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Segmentatie VI: typering van gebieden met economische activiteiten 

Deze studie overloopt drie verschillende manieren om tot een gebiedsindeling voor economische 
activiteiten te komen, die voor Vlaanderen, maar ook voor andere gebieden zoals Brussel en 
Wallonië toepasbaar is. Naargelang de gebiedsindeling wordt er rekening gehouden met 
omgevingskenmerken (zoals verhardingsgraad, wonen en infrastuctuur). Het resultaat zijn 
verschillende kaarten die het individuele perceel overstijgen, maar toch voldoende gedetailleerd zijn 
om de verschillen binnen een wijk te tonen. Dat schaalniveau laat ons toe om (1) ruimtelijke-
economische patronen te detecteren in Vlaanderen en die te analyseren, (2) steden en gemeenten 
te ondersteunen bij visievorming of bij de advisering van bedrijven die een locatie zoeken, en tot slot 
(3) de discussie te voeden rond de regionale afstemming voor bedrijfslocaties. Deze inzichten zijn 
bedoeld om ruimtelijke en economische beleidsvoorbereiding te ondersteunen, zodat het juiste 
bedrijf op de juiste plek terecht komt. 
 
Dit rapport bevat de mening van de auteur(s) en niet noodzakelijk die van de Vlaamse Overheid. 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Van 2015 tot 2022 werkte het ruimtelijk-economisch onderzoeksspoor van het Departement 
Omgeving (VPO) rond economische locaties1. Economische locaties over heel Vlaanderen zijn 
bestudeerd: deze bevinden zich niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook in gebieden waar 
wonen en economie verweven voorkomen, en in het buitengebied. De centrale vraag van het 
onderzoekstraject is hoe we ruimte kunnen bieden aan bedrijven, zodat ze zich op de meest 
geschikte locatie bevinden. De bedoeling is om via een gericht aanbodbeleid ‘het juiste bedrijf op de 
juiste plek’ te krijgen.  
 
Gedurende deze 7 jaar werkten we aan het onderzoek over de ‘Typering van gebieden met 
Economische Activiteiten’, dat uiteindelijk volgende resultaten levert: 
 

• Het onderzoek levert een bruikbare en beproefde methode voor terreininventarisatie van 

economische activiteiten in 40 soorten economische activiteiten op perceelsniveau. De 
ervaring met inventariseren is toegepast in verschillende ruimtelijke planprocessen en 
economische beslissingstrajecten en case-onderzoek, en is bijeengebracht in een duidelijk 
observatieprotocol. Voor toepassingen in lokaal beleid en voor specifieke gebiedsgerichte 
projecten en processen biedt de methode vele nieuwe mogelijkheden. 

 
• We hebben een breed scala aan statistische en ‘machine learning’ methodes getest om de 

kennis uit de inventarisatie op perceelsniveau samen te brengen in ruimere 
gebiedstypes. Om in beleidsprocessen en ruimtelijke planningsprocessen op schaal van een 
wijk, een stad of een regio bruikbaar te zijn, is de aggregatie van de gegevens 
noodzakelijk. Uiteindelijk leveren de uitgeprobeerde methodes weinig bruikbare resultaten 
voor gebiedsgericht onderzoek op. Maar vermoedelijk vallen er meer werkwijzes te 
verkennen, die we nog niet hebben ontgonnen. In het rapport geven we een overzicht van 
de moeilijkheden die wij tegenkwamen bij het werken met deze statistische methodes. 

 
• We hebben twee werkwijzes/methodes uitgewerkt om gedetailleerde informatie over 

economische activiteiten op perceelsniveau om te zetten in een typering van gebieden met 

economische activiteiten. De eerste methode is een semi-manuele methode. Het vertrok 
van de inventarisatie en combineerde de terreinkennis met een GIS-ondersteunde aanpak 
om gebieden te vormen en te typeren. Deze methode is opgenomen in een 
observatieprotocol dat verder nog een kritische review nodig heeft. De resultaten, die 
leidden tot een categorisering in 16 gebiedstypes, werden ook gebruikt in onderzoekscases 
rond transformaties (i.k.v. eigen onderzoeken of van gebiedsgerichtonderzoek i.k.v. 
Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand). De tweede methode — de 
‘bouwblokmethode’ of ‘bouwblokindeling’ genaamd — deelt in een eerste stap de hele 
(Vlaamse) ruimte op in bouwblokken, om vervolgens alle activiteiten van ondernemingen en 
vestigingen uit de KBO te koppelen aan die bouwblokken. Die activiteiten werden 
gegroepeerd, gecategoriseerd en geaggregeerd, om vervolgens een algoritme het type 
gebied te laten bepalen. Hieruit komen 8 soorten economische gebieden of bouwblokken. 
De meerwaarde van deze methode is de flexibiliteit: per bouwblok kunnen we precies de 
activiteiten achterhalen, en desgewenst bepaalde activiteitengroepen uitlichten, of andere 

                                                             
1 Alle onderzoeksresultaten zijn op de website gebundeld: <https://omgeving.vlaanderen.be/ruimtelijk-economisch-onderzoek>, geraadpleegd op 
24/05/2022.  
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combinaties maken. De tweede methode baseert zich op de bestaande databanken en niet 
op de inventarisatiegegevens zoals in de eerste methode2. 

 
• Op de verschillende resultaten werkten we een aantal analyses uit, die meer inzicht geven in 

de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende methodes. Vooral het koppelen van 
bijkomende (GIS-)gegevens aan de bouwblokken zoals verhardingsgraad en menging van 
wonen en werken, leverde interessante resultaten op. De bouwblokkenindeling lijkt 
veelbelovend om verder ruimtelijk onderzoek te bundelen en te structureren. 

 
Het voorliggende rapport ‘Segmentatie VI: typering van gebieden met economische activiteiten’ is 
het resultaat van werk, inspanningen en inzichten die gedurende die 7 jaar onderzoek stelselmatig 
gegroeid zijn. Pas in de loop van 2019 zijn we het verspreide werk dat we voor die categorisering 
deden, beginnen bundelen. Parallel hiermee hebben we de zoektocht verder gezet naar de opmaak 
van een gebiedsdekkende kaart van economische gebieden in Vlaanderen. 
 
Het belang van een typering van gebieden met economische activiteiten was reeds duidelijk in het 
werk van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand rond de Europese Boulevard en 
(vooral) Buda+, maar de noodzaak en het nut van een gebiedsdekkende kaart voor Vlaanderen kwam 
pas naar voor in Segmentatie V, meer bepaald in het deelonderzoek over de segmenten ‘Toepassen 
van de segmenten in drie circulaire economie cases’ (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021). In dit 
deelonderzoek werd een handelingsstrategie uitgewerkt waarbij het belang van een economische 
typering (in Segmentatie V ‘economische ecotopen’ genoemd) een essentiële stap vomt. (zie Figuur 
1)   
 

 
Figuur 1: Schematische weergave van handelingsstrategie voor het transformeren van gebieden met economische 
activiteiten 

                                                             
2 De resultaten van de eerste methode dienden tot op zeker hoogte als visuele check voor de resultaten van de tweede methode. We hielden hierbij rekening 
met bepaalde verschillen tussen de data uit de inventarisatie en de KBO, zoals het hoge aantal diensten in de KBO in vergelijking met de 
inventarisatiegegevens. 

BESTAANDE TOESTAND
(zichtbaar op terrein)

THEORETISCHE SEGMENTEN
Aanduiding meest waarschijnlijke segment

GEOPTIMALISEERDE SEGMENTEN
= Optimum verwachtingen van theoretisch segment, 
zowel aan de vraagkant (gedrag bedrijven) 
als aan de productkant (ruimtelijke kenmerken
gebied):
• Optimale mix van economische activiteiten + wonen
• Optimale mobiliteit voor gebied
• Optimum andere relevante parameters segment

GEWENSTE SEGMENT
Verschuiving naar nieuwe segmenten, 
maar houdt net als bij optimalisatie rekening met:
• behoud huidig ruimtebeslag
• bestaande veweving

VERANDERDE TOESTAND
(zichtbaar op terrein)

Sleutelparameters
• Wonen / open ruimte
• Mobiliteit

Economische ecotopen
• Nabijheid
• Gedeelde infrastructuur
• Economische mix

Inventarisatie

Actie : transformatieActie: optimalisatie

Luchtfoto

+
+

Beleid: Streven naar optimum Beleid: naar ander optimaal segment

Inzicht in ruimtelijk-economische patronen
Keuzes voor beleid

Hypothesen casegebieden Seg. V

Alle parameters +

Gap-analyse

Acties op het terrein

Theoretisch segment voor een bepaald gebied



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 5 van 226 

Om een solide basis te leggen voor de nog verder te operationaliseren handelingsstrategie richt 
Segmentatie VI zich op volgende onderzoeksvragen: 

•  Hoe kunnen we gebieden typeren op basis van de huidige mix van economische 
activiteiten, de bereikbaarheid en de relatie tot ander ruimtegebruik?  

• Welk vergelijkbaar onderzoek is er beschikbaar? 
• Wat is een geschikte ‘korrelgrootte’ van een gebied om genoeg onderscheid te hebben 

en niet te vervallen in analyse van individuele bedrijven?  
• Hoe zorgen we ervoor dat de definitie van een gebied zowel bruikbaar is in een 

stedelijke context als in de landelijke gebieden? 
• Hoe typeren we de mix van activiteiten in een gebied?  
• Gebruiken we hiervoor een statistische methode of gaan we op zoek naar 

drempelwaarden die overeenstemmen met de visuele realiteit in het gebied? 
• Welke data en gegevens gebruiken we voor de typering van gebieden?  
• Hoe vertalen we de typering naar nuttige informatie om bedrijven te oriënteren bij hun 

vestigingsplaatskeuze? 
• Wat zijn mogelijkheden om de typering te gebruiken bij het ondersteunen van 

ruimtelijk-economisch beleid? 
 
In Deel 1 van dit onderzoek komt naar voor dat er verschillende gekende methoden zijn om 
economische gegevens te groeperen per gemeente, wijk of statistische sector. De vragen vanuit het 
ruimtelijk en economisch beleid kunnen met deze gebiedsindelingen echter slechts gedeeltelijk 
worden opgevangen, omdat ze onvoldoende details bevatten. Er is een gebiedsindeling nodig die 
individuele bedrijven groepeert, en toch kleiner is dan een statistische sector om ruimtelijke 
structuren in beeld te brengen. De kleinste gebiedstypering die we zijn tegengekomen in bestaand 
onderzoek en die aan de criteria voldoet, zijn de 104 handelskernen die het Brussel Hoofdstedelijke 
Gewest in het GDP definieerde. Deze handelskernen omvatten delen van straatzijden, maar ook 
gebieden met meerdere straten. Dit vormt een goede omvang voor het kleinste onderdeel van de 
gebiedstypering die we zoeken. Andere te detecteren onderdelen zijn o.a. lineaire structuren langs 
steenwegen, verschillende delen op een bedrijventerrein met andere activiteitenmixen etc. 
Wanneer de gebiedsindeling in staat is om handelskernen (met een omvang zoals het Brussel 
Hoofdstedelijk Gewest hanteert) te onderscheiden, zal die ook in staat zijn om andere relevante 
gebieden te detecteren. Het onderzoek vertrekt niet van vooraf gedefinieerde ruimtelijke 
(plannings)gebieden, zoals ‘kernwinkelgebied’ of ‘bedrijventerreinen’. De bedoeling is om nog fijner 
te werken: we zoeken naar gebieden die een mix van economische activiteiten kennen, die eerder 
getypeerd kunnen worden als ‘onderdeel’ van vb. een kernwinkelgebied of het bedrijventerrein. Het 
hergroeperen van de onderdelen van de gebiedsindeling tot grotere gehelen is een opgave die dan 
in verder onderzoekswerk kan worden opgenomen. 

Terreinopname van zichtbare economische activiteiten 

Een gestandaardiseerde en uitgebreid geteste methode is beschikbaar om een empirische 
terreinopname van zichtbare economische activiteiten uit te voeren en de activiteiten in te delen in 
40 categorieën economische activiteiten. 
 
De kaart van het dominant economisch gebruik in delen van Vlaanderen en Brussel omvat 40.985 ha 
geïnventariseerde gebieden met 37.582 percelen met economische activiteiten. Op een perceel 
kunnen meerdere economische activiteiten voorkomen die visueel waarneembaar zijn (die in de 
inventarisatie geregistreerd werden als economische units). Zo kunnen sommige percelen tot 10 
economische units met verschillende economische activiteiten tellen. Dit visueel weergeven en 
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vervolgens interpreteren is niet eenvoudig. Om tot een duidelijke cartografie te komen, die ook 
onmiddellijk inzetbaar is in planningsprocessen, werd er gekozen om voor één dominante 
economische activiteit, namelijk de activiteit die het meeste ruimte inneemt.  
 
Deze inventarisatie op het terrein sluit economische activiteiten uit die niet zichtbaar zijn van op het 
publieke domein. Zo zal er met deze methode geen inzicht verkregen worden op bijvoorbeeld een 
kamer voor thuiswerk, een kantoor van een zelfstandige die niet afficheert ter plaatse, een 
opslagruimte in een woonhuis, een internetbedrijfje, een werkruimte in een garage(box)… noch op 
achterliggende (leegstaande) loodsen in binnengebieden van bouwblokken met gesloten 
bebouwing.  

