gebouwenlaag Gbg van GRB opgenomen (hoofdgebouwen, bijgebouwen 
en gebouwen afgezoomd met virtuele gevels ) en alle gebouwen van CADMAP met uitzondering van de 
ondergrondse gebouwen (UN). 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 Landgebruiksbestand, toestand 2013 (Poelmans et al., 
2021) 

2019 Landgebruiksbestand, toestand 2019 (Poelmans et al., 
2021) 

 

Resultaat – Kaarten 

Toestand 2019 
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Woningdichtheid per ha 

Beschrijving 

Aandeel gebouwen op residentiële percelen, tussen 0 en 100%, per hectarecel 

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Per hectare wordt berekend welke oppervlakte wordt ingenomen door ‘residentiële gebouwen’. Het gaat 
hierbij om een combinatie van klasse 19, ‘gebouwen’ uit het landgebruiksbestand niveau 1 en de 
‘residentiële percelen’ uit het landgebruiksbestand (Poelmans et al., 2021). Alle afzonderlijke gebouwen 
die gelegen zijn op een residentieel perceel worden hierbij in rekening gebracht omdat de methode het 
niet toelaat om een onderscheid te maken tussen de woning zelf en eventuele andere gebouwen op het 
perceel (tuinberging, garage, andere (bij)gebouwen). 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 Landgebruiksbestand, toestand 2013 (Poelmans et al., 
2021) 

2019 Landgebruiksbestand, toestand 2019 (Poelmans et al., 
2021) 

 

Resultaat – Kaarten 

Toestand 2019 
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Gewogen gemiddelde hoogte van de 
gebouwen 

Beschrijving 

Gemiddelde hoogte van de gebouwen per hectarecel, gewogen voor de vloeroppervlakte van de 
gebouwen.  

Deze indicator is enkel opgemaakt voor de toestand in 2016 wegens het ontbreken van de nodige 
databronnen voor de andere jaren (2013, 2019). 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Het 3D GRB model van beschikbare Grootschalig Referentiebestand (GRB) met hoogtegegevens, wordt 
als basisdata gebruikt (versie 2.0, creatie 1.10.2015) voor het berekenen van de gemiddelde en 
gewogen gemiddelde van de gebouwen in Vlaanderen. 
Het 3D GRB model laat toe om deze objecten in 3D te visualiseren en om efficiënt hoogte-informatie 
per GRB object te bevragen. De hoogte-informatie is afkomstig uit de brondata van het Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen (DHMV) en kan afhankelijk van de productentiteit uit zowel het DHMV I 
(2000–2004) als het DHMV II (2012-2015) worden gehaald. 
Voor het DHMV II werden de LiDAR brondata opgenomen tussen 2013 en 2015. Het attribuut  
“HN_P99” is de relatieve referentiehoogte van de dakstructuur van het gebouw in TAW met percentiel 
hoogtebepaling, berekend met volgende formule (H_DSM_P99 - H_DTM_GEM).  
Het gewogen gemiddelde wordt berekend van het gebouwtype: ‘hoofdgebouw’, ‘bijgebouw’, en 
‘gebouw met virtuele gevels’ met kwaliteitslabel ‘goed’ of ‘matig’. 
Het kwaliteitslabel geeft een indicatie van de betrouwbaarheid (en niet van de nauwkeurigheid) van de 
hoogtebepaling.  

Per gridcel van 1ha wordt de gewogen gemiddelde hoogte van alle gebouwen binnen deze cel berekend. 
Het gewicht wordt hierbij bepaald door de vloeroppervlakte van de gebouwen. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2016 Vectorlaag 3D GRB* 
(https://overheid.vlaanderen.be/grb-3dgrb) 

* Slechts beschikbaar voor 1 jaartal 

https://overheid.vlaanderen.be/grb-3dgrb
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Resultaat – Kaarten 
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Vloeroppervlakte per ha 

Beschrijving 

Inschatting van de vloeroppervlakte van de gebouwen per hectare. Hierbij wordt de gebouwhoogte in 
rekening gebracht en wordt de veronderstelling gemaakt dat per 3m gebouwhoogte één verdieping 
voorkomt.  

Deze indicator is enkel opgemaakt voor de toestand in 2016 wegens het ontbreken van de nodige 
databronnen voor de andere jaren (2013, 2019). 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Het 3D GRB model van beschikbare Grootschalig Referentiebestand (GRB) met hoogtegegevens, wordt 
als basisdata gebruikt (versie 2.0, creatie 1.10.2015) voor het berekenen van de vloeroppervlakte van 
de gebouwen in Vlaanderen. 
De gebouwenlaag wordt versneden met het hectarerooster. Voor elke zone van 100x100m wordt de 
totale vloeroppervlakte berekend door het aantal verdiepingen per gebouw in rekening te brengen. 
Hierbij wordt verondersteld dat er per 3m gebouwhoogte één verdieping voorkomt. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2016 Vectorlaag 3D GRB* 
(https://overheid.vlaanderen.be/grb-3dgrb) 

* Slechts beschikbaar voor 1 jaartal 

Resultaat – Kaarten 

 

 

 

  

https://overheid.vlaanderen.be/grb-3dgrb
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Oppervlakte groene (en blauwe) ruimte 
per ha 

Beschrijving 

Aandeel groene (en blauwe) ruimte, tussen 0 en 100%, per hectarecel. De ‘groene (en blauwe) ruimte’ 
wordt hierbij gedefinieerd als alle (onbebouwde) ruimte in landbouwgebruik, natuur, wateroppervlakken 
en overige onbebouwde, maar begroeide terreinen.  

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Per hectare wordt berekend welke oppervlakte ‘groen’ is. Het gaat hierbij om alle types van 
bodembedekking uit het landgebruiksbestand niveau 1 met uitzondering van de gebouwen, wegen, 
spoorwegen en overige. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 Landgebruiksbestand, toestand 2013 (Poelmans et al., 
2021) 

2019 Landgebruiksbestand, toestand 2019 (Poelmans et al., 
2021) 

 

Resultaat – Kaarten 
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Oppervlakte infrastructuur per ha 

Beschrijving 

Aandeel infrastructuur, tussen 0 en 100%, per hectarecel 

Beschikbaar voor toestandsjaren 2013 en 2019. 

 

Type 

Geotiff (raster) 

Berekening  

Per hectare wordt berekend welke oppervlakte wordt ingenomen door ‘infrastructuur’. ‘Infrastructuur’ 
wordt hierbij gedefinieerd als alle onbebouwde artificiële terreinen uit het Landgebruiksbestand niveau 
2. 

 

Databronnen  

Jaartal Gebruikte bronnen 

2013 Landgebruiksbestand, toestand 2013 (Poelmans et al., 
2021) 

2019 Landgebruiksbestand,  toestand 2019 (Poelmans et al., 
2021) 

 

Resultaat – Kaarten 
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