Typering van gebieden met economische activiteiten 

We bekeken drie methodes om tot een typering van gebieden te komen. Een eerste empirische 

methode is gebaseerd op de terreinkennis en de gegevens uit een (intensieve) terreininventarisatie.  
Deze gegevens zijn gebruikt om tot een indeling van 16 gebiedstypes te komen, waarbij veel keuzes 
intuïtief en manueel gebeuren. Het gebruiken in een collaboratieve planningscontext waarbij veel 
deelnemers hun specifieke terreinkennis meebrengen, zorgt impliciet voor een intersubjectieve 
controle van de typering. Deze methode en het gebruik in planningsprocessen toont dat er in 
Vlaanderen bepaalde ruimtelijke-economische patronen bestaan, die zich op de tussenschaal van 
het individuele perceel en de statistische sector bevinden.  
 
De empirische methode toont aan dat het mogelijk is om tot een relevante gebiedsindeling te 
komen, die bestaat uit min of meer homogene economische gebiedstypes. 
 

Statistische methodes en artificial intelligence met machine learning als werkwijze om tot een 
indeling te bekomen werden getest om geografisch te clusteren, en daarna volgens type activiteit. 
De bedoeling was om een gebiedsindeling te vinden die op heel Vlaanderen toe te passen is, op 
basis van beschikbare administratieve bronnen. De methode moet herhaalbaar zijn, liefst op basis 
van open data. In het doorlopen traject stelden we vast dat het tot zeer wisselende resultaten heeft 
geleid. Geografisch clusteren bracht enigszins bruikbare resultaten voort, al zijn er ook hier nog 
andere pistes te onderzoeken. Voor de activiteitenclustering is het grootste punt van kritiek dat we 
wellicht te weinig data (vb. economisch, woonpercelen, ligging ten opzichte van infrastructuur,…) 
hebben toegevoegd om tot een bruikbaar resultaat te komen. Hier liggen duidelijk nog 
mogelijkheden voor nader onderzoek. 
 
In de derde methode gebeurt de geografische clustering aan de hand van voorgedefinieerde 
bouwblokken of bouwblokdelen. We zoeken een goed schaalniveau om data van administratieve 
databanken aan te koppelen. We werken met een gebiedsindeling op basis van bouwblokken, 
gebieden die voldoende klein zijn om verschillen in het economisch weefsel te kunnen zien, en toch 
groot genoeg om voldoende activiteiten te kunnen groeperen per gebied. Het vertrekpunt is hier 
een (stedelijk) bouwblok. In Vlaanderen behoort ongeveer 32% van de oppervlakte tot een dergelijk 
bouwblok. Aan elk bouwblok (of bouwblokdeel) worden ook gegevens over bodemafdekking, 
residentiële percelen en bereikbaarheid via de weg gekoppeld. Op die manier maken we kaarten 
over de verweving van wonen en werken op bouwblok niveau en de dichtheid of intensiteit van het 
gebruik van het bouwblok waaraan gegevens van verharing en verweving (economische percelen en 
woonpercelen) gekoppeld zijn. De koppeling van economische activiteiten, verhardingsgraad en 
wonen aan kadastrale percelen geeft een inzicht in ruimtelijk patronen van de verweving van wonen 
en werken. 
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Naast de verweving van wonen en werken laat de gekoppelde informatie over de economische 
activiteiten toe om de bouwblokken economisch te typeren. De kenmerken van de bouwblokken 
werden geanalyseerd om de inzetbaarheid na te gaan in het regionaal ruimtelijk-economisch beleid 
en de hoger vermelde handelingsstrategie.  

Conclusies uit de analyses van de bouwblokken 

De analyse over verweving binnen de bouwblokken toont dat er in Vlaanderen slechts een beperkt 
aantal bouwblokken zijn met enkel ‘wonen’ (slechts 8% van de bouwblokken) of met enkel 
‘economie’ (slechts 6%). Bouwblokken met een zekere mate van verweving zijn de regel in 
Vlaanderen. De uitsnede van stad Roeselare (Figuur 3) illustreert hoe verweven de bouwblokken in 
Vlaanderen zijn. Op de kaart zijn slechts weinig blauwe bouwblokken (enkel economische percelen) 
en rode bouwblokken (enkel wonen) zichtbaar. Dat in Vlaanderen zoveel bouwblokken (86%) in min 
of meerdere mate verweven zijn, betekent dat woon- en economische ontwikkelingen onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Wie onderzoek doet naar wonen of voor dit thema visie en/of beleid 
uitwerkt, moet ook rekening houden met werken, en vice versa. 
 
De economische gebiedsindeling van de bouwblokken bestaat uit 8 globale categorieën van 
activiteiten:  

• Industrie en productie 
• Cultuur en Vrije Tijd 
• Horeca 
• Kleinhandel 
• Diensten 
• Mix van Activiteiten 
• Landbouw 
• Gemengd Kleinhandel en Diensten  

 
Ten opzichte van de totale oppervlakte van de bouwblokken met economische activiteiten, neemt 
de categorie ‘Mix van activiteiten’ met bijna 40% van de oppervlakte het leeuwendeel in. Deze 
categorie bestaat uit een mix van activiteiten met onder andere ‘kantoordiensten’, ‘bouw’, ‘industrie 
en logistiek’ en ‘voertuig’, ‘industriële diensten’ en ‘nutsvoorzieningen’. Economische activiteiten 
zijn gevarieerder dan vaak aangenomen wordt. Zoals Figuur 4 van Roeselare en omgeving illustreert, 
bestaan economische activiteiten in kernen meer dan uit enkel kleinhandel, restaurants, kantoren 
en diensten. Het is aan te bevelen om hiermee rekening te houden bij ontwikkelingsprojecten.  
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Figuur 2: Roeselare en omgeving: kernen volgens RURA 2021 en bedrijventerreinen 2019 (VLAIO)  

 
Figuur 3: Roeselare en omgeving: mate van verweving per bouwblok. Blauwe bouwblokken (enkel economische percelen) 
en rode bouwblokken (enkel wonen) komen maar zeer beperkt voor. 
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Figuur 4: Roeselare en omgeving: economische typering van de bouwblokken. Gekende ruimtelijke patronen, zoals de 
winkelstraten of het kleinhandelslint aan de Brugsesteenweg (bouwblokken ‘retail’) zijn zichtbaar, maar het beeld geeft 
ook een breed scala aan andere soorten bouwblokken weer, met onder andere gemengde bouwblokken (‘mixed economic 
activities’).   

De eerste analyses van de bouwblokken op vlak van bodemafdekking, ligging aan type 
weginfrastructuur, economisch profiel, aandeel wonen etc. tonen een bijzondere rijkdom aan 
inzichten, die voor lokaal beleid een meerwaarde bieden. Verdere analyses zijn aan te bevelen. 
 
Globaal genomen komen alle soorten activiteiten in ieder gebiedstype voor. Wel hebben bepaalde 
gebiedstypes een grotere specialisatie dan andere. De volgende vraag is dan: ‘Waar past welk bedrijf 
het best?’. De informatie uit de analyses is te bundelen per soort economische activiteit. Hiermee is 
het mogelijk om een inschatting te maken van de kans dat een economische activiteit in een bepaald 
type (economisch) bouwblok terecht komt. Het introduceren van een feedbackloop met de lokale 
overheden zou interessant zijn: komen bepaalde soorten activiteiten effectief terecht in de 
‘voorspelde’ bouwblokken? 
 
Figuur 5 illustreert dat de activiteit ‘productie en verwerking van voeding en catering’ het vaakst 
voorkomt in het economisch bouwbloktype ‘gemengde economische activiteiten’. Dat gaat om bijna 
50% van de activiteiten in deze groep, op grote afstand gevolgd door de gebiedstypes ‘kleinhandel’ 
en ‘industriële activiteiten’. Ook activiteiten in ‘financiële en juridische diensverlening’ komen het 
vaakst voor in het gebiedstype ‘gemengde economische activiteiten’, net geen 45%. De tweede en 
de derde met elk iets minder dan 20% van het aandeel zijn ‘diensten en kleinhandel gemengd’ en 
‘diensten’.  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 10 van 226   

 
Figuur 5: Aantal economische activiteiten van het type ‘productie en verwerking van voeding en catering’ en 
‘financiële en juridische dienstverlening’ naar gebiedstype weergegeven in percentage en gecumuleerd 
percentage. 

Globale aanbevelingen  

Hoewel verschillende databronnen (KBO, woonpercelen, verhardingsgraad) bestaan voor het hele 
Belgische territorium, hebben we in het onderzoek keuzes moeten maken, waarbij andere paden 
niet of slechts beperkt aan bod kwamen.  
  
Volgende stellingen (zie ook Deel 7) verdienen verdere aandacht: 
 

Stelling 1: Bouw een praktijkgerichte toepassing voor vestigingsadvies: 

In het Locus Focus project van POM Vlaams-Brabant, Vera en Leiedal (gecofinancieerd door EFRO) 
zoekt naar het aanbieden van gegevens op bouwblokniveau in een toepassing die gericht is op slim 
locatieadvies vanuit lokale overheden aan bedrijven en ondernemers.  
 
Stelling 2: Bouw een praktijkgerichte toepassing voor behoefteramingen: 

Uit de confrontatie tussen de verweving van wonen en werken in een bouwblok en de 
bouwbloktypering komen nieuwe regio- en sectorspecifieke gegevens naar voor over de ligging van 
bepaalde activiteiten. Deze nieuwe data leveren nieuw inzicht om de behoefteraming aan ruimte 
voor economische activiteiten op te bouwen. 
 
Stelling 3: Bouw een praktijkgerichte toepassing voor lokaal verwevingsbeleid: 

Vertrekkend van de aanpak voor het stimuleren van verweving van wonen en werken, die onderzocht 
werden in Segmentatie IV en VII, levert de bouwbloktypering het nodige basismateriaal om gebruikt 
te worden door lokale besturen bij het bepalen en realiseren van verwevingsdoelstellingen in een 
buurt of wijk. 
 
Stelling 4: De Economische Typering van Bouwblokken wordt best uitgebreid naar het volledige 

Belgische territorium.   

Hierbij kan ook nagegaan worden of er in andere (Europese) landen vergelijkbare gegevens vrij 
beschikbaar zijn om de methode ook breder te testen. 
 
Stelling 5: Ga op zoek naar ondernemingen, universiteiten en instituten die met gelijkaardige data 

werken (zoals spacesyntax.com of het ruimtemodel van VITO) om in te zetten in bestaande 

toepassingen.  
De bruikbaarheid van de Economische Typering van Bouwblokken zal vergroten naarmate we de 
methode confronteren en proberen inpassen in bestaande ruimtemodellen. 
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Stelling 6: Voeg bijkomende data toe aan de bouwblokken  
We denken hierbij aan meer globale indicatoren zoals arbeidsmarkt of juist meer lokale zoals 
groenindicatoren of bereikbaarheid t.o.v. openbaar vervoer) om enerzijds de bouwblokken verder te 
testen op hun gepaste schaal en grootte en anderzijds de bouwblokken te gebruiken in ruimtelijke 
analyse op te bouwen. 
  
Stelling 7 : Een kritische reflectie op de gebruikte methodes voor de ‘automatische’ 

gebiedsindeling dringt zich op.   
Wij zijn ervan overtuigd dat de factoranalyse, principal component analysis en artificiële intelligentie 
in staat moet zijn om een geschikte gebiedsindeling en typering van gebieden met economische 
activiteiten te leveren. 
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ONDERZOEKSVRAGEN 

Gedurende dit hele traject richten we ons op volgende onderzoeksvragen: 
•  Hoe kunnen we gebieden typeren op basis van de huidige mix van economische 

activiteiten, de bereikbaarheid en de relatie tot ander ruimtegebruik?  
• Welk vergelijkbaar onderzoek is er beschikbaar? 
• Wat is een geschikte ‘korrelgrootte’ van een gebied om genoeg onderscheid te hebben 

en niet te vervallen in analyse van individuele bedrijven?  
• Hoe zorgen we ervoor dat de definitie van een gebied zowel bruikbaar is in een 

stedelijke context als in de landelijke gebieden? 
• Hoe typeren we de mix van activiteiten in een gebied?  
• Gebruiken we hiervoor een statistische methode of gaan we op zoek naar 

drempelwaarden die overeenstemmen met de visuele realiteit in het gebied? 
• Welke data en gegevens gebruiken we voor de typering van gebieden?  
• Hoe vertalen we de typering naar nuttige informatie om bedrijven te oriënteren bij hun 

vestigingsplaatskeuze? 
• Wat zijn mogelijkheden om de typering te gebruiken bij het ondersteunen van 

ruimtelijk-economisch beleid? 
 
 
Woorden in het cursief worden gedefinieerd in de begrippenlijst op p. 16.  
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HET NUT VAN EEN KAART DIE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 

TYPEERT  

 
We willen een kaart met een gebiedsindeling van economische activiteiten voor Vlaanderen die 
herhaalbaar en reproduceerbaar is. Naar gelang de gebiedsindeling uit Deel 3, Deel 4 en Deel 6 
houden we rekening met de omgeving of omgevingskenmerken, zoals economische mix, 
verhardingsgraad, bereikbaarheid en verweving. Een omgeving bevat nog tal van andere kenmerken 
zoals prijs, groen, macro-economische gegevens etc., maar deze bronnen hebben we niet gebruikt. 
We willen eerst nagaan wat de resultaten zijn met deze beperkte set aan omgevingskenmerken. Wat 
de schaal betreft van de gebiedsindeling, is het de bedoeling dat die  het individuele perceel 
overstijgt, maar kleiner is dan een statistische sector. 
 
De beleidsambities zijn groot, zoals de bouwshift realiseren en geen netto bijkomend ruimtebeslag 
meer creëren. Voor economie betekent dit ‘verweven waar het kan, scheiden waar het moet’. Een 
voldoende concreet beeld hebben van ruimtelijke-economische patronen, is een eerste stap om 
bepaalde beleidsacties in gang te zetten. De kaart met een gebiedsindeling van economische 
activiteiten voor Vlaanderen is bedoeld om te gebruiken bij de ruimtelijke en economische 
beleidsvoorbereiding op Vlaams, lokaal en bovenlokaal niveau. Bruikbaarheid wordt voor deze drie 
niveaus anders gedefinieerd. Voor het Vlaams ruimtelijk en economisch beleid is het nuttig om te 
weten waar economische activiteiten voorkomen en of er verschillen zijn tussen bepaalde gebieden. 
Zijn er bepaalde economische specialisaties en hoe verhouden de economische activiteiten zich tot 
de nederzettingsstructuur en omgevingskenmerken, zoals wonen? Aan de hand van dit materiaal 
kan de Vlaamse overheid verschillende acties ondernemen, zoals verweefcoaches aanstellen om 
verweving tussen wonen en werken te promoten of om bepaalde pistes verder te onderzoeken, 
zoals onderzoek van RUP-voorschriften, milderingsaspecten van hinder in verweven contexten etc. 
 
Op lokaal ruimtelijk-economisch beleidsniveau is een Vlaamse kaart met een gebiedsindeling van 
economische activiteiten bedoeld om gemeenten en steden te ondersteunen bij de advisering van 
bedrijven die een locatie zoeken, of ook bij visievorming. De gebiedsindeling die we zoeken, is 
voldoende precies om de verschillen tussen wijken te tonen. Een belangrijke randopmerking is dat 
de Vlaamse kaart met een gebiedsindeling van economische activiteiten, gebaseerd is op 
beschikbare administratieve bronnen. Het vervangt gedetailleerde terreinkennis niet. Om een 
volledig en correct beeld te hebben van een wijk, in het kader van bv. een ontwikkelingsproject 
adviseren we een terreininventarisatie van economische activiteiten. 
 
Tot slot dient het materiaal om het bovenlokaal (of regionaal) beleidsniveau te voeden. Voor 
bepaalde types economische activiteiten en hun vestigingsplaats is regionale afstemming nodig. Die 
bedrijven hebben een groter zoekgebied dan een gemeente of stad, en vaak gaan de 
gemeenten/steden dan in concurrentie met elkaar. Een bovenlokale afstemming biedt veel 
voordelen: niet iedere gemeente moet voorzien in alle types economische vestigingsmilieus, zo 
wordt ook geen onnodig aanbod van één bepaald locatietype voorzien etc.  
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OPBOUW VAN HET RAPPORT 
 
Dit rapport bevat 7 delen. Het eerste deel geeft een overzicht van het ruimtelijk-economisch 
onderzoek en gaat na welke andere onderzoeken er reeds beschikbaar zijn over ruimtelijke-
economische patronen in Vlaanderen en Brussel. We bespreken beknopt welke bronnen en 
methoden deze onderzoeken gebruikten, waarop we ook reflecteren over de gebruikte 
gebiedsindelingen: voldoen ze aan onze criteria, namelijk een indeling die groter is dan het 
individuele perceel, maar kleiner dan de statistische sector? Verder bepalen we ook in dit eerste 
deel aan welke (andere) criteria de ruimtelijke-economische indeling die we zoeken moet voldoen. 
 
Van de volgende vijf delen gaan er twee over de zoektocht naar basisdata en de voorbereiding ervan 
(Deel 2 en Deel 5) en drie over verschillende manieren om tot een ruimtelijke-economische indeling 
te komen (Deel 3, Deel 4 en Deel 6). Deel 2 gaat over een empirische terreinopname van zichtbare 
economische activiteiten. Er is een gestandaardiseerde methode uitgewerkt om 40 soorten 
economische activiteiten te koppelen aan percelen. 
 
In Deel 3 worden deze gegevens gebruikt om tot een indeling van 16 gebiedstypes te komen. In deze 
methode gebeuren veel handelingen manueel. Het toont dat er in Vlaanderen bepaalde ruimtelijke-
economische patronen bestaan, die zich op de tussenschaal van het individuele perceel en de 
statistische sector bevinden.  
 

Deel 4 onderzoekt de mogelijkheid om een indeling te bekomen op basis van algoritmes die 
geografisch clusteren, en daarna volgens type activiteit. De bedoeling is om een gebiedsindeling te 
vinden die op heel Vlaanderen kan worden toegepast, op basis van beschikbare administratieve 
bronnen. De methode moet herhaalbaar zijn, liefst op basis van open data.   
 
In Deel 5 gaan we op zoek naar een goed schaalniveau om data van administratieve databanken aan 
te koppelen. We werken met een gebiedsindeling op basis van bouwblokken waaraan gegevens van 
verharding en verweving (economische percelen en woonpercelen) gekoppeld zijn. De indeling op 
basis van verweving van wonen en werken levert een eerste zinvolle beschrijving van ruimtelijke 
patronen op. Deze beschrijving kan nuttig zijn op lokaal, ruimtelijk beleidsniveau.  
 

Deel 6 werkt verder op de afbakeningen van de bouwblokken uit Deel 5. Het voegt aan de 
bouwblokken een economische typering toe. We maken een aantal analyses voor Vlaanderen op 
basis van die gebiedseenheid. We bekijken op welke manier we de bouwblokken kunnen gebruiken 
bij vb. vestigingsadvies, sectorale analyses etc.  
 
In ieder deel komen de sterktes en de zwaktes van de methode aan bod. De opeenvolging van de 
delen 2 tot 6 komt overeen met de volgorde van het leertraject dat gedurende een aantal jaren is 
doorlopen: eerst gingen we na wat een gebiedsindeling kan inhouden op basis van goed gekende 
terreingegevens en met het oog op lokale bruikbaarheid en vervolgens zochten we een goede 
benaderingswijze op het Vlaamse schaalniveau. Tot slot eindigen we met Deel 7 met stellingen die 
ingedeeld zijn naar aanbevelingen voor verder onderzoek en praktijktoepassingen. 
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BEGRIPPENLIJST 

Woorden in het cursief in de tekst worden gedefinieerd in deze begrippenlijst. 
 
AIV: Agentschap Informatie Vlaanderen 
 
Bereikbaarheid: we hanteren een vrij eenvoudige versie van bereikbaarheid. De nabijheid van een 
perceel, bouwblok… tot een bepaald type weg (bv. hoofdweg of voetgangersgebied) bepaalt het 
type bereikbaarheid. We hebben geen analyses gedaan die rekening hielden met tijd en afstand om 
van een bepaalde bedrijfslocatie tot een bepaalde weg te geraken. Als concept maakt het deel uit 
van de omgevingskenmerken die we hanteren om economische gebieden te beschrijven, aangezien 
dit voor bedrijven een belangrijke vestigingsfactor is. 
 
BISA: Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse 
 
Brede stuurgroep: dit is het kennisnetwerk ruimtelijke-economie dat we doorheen de jaren hebben 
opgebouwd naar aanleiding van onze onderzoeken. Deze groep bestaat uit een 60-tal mensen die 
actief zijn in het veld van ruimtelijke-economie: academici, studiebureaus, Vlaamse overheid 
(Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen — VLAIO), provincies, Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s), intercommunales, steden, gemeenten, Vereniging van 
Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG),… 
 
Bouwblok: in deze studie wordt een bouwblok gevormd door kadastrale percelen die aan elkaar 
grenzen samen te voegen. Het openbaar domein (dat geen kadastraal perceel is) is de grens van het 
bouwblok. De studie maakt ook gebruik van bouwblokdelen, om een onderscheid te maken tussen 
delen van een bouwblok die langs een hoofdweg liggen, versus de delen van datzelfde bouwblok die 
daar niet aanpalen. In functie van de leesbaarheid van de tekst, blijven we spreken van een indeling 
in ‘bouwblokken’, ook al gaat het soms over ‘bouwblokdelen’. Een belanrgijke randopmerking is dat 
de studie enkel oog heeft voor bouwblokken die verhard zijn: groepen kadastrale percelen zonder 
verharding, zoals buiten de nederzettingsstructuur, vallen buiten de definitie. Zie ook 
verhardingsgraad.    
 
Economische activiteit: dit wordt breed opgevat. Het gaat zowel om alle activiteiten die een 
monetaire meerwaarde creëren, als om overheidsdiensten, onderwijs, zorgsector,… Wanneer we 
vertrekken van beschikbare data noemen we het geregistreerde economische activiteiten.. Wanneer 
we een terreinopname doen, kijken we naar zichtbare economische activiteiten.  Veel verschillende 
activiteiten worden bestudeerd: productie, logistiek, bouw, kleinhandel, restaurants, diensten, 
kunst, recreatie, sport,… Er is ruimtelijk gezien weinig verschil tussen bv. een grote 
ziekenhuiscampus en een groot bedrijvencomplex: beide activiteiten vertonen grote gelijkenissen op 
vlak van ruimte-inname, logistiek, parkeren etc.   
 
Economisch dominant gebruik van een perceel: Dit begrip is geïntroduceerd bij de 
terreininventarisatie van economische activiteiten die Departement Omgeving uitwerkte (Deel 2), en 
is vooral van belang voor de manuele gebiedsindeling (Deel 3). Op een perceel kunnen meerdere 
economische activiteiten visueel waarneembaar zijn (die in de inventarisatie geregistreerd werden 
als economische units). Zo kunnen sommige percelen tot 10 economische units met verschillende 
economische activiteiten tellen. Dit visueel weergeven en vervolgens interpreteren is geen sinecure. 
Om tot een duidelijke cartografie te komen, die ook onmiddellijk inzetbaar is in planningsprocessen, 
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is er gekozen om voor één dominante economische activiteit, namelijk de activiteit die het meeste 
ruimte inneemt. Analyses van de resultaten uit Deel 3, die te maken hebben met oppervlakte van de 
economische activiteiten verwijzen steeds naar dominant gebruik. Zie ook Economische unit. 
 
Economische gebieden/types/typegebieden: Dit is de gebiedsindeling die we in deze studie zoeken. 
Er werden verschillende versies van economische gebieden gemaakt via verschillende methodes. Bij 
de methode met terreininventarisatie (Deel 2) gaat het over de gebiedsindeling in 16 types 
gebaseerd op een 4-stappenmethode en met integratie van kenmerken rond dichtheid (Deel 3).  Bij 
de methode o.b.v. databanken gaat het over een typering in 8 bouwbloktypes van economische 
activiteiten (Deel 6) die gecombineerd worden met gegevens over verharding en verweving (Deel 5).  
 
Economische percelen: percelen waarop één of meerdere economische activiteiten zijn 
geïnventariseerd (terreininventaris) of geregistreerd (NACE-codes bij ondernemingen en vestigingen 
uit de KBO). 
 
Economische mix: De combinatie van verschillende soorten economische activiteiten wordt 
gegroepeerd in verschillende categorieën. 
 
Economische unit: Deze term werd geïntroduceerd bij de terreininventarisatie van Departement 
Omgeving (Deel 2). Dit is een visueel duidelijk te onderscheiden ruimtelijke entiteit (gebouw, afdak, 
opslagruimte, toonzaal,…) waar een economische activiteit plaatsvindt. De economische activiteiten 
werden in 40 verschillende soorten geïnventariseerd. Het is geen één op één relatie met percelen. 
Op een perceel kunnen meerdere economische activiteiten zichtbaar zijn (meerdere units op een 
perceel of per bedrijf). Meerdere percelen kunnen ook onder één unit vallen. Typevoorbeelden zijn 
percelen met een toonzaal (doorgaans vooraan een bedrijf) met daarachter een werkplaats of een 
administratief gebouw bij een opslagruimte. Beide voorbeelden zullen dus bestaan uit 2 
economische units op eenzelfde perceel. De tests om tot een automatische gebiedsindeling te 
komen zijn gebeurd op basis van de units-gegevens (Deel 4). Zie ook dominant economisch gebruik. 
 
GBP: Gewestelijk Bestemmingsplan van Hoofdstedelijk Gewest Brussel 
 
Geregistreerde economische activiteiten:  alle activiteiten (NACE-codes) van ondernemingen en 
vestigingen die geregistreerd staan in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en die gekoppeld 
kunnen worden aan een adres. De omvangrijke lijst van NACE-codes is omgezet naar een beperkte 
lijst van 38 activiteiten, die we zelf hanteerden tijdens onze terreininventarisatie.     
 
INR: Instituut voor Nationale Rekeningen van de Nationale Bank van België 
 
KBO: de Kruispuntbank van Ondernemingen is de authentieke bron waar alle basisgegevens van 
ondernemingen en vestigingseenheden verzameld zijn. Deze wordt verrijkt met andere gegevens uit 
relevante bronnen, zoals uit het RSZ, en wordt dan de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen 
(VKBO). 
 
NACE-code: dit staat voor Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese 
Gemeenschap. De NACE-code is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend 
wordt aan een bepaalde klasse van commerciële of niet-commerciële economische activiteiten. Een 
vestiging of een onderneming in de VKBO kan verschillende NACE-codes opgeven. 
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Omgevingskenmerken: een bedrijfslocatie bevindt zich steeds in een bepaalde omgeving, die we 
ruimtelijk definiëren. We zien dit als ruimtelijke parameters van een locatie, bv. toegankelijkheid en 
bereikbaarheid vanop een hoofdweg, zichtbaarheid, perceelsgrootte, aandeel en ligging woningen, 
aanwezigheid andere economische activiteiten,  bevolkingsdichtheid in het gebied, passage van 
voetgangers, aandeel groene ruimte, parkeergelegenheid,… De omgevingskenmerken zijn talrijk en 
zeer divers. Bepaalde omgevingskenmerken zullen doorwegen als vestigingsplaatsfactor voor een 
bedrijf (=vraagzijde), of kunnen zelfs gehanteerd worden bij productstratificatie (=aanbodzijde). In 
deze fase van het onderzoek houden we vooral rekening met de omgevingskenmerken: verweving, 
mix van economische activiteiten, verhardingsgraad en bereikbaarheid.     
 
RSZ: de Rijksdienst voor Sociale zekerheid bevat de gedecentraliseerde statistieken van de door 
werkgevers overgemaakte gegevens. 
  
Terreininventarisatie: dit is de inventarisatie van economische activiteiten in 40 categorieën voor 
verschillende casegebieden in Vlaanderen en Brussel tussen 2016 en 2020. Er werden economische 
units, die visueel waar te nemen zijn vanop de openbare weg, gekarteerd en gekoppeld aan 
percelen. De inventarisatie van economische activiteiten in 40 soorten, besloeg 40.985 ha, 37.582 
percelen en 47.534 economische units.  
 
Unsupervised learning: Artificiële Intelligentie algoritmen worden gebruikt om patronen te 
identificeren in gegevensreeksen die gegevenspunten bevatten die niet geclassificeerd of gelabeld 
zijn. Met unsupervised learning gaan de algoritmen de gegevenspunten in de gegevenssets 
classificeren, labelen en/of groeperen zonder enige externe begeleiding bij de uitvoering van die 
taak. Met andere woorden,  unsupervised learning stelt het systeem in staat om zelf patronen in 
gegevensreeksen te identificeren. 
 
Verhardingsgraad: dit is de verharde oppervlakte van de percelen per bouwblok dat opgeteld is en 
daarna gerelateerd is aan de oppervlakte van het bouwblok. De berekeningen houden enkel 
rekening met de gekadastreerde percelen in de bouwblokken. Dit betekent dat de verharding op 
niet-gekadastreerde percelen (die deel uitmaken van een bouwblok) niet is meegeteld in de totale 
oppervlakte van het bouwblok. De grenzen tussen lage, midden en hoge verhardingsgraad, zijn 
vastgelegd op het begin van 5de deciel (17% verharding) en begin van 7de deciel (36%), gebaseerd 
op terreinkennis.  
 
Verweefbaarheid, verweving: dit komt overeen met ‘[h]et samenbrengen van verschillende 
activiteiten in dezelfde ruimte. Activiteiten mogen elkaar niet in de weg staan en de hoofdfunctie is 
gegarandeerd. Door verweving kan een ruimte gelijktijdig of op verschillende momenten gebruikt 
worden voor meerdere activiteiten. Het gemeenschappelijk gebruik van ruimte, lokalen en 
infrastructuren is een vorm van verweving’ (Departement Omgeving, 2018, pp. 34-35). Verweving is 
niet los te koppelen van de schaal waarop men het fenomeen beschrijft: wat op een stadsniveau 
verweven is, is het niet noodzakelijk op een lager schaalniveau. Een monofunctioneel 
bedrijventerrein naast een monofunctionele woonwijk is op stadsniveau verweven, maar op 
bouwblokniveau of perceelsniveau zijn ze dat niet (Pisman et al., 2021, p. 294). In het kader van deze 
studie bekijken we verweving dan ook op het niveau van een bouwblok: in welke mate komen 
wonen en werken naast of boven elkaar voor in hetzelfde (stedelijk) bouwblok of op percelen die op 
elkaar aansluiten. 
 
VKBO: zie KBO 
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Zichtbare economische activiteit: een ruimte bevat een zichtbare economische activiteit als er vanop 
het openbaar domein zichtbaar tekenen zijn dat er professioneel gewerkt wordt. Het kleinste 
gehanteerde teken is een plaatje aan de gevel. Ook ruimte die bedoeld is om er professioneel te 
werken (leegstand) valt binnen de definitie. Bij de terreininventarisatie (Deel 2) zijn enkel de 
zichtbare economische activiteiten opgenomen. 
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1 ONDERZOEKSOPZET 

We zoeken een antwoord op de brede onderzoeksvraag vanuit verschillende aanvliegroutes.  
Ongetwijfeld zullen we niet alle vragen in de diepte kunnen behandelen, of vergt dit een 
vervolgonderzoek. In dit eerste deel gaan we in op enkele recente onderzoeken die meer focus 
kunnen brengen in onze onderzoeksvraag, en geven we aan vanuit welke planprocessen en 
onderzoeken de vraag naar boven komt. In het onderzoekstraject is ook kennis van experten in de 
ruimtelijke en economisch planningspraktijk regelmatig ingezet in een zogenaamde brede 
stuurgroep. Deze groep bestaat uit een 60-tal mensen die actief zijn in het veld van ruimtelijke-
economie: academici, studiebureaus, Vlaamse overheid (Vlaams Agentschap Innoveren en 
Ondernemen — VLAIO), provincies, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s), 
intercommunales, steden, gemeenten, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG),… 
Deze groep bracht gevarieerde en waardevolle praktijk- en terreinkennis bij.   
 
Tot slot geven we een omschrijving van begrippen die vaak voorkomen in dit rapport, en die we 
verder op een consistente manier zullen hanteren. 
 

1.1  RECENT BELEIDSVOORBEREIDEND ONDERZOEK 

1.1.1 Ruimtelijke-economische reeks van Departement Omgeving 

In 2015 is het Departement Omgeving (VPO) gestart met onderzoek rond economische locaties in 
het onderzoekspoor ruimtelijk-economische netwerken. We bekijken economische locaties over 
heel Vlaanderen: deze bevinden zich niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook in gebieden waar 
wonen en economie verweven voorkomen, en in het buitengebied. De centrale vraag van het 
onderzoekspoor is hoe we ruimte kunnen bieden aan bedrijven, zodat ze zich op de meest geschikte 
locatie bevinden. De bedoeling is om via een gericht aanbodbeleid ‘het juiste bedrijf op de juiste 
plek’. Hiervoor gaan we dieper in op: 

● Ruimtelijke noden van bedrijven. 
● Verschillende omgevingen of gebieden waarin bedrijven zich bevinden en wat die 

omgevingen aan bedrijven bieden. 
● De manier waarop het beleid de ruimtelijke noden van bedrijven kan verbinden met 

ruimtelijke ingrepen in een te (her)ontwikkelen gebied. 
 
Ruimtelijke economie, en meer bepaald de zoektocht naar passende locaties voor bedrijven, is een 
thema dat ook tot het takenpakket van VLAIO behoort. Departement Omgeving werkt daarin vooral 
vanuit de context van ruimtelijk beleid en onderzoek, terwijl VLAIO vooral de missie heeft om 
bedrijven te ondersteunen. Zo lanceerde VLAIO de bizLocator; een online platform dat bedrijven 
ondersteunt om geschikte beschikbare locaties te vinden. Departement Omgeving en VLAIO 
wisselen over deze thematiek regelmatig kennis uit en volgen elkaars projecten op.  
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is het nodig om inzicht te hebben in het functioneren 
van bedrijven, in de relatie van bedrijven tot hun omgeving en in de manier waarop ze met ruimte 
omgaan. Daarom vertrekt het onderzoek in dit onderzoekspoor van de microschaal, of de schaal van 
een bedrijf dat op een bepaalde plaats gevestigd is. Achter deze locatiekeuze schuilt een bepaalde 
individuele bedrijfsafweging (in functie van prijs, bedrijfswerking, transport, maar ook historiek van 
het individuele bedrijf...), die deel uitmaakt van de bedrijfslogica (of de best mogelijke manier van 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 25 van 226 

functioneren voor het bedrijf). Doorheen de jaren hebben onderzoekers van Departement 
Omgeving en partners via verschillende methodieken informatie verzameld: literatuur, gesprekken 
met bedrijven en observaties op het terrein, ontwerpend onderzoek, toekomstverkenning… 
Hieronder geven we een kort overzicht van de verschillende onderzoeken in de reeks. 
 
In de eerste segmentatiestudie (2015) werd door Royal Haskoning DHV onderzocht hoe het 
ruimtelijk beleid voor bedrijfslocaties kan worden aangepast aan de huidige noden en context van 
de 21ste eeuw (van Dinteren, Muskens, Geudens, & HaskoningDHV, 2015). Vooreerst werd het 
begrip segmentatie gedefinieerd en uitgediept. Dit concept wordt als volgt samengevat (De Mulder, 
Pennincx, & Zaman, 2018): ‘op regionale basis bestaat er voor een bedrijf een veelheid aan 
keuzemogelijkheden van bedrijfslocaties. Een mogelijk manier om locatiekeuzemogelijkheden van 
bedrijven te benaderen is via de segmentatie van bedrijfslocaties. Bedrijfslocaties worden dan 
ingedeeld in (markt)segmenten met bepaalde kenmerken, zoals prijs, bereikbaarheid, 
arbeidskosten,… Een bepaald segment van bedrijfslocaties zal een bepaalde groep bedrijven 
aantrekken. Deze segmentatie van bedrijfslocaties gebeurt best op een regionale schaal.’  
(Vandekerckhove, Van Brussel, & Gadeyne, 2019) 
 
In samenspraak met de brede stuurgroep werden de voorwaarden van de indeling in segmenten 
bepaald:  

• We moeten rekening houden met de hedendaagse complexiteit van voorkeuren van het 
bedrijfsleven. De eenvoudige indeling in gescheiden bedrijventerreinen, verweven 
locaties in stedelijke context en locaties in landbouwgebied is te simpel.  

• Verweving is essentieel. Het is voor bedrijven een wezenlijk verschil of ze in hun 
processen aandacht moeten hebben voor wonen in de omgeving of niet.  

• (Ruimtelijke) kwaliteit komt om de tweede plaats. Het wordt vanuit de invalshoek van 
de bedrijven ook functioneel gedefinieerd, maar voor een deel van de bedrijven zal ook 
stedenbouwkundige aantrekkelijkheid een rol spelen.  

• Bereikbaarheid is een voorwaarde die vooraf meespeelt. Er is ook overal een vorm van 
bereikbaarheid, maar de noden zijn verschillend naar locatie en bedrijfsprofiel.   

• Een ruimtelijke gebiedseenheid zoals een bedrijventerrein of een bouwblok kan 
meerdere segmenten bevatten.  

 
Dit onderzoek was de start van de samenhangende onderzoeksreeks. Een keuze voor de 
inventarisatie van min of meer homogene deelgebieden stond centraal, maar daarnaast ook de 
eerste pogingen om bedrijfslocaties te beoordelen. Dit zorgde ervoor dat we van meet af aan ook 
aandacht hadden voor een toekomstig profiel van bedrijfslocaties en het ontwikkelingspad erheen. 
 
De tweede segmentatiestudie (2016) probeerde de bevindingen uit de eerste studie te 
materialiseren aan de hand van case-onderzoek van verschillende bedrijventerreinen (WVI et al., 
2016). Voor de cases werd gezocht naar verschillende profielen van bedrijfslocaties, met veeleer 
bescheiden kennis van het terrein. Via onder meer ontwerpend onderzoek en business-cases is er 
nagegaan hoe deze bedrijventerreinen in de toekomst kunnen transformeren, zonder 
productieruimte te verliezen. Het ontwerpend onderzoek leverde diverse ruimtelijke strategieën op  
zoals economische activiteiten op het dak van bestaande productieactiviteiten plaatsen, lege 
perceeldelen (op)vullen, vrije perceeldelen samenvoegen voor extra gebouwen,… In de 
casegebieden waar de onderzoekers in gesprek gingen met bedrijven, was er meer informatie 
beschikbaar. De link tussen praktijk en resultaat van ontwerpend onderzoek werd in die gevallen 
evidenter. Het onderzoek toont verder aan dat de bedrijven nauwelijks denken aan verweving met 
wonen. De vrees is dat door wonen te introduceren, het vastgoedmechanisme in gang wordt gezet 
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en dat de productieactiviteiten op termijn weggeduwd worden. Wel wordt verweving met andere 
economische activiteiten als een mogelijkheid gezien: hierbij wordt dan de omvang en de 
verschijningsvorm van bedrijfsruimten gedifferentieerd. (Vandekerckhove et al., 2019) Dit 
onderzoek maakte duidelijk dat correcte bedrijfsgegevens een belangrijke meerwaarde vormen om 
over de toekomst na te denken. Deze vaststelling — samen met de administratieve vraag om 
kennisverzameling efficiënter (zie ook T.OP Noordrand in 1.2) — te maken, was een aanleiding om in 
de onderzoeksreeks te werken aan een inventarisatie van economische activiteiten, en dit te 
vertalen naar een gebiedsindeling van economische activiteiten.   
 
De derde studie in de reeks is ‘Segmentatie III: Ruimteproductiviteit, verweving en ruimtelijk 
rendement van economische locaties’ en werd in 2017 uitgevoerd door het consortium Buck 
Consultants International en KULeuven (Gruijthuijsen et al., 2017). Het onderzoek vertrekt van het 
idee dat verweven kan, en een meerwaarde biedt, maar niet vanzelf gaat; economische actoren 
volgen immers een eigen logica om een bedrijfslocatie te kiezen, te transformeren of te verlaten. 
Daarnaast is er ook de beleidsambitie om het ruimtebeslag niet te vergroten. Tegelijk moeten 
bedrijven wel de kans krijgen om hun activiteiten uit te bouwen en productief te blijven zowel op 
verweven locaties als op bedrijventerreinen. In Segmentatie III staat het verenigen van die twee 
ambities centraal. Maar hoe dan? Welke rol kan het beleid hierrond opnemen?   
 
Om daarop een antwoord te formuleren is een grondige kennis over het voorkomen en de 
ruimtelijke spreiding van de bedrijven nodig. Daaruit kunnen vestigingsmilieus of 
verwevingsprofielen worden gedestilleerd. Via een terreininventarisatie in vijf casegebieden (delen 
van Koksijde-Veurne, Aalst-Herzele, Hasselt, Deinze-Gent, Wijnegem-Malle), wordt nagegaan hoe 
die economische activiteiten zich visueel-ruimtelijk manifesteren; de verweving wordt op die manier 
tastbaar. De keuze van de gebieden is ingegeven door gebiedskennis: ze vertonen voldoende 
diversiteit onderling, maar zijn tegelijk ook herkenbaar voor gelijkaardige plekken in Vlaanderen. De 
grootstedelijke context is dankzij de terreininventarisatie van Brussel (die via T.OP-Noordrand 
verliep, zie ook 1.2) ook in deze studie meegenome. Figuur 17 geeft een overzicht van de 
gekarteerde gebieden. 
 
De gegevens van de terreininventarisatie van de Vlaamse cases werden opgedeeld in verschillende 
morfologische gebieden. Deze studie vertrok van een vooraf gedefinieerde gebiedsindeling met 
morfologisch en/of planologisch samenhangende territoria in 5 hoofdcategorieën (+ open gebied), 
soms verder gedifferentieerd:  

• Stadscentra (soms gedifferentieerd tot Kernwinkelgebieden en Dienstverlening aan de 
stadsrand); 

• Woonwijk met verspreide dienstverlening; 
• Uitvalswegen (met verdere onderverdeling); 
• Dorpskernen (met verdere onderverdeling),  
• Bedrijventerrein 
• Open gebied 

 
De link tussen de aard van de bedrijvigheid en het ruimtelijk voorkomen (verwevingsprofiel) werd 
gelegd. Deze gebiedsindeling kon echter niet toegepast worden op de grootstedelijke context van 
Brussel, die een veel hogere densiteit heeft aan economische activiteiten.  
 
In confrontatie met administratieve data uit de belangrijkste bronnen zoals VKBO blijken er grote 
verschillen te zijn tussen de geïnventariseerde bedrijfsaanwezigheid en de administratief gekende 
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bedrijfsaanwezigheid. Dit verschil is ook ruimtelijk gedifferentieerd: zo is in woonwijken het verschil 
tussen inventarisatie en administratieve databanken groter dan in winkelstraten. 
Tot slot biedt deze studie het beleid zes mogelijke rollen aan binnen 4 kaders:   

● de presterende overheid: aanjagen/investeren 
● de netwerkende overheid: agenderen en stimuleren  
● de rechtmatige overheid: wet-/regelgeven en controleren/toezicht houden  
● de responsieve overheid in de actieve samenleving: faciliteren  

 
Segmentatie IV ‘Beweegredenen voor de verweving van wonen en werken’ is een samenwerking 
tussen verschillende intercommunales, Architecture Workroom Brussels (AWB), Atelier Romain en 
UHasselt (Vandekerckhove et al., 2019). Het gaat verder op de relatie tussen wonen en werken, en 
hoe we de bestaande verweving kunnen behouden en versterken. In deze studie kijken we naar het 
verhaal van 9 verweven bedrijven in 3 regio’s (Bissegem-Kortrijk, Herentals en Roeselare). In de 
bedrijfsverhalen en -interviews werd in de diepte gekeken naar hun afwegingen en keuzeprocessen 
om al dan niet verweven te blijven, wanneer ze geconfronteerd worden met bepaalde 
gebeurtenissen (vb. technologische vooruitgang, personeelswissel, verbreding van activiteit etc). Uit 
deze verhalen kunnen verschillende actoren (buurt-bedrijf-beleid) leren hoe ze actief op de 
verweving kunnen inspelen en op mogelijke problemen kunnen anticiperen. We leerden uit de 
studie dat het behoud van verweving op een individuele keuze van het bedrijf rust, waarbij de nood 
om goed te kunnen functioneren voorop staat. Een ruimtelijke nood komt vaak voort uit een 
specifiek kantelmoment in dat functioneren (zoals een veranderende markt of de groei van de 
bedrijfsactiviteiten). Daarnaast staat ook vast dat verweving een gedeeld verhaal is tussen bedrijf, 
beleid en burger, met rechten en plichten voor de verschillende partijen, en dat ‘verweefcoaching’ 
(of het actief promoten van en de kennisuitwisseling over verweven van wonen en werken 
vergroten) een belangrijke rol kan spelen om dat gedeeld verhaal te vormen. Tot slot, spelen 
overheden een belangrijke rol in het behoud van verweving. De beschermende houding tegenover 
verweven activiteiten en de aanmoediging ervan lijken onder meer af te hangen van de relatieve 
beschikbare ruimte op bedrijventerreinen.  
 
De casegebieden van de 9 bedrijven in Bissegem-Kortrijk, Herentals en Roeselare werden ook 
geïnventariseerd volgens de methode uit Segmentatie III en er werd verder gewerkt aan een 
ruimtelijke-economische gebiedsindeling, die niet ingegeven is door vooraf bepaalde morfologische 
gebieden (zoals stadskern, invalsweg,…), maar door criteria zoals afstand tussen economische 
activiteiten, mix van economische activiteiten, ligging ten opzichten van wegen en combinatie met 
wonen. Figuur 17 geeft een overzicht van alle gekarteerde gebieden. De inventarisatie en 
economische typering van de drie casegebieden geeft een zekere houvast om de bedrijven 
geobjectiveerd te positioneren in hun omgeving. Die analyse levert veel informatie op die geschikt is 
voor lokaal gebruik, en bovendien is de inspanning om tot dergelijke informatie te komen minder 
groot dan bij andere methoden, zoals individuele bedrijfsgesprekken. Toch blijft het terreinwerk bij 
de inventarisatie, die de basis vormt van onze methode, tijdrovend. Dit soort terreinwerk vergt voor 
grotere gebieden een grote inspanning.  
 
In Segmentatie V ‘Vier stedelijke cases over mogelijke transitierichtingen naar circulaire economie 
i.f.v. Segmentatie V’ (2020), uitgevoerd door BUUR en Rebel gaan we na wat de ruimtelijke impact 
kan zijn van circulaire economie (CE) (Morisse, Mercelis, Van de Werf, Panalva-Halpin, & Menten, 
2020). We bekijken of de aard, het voorkomen en de organisatieprincipes van economie zullen 
wijzigen naar aanleiding van CE-transitie en business modellen. Aan de hand van onder meer een 
literatuuronderzoek rond de vestigingsplaatsfactoren van bedrijven in de huidige en CE-context, 
wordt CE ruimtelijk-economisch geschetst. De vestigingsplaatsfactoren tussen CE-bedrijven en 
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traditionele bedrijven verschillen niet dusdanig, maar het relatieve belang dat aan de factoren wordt 
gegeven, ligt anders. Vier verschillende stedelijke cases (Roeselare, Hasselt, Leuven en Vilvoorde) 
maken een aantal CE-strategieën ruimtelijk tastbaar aan de hand van vernieuwende businesscases, 
(toekomstige) hypotheses en verbeeldend onderzoek. Eén van de voornaamste vaststellingen is dat 
een transitie naar circulaire economie de vraag naar economische ruimte niet zal doen dalen, er zal 
wellicht wel een nood zijn aan andere types economische ruimte. Er zal vb. ruimte nodig zijn voor 
lokale inzameling, distributie, productie en ‘reverse logistics’ op goedgelegen bedrijventerreinen die 
een stadsregio bedienen, in stedelijke gebieden kan de huidige kleinhandel gediversifieerd worden 
met (lichte) productie, herstel en verzameling etc. 
 
In een annex aan dit onderzoek testen de VPO-onderzoekers hoe de informatie uit de 
gebiedstypologie kan aangevuld worden met andere elementen om segmenten te definiëren (De 
Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021) en toe te passen in beleidsvoorbereiding op stadsdeelniveau.  
   
In het huidige onderzoek Segmentatie VI ‘Typering van gebieden met economische activiteiten’ 
proberen we om voor Vlaanderen tot een ruimtelijke-economische gebiedsindeling te komen. De 
methode is in principe ook toepasbaar voor andere gebieden zoals Brussel-Hoofdstedelijk-Gewest of 
Wallonië. We putten uit de geïnventariseerde gebieden (o.a. Segmentatie III en IV, naast ook T.OP 
Noordrand en Brussel, zie hoofdstuk 1.2) en de (semi-manuele) indeling in gebiedstypes die in 
Segmentatie IV uitgewerkt werd. Om tot een Vlaamse kaart te komen, hebben we andere data en 
een andere methode nodig. Het is de bedoeling om deze kaart periodiek te actualiseren en deze 
publiek toegankelijk te maken, zodat diverse actoren ze kunnen inzetten als brondata voor 
beleidsvoorbereiding en toolontwikkeling. 
 
Het bovenstaande overzicht en de tijdlijn in Figuur 6 geven aan hoe de Segmentatiereeks nauw 
vervlochten is met de praktijk via het gebiedsontwikkelingsproces T.OP Noordrand (zie 1.2). In dit 
rapport gaan we vooral dieper in op de aspecten van terreininventarisatie (Deel 2), manuele 
typologie in 16 gebiedstypen (Deel 3), automatische typologie (Deel 4) en bouwblokken (Deel 5) met 
economische typering (Deel 6). 
 

 
Figuur 6: Tijdlijn van het ruimtelijk-economisch onderzoekspoor Segmentatie 
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1.1.2 Ander onderzoek om ruimtelijk-economische patronen te vatten 

 
Verschillende onderzoeken proberen ruimtelijk-economische patronen te vatten zodat het beleid 
hierop kan inspelen. Ook zijn er verschillende initiatieven van overheden om ruimtelijke-
economische data te verzamelen. We eindigen met een korte bespreking van de voor de hand 
liggende administratieve data die voor ruimtelijke economie worden gebruikt. 
 

1.1.2.1 Ruimtebehoefteraming bedrijventerreinen en verweefbaarheid van bedrijven 

In 2014 leverde IDEA-consult in opdracht van VLAIO een ruimtebehoefteraming voor 
bedrijventerreinen op, dat ook rekening hield met de verweefbaarheid van bepaalde bedrijven, en 
de situatie buiten de bedrijventerreinen (IDEA Consult, 2014a, 2014b). Een eerste deelrapport 
beoogde de regionale verschillen te duiden, en aan te geven welke elementen een rol spelen bij het 
ruimtegebruik van ondernemingen op bedrijventerreinen. Door databeschikbaarheid is er gekozen 
voor een indeling in arrondissementen. Het tweede deelrapport, dat de ruimtevraag voor 
bedrijventerreinen raamt, stelt ook een methode voor om subregionale clusters te maken. 
Gemeenten met een gelijkaardig profiel worden geclusterd op basis van hun ruimtelijk-economische 
kenmerken. ‘De keuze voor clusters volgt uit de vaststelling in het analyserapport dat de 
arrondissementen geen homogene gebieden zijn op het vlak van ruimtelijk-economische kenmerken’ 
(IDEA Consult, 2014a, p. 5). Maar zelfs een statistische analyse voor alle Vlaamse gemeenten 
resulteerde in een uiterst beperkt aantal clusters. ‘Dit wordt veroorzaakt door het atypische profiel 
van sommige gemeenten. Sommige gemeenten vertonen erg afwijkende waarden voor enkele 
variabelen, wat de verschillen tussen de andere gemeenten minimaliseert. Zolang deze ‘outlier’-
gemeenten mee opgenomen zijn, komen de verschillen tussen de andere gemeenten niet tot uiting. 
Daarom werd ervoor gekozen om twee groepen van gemeenten uit de analyse te filteren, namelijk de 
zeehavengemeenten en de gemeenten met een laag economisch profiel’ (IDEA Consult, 2014b, p. 
44).    
  

 
Figuur 7: De clustering van gemeenten op basis van hun ruimtelijke-economische kenmerken (IDEA Consult, 2014b, p. 46)  

 
Uit deze studie leren we twee belangrijke punten. Ten eerste is de typering van de gemeenten 
waardevol in een globale zin, maar het illustreert ook de moeilijkheid om op basis van bestaande 
data tot een ruimtelijke differentiatie te komen (die bv. verschillende stadsdelen of wijken van een 
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gemeente of stad onderscheidt). Daarnaast leren we ook dat om ruimtelijke relevante resultaten te 
verkrijgen uit statistische analyses, bepaalde selecties nodig zijn (in dit geval dus de zeehavens en de 
lage economische profielen eruit halen), precies om een differentiatie mogelijk te maken.   
Ten tweede deed de studie een verdienstelijke poging om een inschatting te maken van 
verweefbare en niet verweefbare economische activiteiten, die zich op bedrijventerreinen bevinden 
(IDEA Consult, 2014b, p. 22). Aan iedere vestiging op de bedrijventerreinen is de NACE-code 
gekoppeld aan een tabel die de Vereniging Nederlandse Gemeenten opstelde. Hierin is voor elke 
sector een beoordeling gemaakt van de mate van hinder (geluid, stof, lawaai…). Ook de mate waarin 
een activiteit mobiliteit veroorzaakt werd in rekening gebracht. Op basis van deze inschatting werd 
vervolgens een uitspraak gedaan over het al dan niet verweefbaar zijn van bepaalde activiteiten en 
werden richtafstanden opgesteld. IDEA consult paste dit toe op de bedrijven op Vlaamse 
bedrijventerreinen en concludeerde dat:  

● 35% van de vestigingen wel degelijk niet-verweefbaar zijn omdat ze actief zijn in sectoren 
die hinder veroorzaken voor omwonenden  

● 23% actief zijn in sectoren die normaal gezien verweefbaar zijn  
● Voor 42% geen uitspraak te doen is op basis van de sectorcode   

 
IDEA Consult geeft in het rapport aan dat de NACE-codes in het VKBO, niet altijd de werkelijke 
activiteit van een onderneming weerspiegelen (Zie ook 1.1.3 voor meer informatie over de 
beperkingen van de verschillende databronnen en methoden). Bovendien werd geen rekening 
gehouden met de schaal. Mogelijks zijn er dus vestigingen die volgens NACE verweefbaar zijn, maar 
dat in werkelijkheid niet zijn. Hoe dan ook toont de studie aan dat er een grote ‘grijze’ zone bestaat 
over de verweefbaarheid van economische activiteiten: we kunnen dus niet louter afgaan op het 
soort activiteit om over verweefbaarheid te beslissen.  

1.1.2.2 De verwevingskaarten uit het Ruimterapport 

Het Ruimterapport van Departement Omgeving (2021) zoekt eveneens ruimtelijke-economische 
patronen door verweving tussen wonen en werken te analyseren en te monitoren (Pisman et al., 
2021). Voor de economische indeling werden vestigingsnummers uit de VKBO-data en RSZ-
gegegevens gebruikt, net zoals de landgebruikskaart dit doet. Wanneer de personeelsklasse3 bekend 
is, vallen de vestigingsnummers onder ‘loontrekkenden’, wanneer dit niet het geval is, wordt 
aangenomen dat er 1 werknemer is per vestiging. Deze vestigingsnummers behoren dan tot de 
categorie ‘zelfstandige’ (Poelmans, Janssen, & Hambsch, 2021). Deze vestigingsnummers werden 
aan percelen toegekend, en vervolgens gecombineerd met woonadressen op perceelsniveau. Het 
resultaat is teruggebracht op een rasterkaart met een resolutie van 10 meter. 

                                                             
3 De personeelsklassen zijn ingedeeld in 9 categorieën: 1 tot 4 ; 5 tot 9 ; 10 tot 19 ; 20 tot 49 ; 50 tot 99 ; 100 tot 199 ; 200 tot 499 ; 500 tot 999 ; 1000 en 
meer. Per klasse is het gemiddelde van de categorie toegekend aan de activiteit. Bv. aan de klasse 1 tot 4 zijn 2,5 werknemers toegekend, aan de klasse 5 tot 9 
is dat 7 etc. 
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Figuur 8: verweving van wonen en werken in het tussengebied Mechelen-Aarschot in 2019 (10 meter cellen) (Pisman et al., 
2021, p. 296)   
 
De indeling tussen monofunctioneel wonen/werken/zelfstandigen en gemengd wonen met 
werknemers of zelfstandigen brengt bedrijventerreinen naar voor (monofunctioneel werken met 
sproeten van wonen + werknemers), maar ook bepaalde winkelstraten in kernen, zoals bv. in 
Mechelen of Heist-op-den-Berg. In het monofunctionele wonen zijn dan weer veel sproeten met 
wonen + zelfstandigen te zien. Deze informatie over verweving is geschikt om verder te analyseren 
in de ruimtelijke typologieën van Departement Omgeving, meer bepaald Verstedelijkt-randstedelijk-
landelijk Vlaanderen en Kernen-linten-verspreide bebouwing. Ze zijn vooral bedoeld om Vlaanderen 
globaal te vatten (Figuur 9).   
 
Voor onze doeleinden echter —een gebiedsindeling die voldoende gedetailleerd is om 
omgevingskenmerken te zien, maar toch niet vervalt in individuele percelen— is deze verrastering 
van percelen op 10 meter te precies om uitspraken toe te laten op niveau van een wijk of stadsdeel. 
De ruimtelijke typologieën van Verstedelijkt-randstedelijk-landelijk Vlaanderen en Kernen-linten-
verspreide bebouwing hebben dan weer te grote gebieden, waardoor het onderscheid binnen een 
gemeente of een kern vervalt. Een belangrijke randopmerking voor economische gebieden is dat de 
typologie Kernen-linten-verspreide bebouwing enkel rekening houdt met bedrijventerreinen kleiner 
dan 3 ha, die volledig ontsloten zijn door kernen. Deze werden opgenomen in de indeling kernen. 
Bedrijventerreinen groter dan 3 ha, of die niet volledig omsloten zijn door kernen, vallen in een 
categorie van ‘overige’ samen met militaire domeinen, campings etc. en worden standaard niet 
opgenomen in deze typologie.   
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Figuur 9: De twee ruimtelijke typologieën van Departement Omgeving. Boven: Verstedelijkt, randstedelijk en landelijke 
gebieden. Onder: Kernen, linten en verspreide bebouwing in het tussengebied Mechelen-Aarschot, 2019 (Pisman et al., p. 
41 en 49) 

Daarnaast geeft de indeling van de verwevingskaart in Figuur 8 geen informatie over het soort 
activiteit. Die informatie is terug te vinden in de landgebruikskaart, die van dezelfde economische 
basisgegevens op perceelsniveau gebruik maakt en deze vervolgens verrastert (Poelmans, Janssen, 
& Hambsch, 2021). Aan ieder vestigingsnummer uit de VKBO is één activiteitencode geselecteerd, 
die vervolgens gegroepeerd is in één van de negen sectoren of hoofdcategorieën. Deze 
sectoren zijn ’Landbouw’, ‘Energie en Mijnbouw’, ‘Lichte industrie’, ‘Zware industrie’, ‘Afval en 
Water’, ‘Detailhandel’, ‘Groothandel en Logistiek’, ‘Onderwijs, Zorg en Overige diensten’ en 
‘Kantoren en Administratie’. Het is belangrijk om op te merken dat het toekennen van de NACE-
codes aan één van die categorieën voornamelijk gebaseerd is op de MIRA-indeling uit 2011, die 
ingegeven werd door potentiële milieu-impact4. Het is mogelijk dat een andere indeling van de 
activiteiten, die meer gericht is op de ruimtelijke impact (vb. door het onderscheid tussen 
groothandel, lichte en zware industrie niet zo scherp te stellen), verschillende resultaten oplevert. 
 

                                                             
4 In de studie van IDEA-consult (2014) over ruimtebehoefteraming op bedrijventerreinen is eveneens de MIRA-indeling gebruikt om economische activiteiten 
in sectoren te categoriseren. VITO heeft deze indeling voor het landgebruik later beperkt gewijzigd, bv. voor autohandel. Autohandel werd nog als aparte 
categorie genomen bij IDEA. Bij VITO is het opgesplitst in verschillende sectoren (deel verkoop, deel industrie).  
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1.1.2.3 Dataset GIS-bedrijventerreinen 

Het GIS-bedrijventerreinen van VLAIO houdt informatie bij over ‘de ligging en de structuur van de 
bedrijventerreinen in Vlaanderen en omvat de oppervlakte binnen de goedgekeurde 
bestemmingsplannen met economische bestemming, eventueel aangevuld met aangrenzende 
gebruikspercelen die een economisch gebruik hebben. Deze dataset geeft de bedrijventerreinen weer 
zoals die in werkelijkheid bestaan en hebben dus geen juridische waarde. Informatie over de naam, 
de oppervlakte, de beheerder en beschikbare kavels met aanduiding van de minimale en maximale 
kavelprijs worden bijgehouden. De gebruikspercelen geven meer informatie over de bebouwing, de 
functie, het gebruik en de beschikbaarheid van gebruikspercelen op bedrijventerreinen. Indien 
gekend wordt dit aangevuld met informatie in verband met doelgroep, verschillende soorten 
knelpunten en de eigendomssituatie’5. Deze informatie is relevant voor VLAIO omdat het aangeeft 
op welke terreinen er activerings- of intensiveringsbeleid kan komen: de gegevens geven een beeld 
van de beschikbare voorraad percelen op bedrijventerreinen. De gegevens worden op het terrein 
verzameld en zijn op perceelsniveau beschikbaar. Het is voor wat economische gegevens betreft, 
één van de grote gegevensbronnen, naast (V)KBO en Locatus. Het GIS-bedrijventerreinen zet echter 
niet de stap naar een functionele differentiatie van bedrijventerreinen of gebiedsindeling. 

1.1.2.4 Wijkmonitoring in Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) werk 
gemaakt van een Wijkmonitoring, waarbij gegevens weergegeven worden per wijk op een 
indicatorenwebsite.  Een wijk is een combinatie van statistische sectoren en in totaal zijn er 145 
wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gebruiker kan zelf een keuze maken uit 
verschillende indicatoren en gegevens, en deze eenvoudig bevragen. Naast de gekende 
arbeidsmarktindicatoren, zijn ook gegevens opgenomen die uit het terreinwerk of onderzoekswerk 
van de ‘Observatoria’ of Overzichten komen, zoals weergegeven in Figuur 10 en Figuur 11. BISA 
publiceert regelmatig, in samenwerking met hub.brussels, Citydev en perspective.brussels, 
rapporten in de reeksen ‘Overzicht van het Kantorenpark’, ‘Overzicht van de Handel’ en ‘Overzicht 
van de Productieve Activiteiten’. In elke publicatie uit de reeks wordt voornamelijk nieuw onderzoek 
gepresenteerd dat gekoppeld is aan actuele ruimtelijk-economisch beleidsthema’s. In het Overzicht 
van het Kantorenpark nr 33 uit 2013 werd heel interessante gegevens uit de Vlaamse Rand 
opgenomen, maar dit werd nadien niet meer herhaald (Citydev.Brussels, 2014). 
   
De Brusselse wijkmonitoring toont dat het aanhouden van een regelmatige actualisatie van 
arbeidsintensieve datasets en onderzoeken zeer moeilijk is. Vooral de zeer interessante gegevens 
van het aandeel vloeroppervlak dat niet voor wonen gebruikt wordt (Figuur 11), is maar eenmalig (in 
1997) verzameld tijdens de voorbereiding van het eerste gewestelijk bestemmingsplan. In de 
Brusselse Overzichten van de kantoren, kleinhandel en productieve activiteiten volgt men vaak een 
alternatieve indeling van het Brussels Gewest, met een combinatie van detailgegevens per bedrijf en 
aggregaties op een intermediair niveau. Voor het ‘Overzicht van de Productieve Activiteiten’ 
(Perspective.Brussels, Brussel Mobiliteit, & Citydev.Brussels, 2017) deelt men het gewest in vijf 
delen (namelijk Kanaal-Noord, Kanaal-Centrum, Kanaal-Zuid, Oost en West) die niet samenvallen 
met (een aggregatie van) statistische sectoren, het ‘Overzicht van het kantorenpark (D. T. K. 
Perspective.Brussels, 2021) deelt het gewest in 14 ‘kantoorwijken’ in, en het Overzicht van de 
Handel (Perspective.Brussels, ULB, & Hub.Brussels, 2019) gebruikt zowel de 104 gedefinieerde 
handelskernen (Stratec s.a. (red), 2005) uit het Gewestelijk Bestemmingsplan (GDP) als 118 
residentiële wijken van BISA. De gedefineerde handelskernen bieden een interessante omvang om 

                                                             
5 < https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/bedrijfshuisvesting/op-zoek-naar-een-geschikte-bedrijfslocatie/gis> (Geraadpleegd op 25/01/2022) 
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mee te werken. In de Overzichten valt men vaak terug op intensief terreinwerk of manueel 
opzoekwerk, waardoor de reeksen moeilijk vergelijkbaar zijn. 
    

 
Figuur 10: Wijkmonitoring Brussel: Kantoordichtheid per wijk in 2018 

 

Figuur 11: Wijkmonitoring Brussel: vloeroppervlakte niet bestemd voor huisvesting per wijk in 1997 
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Figuur 12: Uitsnede van het centrum van Brussel met de gedefineerde handelskernen uit het GDP die in het Overzicht van 
Handel zijn opgenomen (2005)  

1.1.3 Beperkingen van gebruikte data en methoden 

 
Globaal genomen zijn de bronnen om gebiedsdekkend ruimtelijk-economisch onderzoek op te 
baseren beperkt. Zo is er de KBO met vestigings- en ondernemingsgegevens6, die vervolgens verrijkt 
wordt met andere gegevens in de VKBO, zoals RSZ-gegevens of gegevens van de Nationale Bank 
(m.a.w. tewerkstellingsgegevens en jaarrekeningen). Adresgegevens worden aan percelen 
gekoppeld zodat we ondernemingen en vestigingen kunnen georefereren. Iedere onderneming of 
vestiging kan één of meerdere activiteiten registreren volgens de NACE-indeling. De VKBO- databron 
heeft echter verschillende tekortkomingen: 

● Analyses tonen aan dat de locatie van een economische activiteit in de VKBO niet altijd 
overeenkomt met de werkelijke locatie van de activiteit (Gruijthuijsen, Vanneste, & 
Steenberghen, 2020; Gruijthuijsen et al., 2017) 

● Het achterhalen van de werkelijke activiteit op basis van de NACE-codes is niet evident. 
Ondernemingen en vestigingen geven vaak bij de eerste registratie veel NACE-codes op. Het 
achteraf wijzigen van de NACE-codes is niet gratis. Eerder onderzoek zoals dat van Idea 

                                                             
6 ‘Een onderneming- vestigingseenheid is een één-op-veel-relatie waarbij een vestigingseenheidnummer(s) altijd relationeel verbonden is aan een 
ondernemingsnummer. Het ondernemingsnummer dient te worden geïnterpreteerd als de juridische/administratieve identiteit of hoofdzetel van de 
onderneming. Een onderneming krijgt (een) vestigingseenhe(i)d(en) toegekend voor elke locatie waar een handelsactiviteit plaatsvindt. Wanneer op de 
hoofdzetel ook handelsactiviteiten plaatsvinden zal deze ook een vestigingsnummer toegewezen krijgen naast het ondernemingsnummer.’ (Desmet, 2007-
2011, p. 10) 
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Consult voor de Ruimtebehoefteraming voor Bedrijventerreinen (2014) of van VITO voor de 
Landsgebruikskaart (2021) selecteert slechts één NACE-code per economische activiteit. 
Potentieel gaat waardevolle informatie verloren.  

● Bedrijven oefenen vaak meerdere activiteiten uit. Bovendien kan men zich de vraag stellen 
of een NACE-code de activiteiten van een modern bedrijf weergeeft: vele bedrijven doen 
zowel productie, als groothandel, detailhandel (omnichannel), etc. 

● Aanvullende gegevens uit RSZ of jaarrekeningen zijn niet voor alle vestigings- en 
ondernemingsnummers beschikbaar. Zo moeten bedrijven enkel jaarrekening deponeren 
indien ze aan bepaalde criteria voldoen, zoals een bepaalde omzet draaien, o.a. het bedrijf 
een bepaalde netto-omzet draait, een bepaald aantal werknemers telt, etc. RSZ werkt met 
tewerkstellingsklassen en geeft geen precies aantal werknemers.  

 
Een andere mogelijke bron, namelijk terreininventarisatie, zoals gebruikt door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, kent ook beperkingen. Inventarisaties zijn tijdrovend, en het actueel houden 
van de gegevens, die vervolgens bijvoorbeeld tijdsreeksen kunnen opleven, is niet evident. 
Terreininventarisaties die enkel rekening houden met wat zichtbaar is vanop het openbaar domein, 
zijn geenszins volledig, aangezien niet-zichtbare activiteiten (vb. thuiskantoor, gebruikte 
garageboxen,...) niet gedetecteerd worden.  
 

1.2 WAT IS RUIMTELIJK RELEVANT VANUIT DE (LOKALE) 
PLANNINGSPRAKTIJK 

Het ruimtelijk-economisch onderzoeksspoor beoogde vanaf de start sterke linken met de lokale 
planningspraktijk. Doorheen de jaren is er een wisselwerking gebeurd tussen Departement 
Omgeving en actoren van verschillende gewesten en bestuurlijke niveaus. Naar aanleiding van een 
concrete nood in een planningsproces om exact te weten waar welk bedrijf zich in een bepaald 
grondgebied bevindt, is gezocht naar manieren om die informatie te achterhalen. Doorheen de jaren 
is dit lokale kennishiaat gerijpt naar een nood om meer te weten te komen over verweven economie 
voor het hele Vlaamse grondgebied. Deze informatie moet opnieuw bruikbaar zijn voor de lokale 
planningspraktijk. 

1.2.1 T.OP Noordrand legt de nood aan informatie over aanwezige economische 

activiteiten bloot 

Van meet af aan heeft de Segmentatiereeks de bedoeling gehad om sterke linken te hebben met de 
lokale planningspraktijk: onderzoek voedt de praktijk en vice versa. Vrijwel parallel aan de 
onderzoeksreeks liep het territoriaal ontwikkelingsprogramma voor de Brusselse Noordrand (T.OP 
Noordrand). Een territoriaal ontwikkelingsprogramma is bedoeld om relevante belanghebbenden — 
zoals in het geval van Noordrand o.a. POM Vlaams Brabant, Brusselse actoren etc. — samen te 
brengen, zodat ze in een bepaald gebied vanuit gemeenschappelijke doelstellingen tot (een 
programma van) realisaties op korte en middellange termijn komen. Dit planningsproces, dat 
gezamenlijke beleidsvoorbereidende kennisopbouw tussen de verschillende gewesten (en 
bestuurlijke niveaus) beoogt, is goed gegrond in de lokale planningspraktijk. 
 
Vrijwel in het begin legde T.OP Noordrand de focus op de economische activiteiten in de Zennevallei 
en de ruime omgeving van Zaventem luchthaven. Al snel bleek dat er geen beschikbare gegevens 
waren om de activiteiten die effectief uitgeoefend worden door een bedrijf in beeld te brengen. 
Vanuit het ruimtelijk planproces waren we vooral geïnteresseerd in activiteiten met een belangrijke 
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ruimtelijke omvang of een milieuimpact. In de Zennevallei, meer bepaald in Buda (Vilvoorde), 
kwamen we tot de bijkomende vaststelling dat veel bedrijven er actief zijn op een vestiging die niet 
voorkomt in de KBO. In functie van de herwaardering van de bedrijvenzone Buda was het de 
bedoeling om de bedrijven die actief zijn in de zone nauw te betrekken bij het formuleren van de 
visie op het gebied. De gekozen aanpak is ‘collectief leren’ (Kuhk, Dehaene, Dumont, & Schreurs, 
2016) met in de eerste plaats de bedrijven die er nog zijn en waarvan niet de bedoeling is dat ze er 
weggaan. Verder namen lokale actoren en administraties van Vlaams en Brussels gewest, zoals POM 
Vlaams Brabant, eraan deel. De eerste stap was het creëren van een gedeelde kennis over het 
gebied (Zaman, 2017). Weinig mensen wisten eigenlijk wat er gaande was in het gebied, al hebben 
ze er wel een opinie over. Ook ondernemers uit de omgeving wisten weinig over hun buren. Om te 
kunnen valoriseren wat er is (Gibbons J&L Landscape Architects, 2010), is het nodig eerst inzicht te 
krijgen in de aanwezige activiteiten en hun dynamiek. De POM Vlaams-Brabant deed een belangrijke 
inspanning om uit de KBO adressen van bedrijven te halen, maar dit koppelen aan effectieve 
activiteiten op het terrein bleek een onhaalbare opdracht. Gezien de beperkte omvang van Buda 
werd beslist om, naar het voorbeeld van werk dat de studenten van Mark Brearley aan London 
Metropolitan University uitvoerden, een boekje te maken met foto’s en interviews in het gebied 
(Borghese & Hacıoğlu, 2015 — ongepubliceerd). Deze eerste inventarisatie heeft het inhoudelijk 
werk voor de herontwikkeling sterk beïnvloed: het toonde het effectieve gebruik van het gebied 
dankzij de interviews en vatte de uitdagingen en kansen voor het gebied samen. Een belangrijke 
tekortkoming was dat het niet digitaal kon bevraagd worden zoals een GIS-datalaag.  
 
Kort na het afwerken van ‘Life in Buda’ werd dan ook gestart met een minder diepgaande 
inventarisatie van de zichtbare economische activiteiten van de rand in en rond Brussel. Bij deze 
nieuwe inventarisatie werden geen gesprekken gevoerd, noch werden bepaalde opportuniteiten 
voor de transformatie van het gebied bijgehouden. De focus van de inventarisatie lag op de 
activiteiten die door hun omvang of impact belangrijk zijn voor het ruimtelijk beleid, en veel minder 
op activiteiten die makkelijk te integreren zijn in een bebouwde omgeving. De hypothese was 
namelijk dat activiteiten met een belangrijke ruimtelijke omvang of impact ook zichtbaar zijn vanop 
het openbaar domein. Er werd doorheen de jaren een grondige methode ontwikkeld om tot de 
inventarisatie van economische activiteiten te komen, die in verschillende casegebieden in 
Vlaanderen en Brussel is toegepast. Deel 2 over de terreininventarisatie van deze studie is volledig 
gewijd aan deze methode, die in Buda en in T.OP Noordrand zijn oorsprong vond. 

1.2.2 Interesse van andere actoren om economische activiteiten op hun eigen 

grondgebied in beeld te krijgen 

Naarmate het werk in de Noordrand verder besproken en uitgediept werd, bleek ook dat andere 
lokale actoren met gelijkaardige vragen zitten. Vanuit de Provincie Vlaams-Brabant kwam de vraag 
om (na het zien van de eerste resultaten in Buda) ook delen van de zuidelijke Zennevallei en de 
bedrijvenzones rond het knooppunt Groot-Bijgaarden in beeld te brengen. De stad Antwerpen wou 
de aanpak gebruiken voor het gedetailleerd in beeld brengen van de economische activiteiten langs 
het Albertkanaal in Merksem en de Bischoppenhoflaan, de stad Gent had nood aan het beter 
begrijpen van de verweven economie in de Dampoort buurt. In al deze cases kwam steeds naar 
boven dat we de bedrijven op bedrijventerreinen vrij goed kennen, maar dat de bedrijven die 
verweven met woningen voorkomen vaak onopgemerkt zijn in de stedelijke diensten voor 
ruimtelijke planning en economie. Zo bleek uit de workshop in Bissegem dat er maar liefst 85 
grotere en kleinere verweven bedrijven waren, op een toch beperkt territorium (Brearly, 2020). 
Uiteraard waren de Intercommunale Leiedal en stad Kortrijk zich bewust dat het een gebied was 
met een sterke verweving van wonen en werken, maar toch waren ze verbaasd dat er, vanop het 
openbaar domein, zo veel economische activiteiten aanwezig en zichtbaar waren. 
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1.2.3 Kennis over verweven economie verhogen voor het hele Vlaamse grondgebied 

Het beleidsplan Ruimte Vlaanderen schuift een bouwshift naar voor, met als doel het ruimtebeslag 
tot 3 ha te beperken in 2025 en 0 ha in 2040 (Departement Omgeving, 2018). Op termijn zullen er 
dus geen bijkomende bedrijventerreinen meer bestemd worden, waardoor het belang van het 
behoud van de verweven economische activiteiten toeneemt (Bouckaert, Lacoere, Paelinck, & 
Tindemans, 2021). Uit onze eigen ervaring en de doorlopen onderzoekstrajecten merken we op dat 
er in werkelijkheid vrij weinig kennis bestaat over de situering en het functioneren van de verweven 
economie. De grootste ruimtelijke uitdaging voor het realiseren van de bouwshift is het behoud van 
economische activiteiten met een duidelijke ruimtelijke impact (productie, groothandel, 
voertuiggerelateerde) in de gemengde wijken waar mogelijk. Bedrijven met een (zichtbare) 
ruimtelijke impact in het gemengd stedelijk weefsel behouden is niet van zelfsprekend, zeker als er 
druk is vanuit woonontwikkelingen of omdat de economische activiteiten potentiële hinder 
veroorzaken. Dit type bedrijven in een verweven context behouden, vergt bij iedere verandering of 
bij ieder kantelmoment een keuze pro verweving, vanuit het bedrijf zelf, maar ook vanuit een 
(ondersteunend) beleid en buurt (Huybrechts & Stieglitz, 2018). Bedrijven met impact in gemengd 
weefsel behouden en zelfs stimuleren, is cruciaal voor het slagen van de bouwshift. In het 
voorliggend onderzoek bekijken we twee zaken tegelijkertijd. We gaan na hoe we bestaande, vrij 
toegankelijke databronnen kunnen gebruiken om de bestaande economische activiteiten beter te 
begrijpen, en we zoeken naar een methode om de leemtes in de kennis op te vullen met 
gestructureerd terreinwerk. Zoals 1.1 en meer precies 1.1.3  aangeven, kennen de bestaande 
databronnen bepaalde beperkingen (VKBO is niet één op één te vertalen naar activiteiten die 
effectief op het terrein plaatsvinden), waardoor ze voor een gerichte gebiedsontwikkeling of in een 
planningsproces niet volstaan. In deze trajecten is een terreininventarisatie aanbevolen. Door de 
administratieve databronnen te verwerken, krijgen we eerder een globaal ruimtelijk-economisch 
beeld van een bepaald gebied zoals een stad(sdeel).  
 
In het boekje over Buda werd ook op zoek gegaan naar uitdagingen en kansen die verbonden zijn 
aan dat specifieke terrein. Informatie verzamelen via gesprekken met de bedrijven is vrij tijdsrovend 
en arbeidsintensief. Een minder intensief voorbereidend traject lijkt een meerwaarde en daarom is 
er doorheen de jaren geëxperimenteerd met segmenten, op basis van de gebiedstypering (Deel 3). 
Segmenten zijn dan ruimtelijke eenheden waar —  in het ideale geval — de vraag van de bedrijven 
en het aanbod van de omgeving op elkaar zijn afgestemd (J. Zaman, I. Pennincx, & S.  De Mulder, 
2020b). In theorie zijn er voor een grondgebied als Vlaanderen maar een beperkt aantal segmenten, 
die op verschillende plekken terug te vinden zijn. Voor Buda hebben we segmenten opgesteld en 
voorgelegd binnen T.OP Noordrand in augustus 2019. Concreet betekent de stap zetten naar 
segmenten het aanvullen van data uit de gebiedstypering met extra gegevens (zie ook 7.3.2 bij 
Stelling 6 over het toevoegen van extra data). We werkten deze ideeën in de kiem verder uit in het 
onderzoek ‘Segmentatie V: Toepassen van de segmenten in drie CE-cases’ (De Mulder, Pennincx, & 
Zaman, 2021). 

1.3 STELLINGEN BIJ HET TYPEREN VAN GEBIEDEN MET 
ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 

Uit het beknopte overzicht in hoofdstuk 1.1 blijkt dat er zoals bekend en verwacht reeds 
verschillende gevestigde methoden zijn om economische gegevens uit KBO, RSZ, arbeidsmarkt,… 
weer te geven op gemeentelijk niveau of op wijkniveau. Om bruikbaar te zijn in lokale ruimtelijke 
beleidsprocessen in een stedelijke context kunnen we kijken naar de gebruikte gebiedsindelingen in 
de Brusselse Observatoria. We kunnen ervan uitgaan dat de methoden in lijn zijn met de noden van 
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de Vlaamse grotere steden. De inventarisatie die op initiatief van de Antwerpse en Gentse diensten 
economie is uitgevoerd geeft aan dat er in sommige gevallen nood is aan een meer gedetailleerd 
zicht op de spreiding en combinatie van economische activiteiten, dat alleen kan verkregen worden 
met terreinwerk.  
 
Om een beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke structuur van de economische activiteiten 
vertrekken we van enkele stellingen.  

1.3.1.1 Uitsluiten van open ruimte 

De economische activiteiten die in de open ruimte plaatsvinden zoals landbouw, bosbouw 
extensieve recreatie laten we hier buiten beschouwing, met uitzondering van de activiteiten die 
plaatsvinden in gebouwen. Een belangrijke reden hiervoor is dat er goede databronnen zijn (o.a. 
mestbank) om deze activiteiten in beeld te brengen. Daarnaast komen deze activiteiten ook voor op 
percelen zonder adres.  We beperken ons tot die activiteiten die in gebouwen of op verharding 
plaatsvinden, wat impliceert dat landbouwzetels en landbouwbedrijfsgebouwen wel deel uitmaken 
van de studie. 

1.3.1.2 Verweving van wonen en werken 

De verweving van wonen en werken kan op verschillende manieren benaderd worden (Ryckewaert, 
Zaman, & De Boeck, 2021), waarvoor we hier een specifieke invulling gebruiken. De vaststelling is 
dat in Vlaanderen de verweving van wonen en werken soms voorkomt in hetzelfde gebouw, maar 
dat er nog meer sprake is van ‘horizontale verweving’, waarbij wonen en werken naast elkaar op 
verschillende percelen voorkomen. In het kader van deze studie bekijken we verweving dan ook op 
het niveau van een bouwblok of straatdeel: in welke mate komen wonen en werken naast of boven 
elkaar voor in hetzelfde (stedelijk) bouwblok of op percelen die aansluiten op een gedeelde 
infrastructuur.  

1.3.1.3 Kenmerken van een gebiedsindeling 

Uit hoofstuk 1.1 blijkt dat er verschillende gekende methoden zijn om economische gegevens te 
groeperen per gemeente, wijk of statistische sector. De vragen vanuit het ruimtelijk en economisch 
beleid kunnen hier echter slechts gedeeltelijk worden opgevangen. We zoeken dus naar een 
gebiedsindeling die individuele bedrijven groepeert, en toch kleiner is dan een statistische sector om 
ruimtelijke structuren in beeld te brengen. De kleinste gebiedstypering die we zijn tegengekomen in 
bestaand onderzoek en die aan de criteria voldoet, zijn de 104 handelskernen die het Brussel 
Hoofdstedelijke Gewest in het Gewestelijke Bestemmingsplan (GDP) definieerde (zie Figuur 12). Dit 
vormt een goede omvang voor het kleinste onderdeel van de gebiedstypering die we zoeken. 
Andere te detecteren onderdelen zijn o.a. lineaire structuren langs steenwegen, verschillende delen 
op een bedrijventerrein met andere activiteitenmixen etc. Wanneer de gebiedsindeling in staat is 
om handelskernen te onderscheiden, gaan we ervan uit dat die ook de andere onderdelen zal 
detecteren. 
 
We kiezen ervoor om in dit onderzoek niet te vertrekken van vooraf gedefinieerde ruimtelijke 
(plannings)gebieden, zoals ‘kernwinkelgebied’ of ‘bedrijventerreinen’. De bedoeling is om nog fijner 
te werken: we zoeken naar gebieden die een mix van economische activiteiten kennen, die eerder 
getypeerd kunnen worden als ‘onderdeel’ van vb. het kernwinkelgebied of het bedrijventerrein. 
Concreet voor de onderverdeling binnen de handelskernen, nemen we GBP van Brussel 
Hoofdstedelijk Gewest als voorbeeld: hierin werd de handelskern aangeduid op de bestaande 
toestand als linten langs wegen, overeenkomend met het winkelfront. In de typering o.b.v. 
inventarisatie (Deel 3) hanteerden we een dragende infrastructuur binnen een gebied met bepaalde 
dichtheid om de ruimtelijke entiteit aan te duiden. In de typologie o.b.v. geregistreerde data 
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hanteerden we bouwblokken (Deel 5). In de meeste gevallen komt het winkelfront overeen met één 
zijde van een stedelijk bouwblok, vaak langs de drukste weg (of voetgangerszone) die grenst aan het 
bouwblok. Wanneer we dus de evolutie van handelskernen willen in beeld krijgen in stedelijke 
milieus, lijkt een indeling per bouwblok (begrensd door openbaar domein) een verdedigbare keuze. 
Als het mogelijk is om de percelen die aansluiten bij een drukkere weg of voetgangerszone aan te 
duiden, komen we nog dichter bij de schaal en maat van de Brusselse handelskernen. Dit is 
overigens eveneens vergelijkbaar met de schaal waarop Locatus winkelgebieden analyseert in haar 
rapporten (Locatus, onbepaald). 
 
Concreet betekent dit dat we een gebiedsindeling zoeken die aan volgende criteria voldoet: 

● Het soort activiteit moet deel uitmaken van de basisinformatie. Hiermee kunnen we 
namelijk later de gebieden typeren op vlak van activiteit. 

● Informatie wordt voornamelijk gekoppeld aan het perceel, maar de gebiedsindeling zelf 
overschrijdt het individuele perceel. De indeling moet voldoende onderscheid tonen binnen 
eenzelfde wijk/statistische sector/gemeente. 

● Er bestaan veel economische activiteiten. Er zal dus ‘geaggregeerd’ worden naar bepaalde 
economische sectoren, om het geheel overzichtelijk te houden. Het categoriseren van de 
individuele activiteiten in grotere groepen zal gebeuren op basis van ruimtelijke criteria, bv. 
op basis van inschatting van het belang van vrachtverkeer, ruimteinname etc. Die 
inhoudelijke keuzes hiervoor werden gemaakt bij de dataverwerking van 
inventarisatiegegevens en vertaald naar de typering o.b.v. administratieve gegevens. In 
bijlage zijn de verschillende categoriseringen terug te vinden. 

● We weten dat bepaalde gebieden aaneengesloten ‘functionele’ economische gebieden (op 
vlak van economische activiteiten) zijn, zoals bv. winkelstraten of bedrijventerreinen. Deze 
moeten we eruit kunnen halen, liefst als één gebied of als verschillende onderdelen van een 
gebied. Dit legt ook de moeilijkheid van gebruik van bouwblokken in relatie tot straten 
bloot: in winkelgebieden of bepaalde delen van bedrijventerreinen maken beide zijden van 
de straat deel uit van eenzelfde gebied, in andere gevallen zal een brede straat of een 
spoorwegberm eerder een barrièrefunctie vervullen en een gebied in twee verdelen.   

1.3.1.4 Open data en reproduceerbare methoden 

Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde methodes makkelijk kunnen toegepast worden in lokaal 
ruimtelijk en economisch beleid, zorgen we ervoor dat de gegevens en methoden vrij beschikbaar 
zijn en opnieuw kunnen worden uitgevoerd zonder fundamenteel andere resultaten op te leveren.  
Dit vertaalt zich in volgende principes: 

• We gebruiken vrij toegankelijke gegevens, of data die zonder noemenswaardige 
gebruiksbeperkingen kunnen gebruikt worden 

• Waar mogelijk kiezen we voor Open Source Software, indien dit niet kan gebruiken we 
de meest gebruikte software 

• We documenteren de stappen en stellen de code beschikbaar die gebruikt worden 
• Voor het terreinwerk en manuele interpretaties maken we een protocol zodat andere 

operatoren tot gelijkaardige resultaten komen.  
 

1.4 BEGELEIDING VAN HET ONDERZOEKSTRAJECT 

Doorheen het onderzoekstraject zijn de tussentijdse resultaten en bevindingen steeds getoetst in 
gesprekken en workshops met actoren op het terrein. Op die manier werden de methodes, 
definities en werkwijzen die op het eerste zicht subjectief kunnen overkomen steeds geverifieerd 
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door experten en gebruikers. Vanuit de terreinkennis en het praktisch gebruik van onze resultaten 
met verschillende actoren werd een empirische methode gevolgd, waarvan de resultaten eveneens 
werden gepresenteerd in internationale congressen. 
Doorheen het traject werden volgende besprekingen en workshops georganiseerd en papers 
ingediend waar tussentijds materiaal van de onderzoeken ter discussie voorlag: 

• 2015: discussie en verspreiding ‘Life in Buda’ 
• Verschillende workshops met actoren i.k.v. T.OP Noordand   
• 2019: ‘Buda+’ presentatie en workshop ‘Segmentatie van bedrijfslocaties’ 
• 2014-2016: 6 Workshops met studenten van Mark Brearley (London Metropolitan 

University) 
• 2017-2020: A Flurry of Noordrand Workshops, Mark Brearley en andere experten 
• 2017-2018: Made in Brussels & Buda Brussels, Sheffield University School of 

Architecture Life Projects  
• De protocollen voor het inventariseren werden door verschillende actoren op het 

terrein gebruikt en getest: KULeuven (Segmentatie III), AWB (Segmentatie IV en 
Brusselse Zuidrand), stad Gent (Dampoort) en stad Antwerpen 

• Brede stuurgroepen bij de segmentatiereeks: 
o 2017: inventarisatie gebieden Koksijde-Veurne, Aalst-Herzele, Hasselt, Deinze-Gent, 

Wijnegem-Malle (Segmentatie III) 
o 2018: inventarisatie en typegebieden voor Roeselare, Herentals-Morkhoven en 

Kortrijk-Bissegem (Segmentatie IV) 
o 2019: inventarisatie en typegebieden voor Roeselare, Vilvoorde en Hasselt 

(Segmentatie V) 
• Gepubliceerde papers voor internationale congressen voor planners en 

stedenbouwkundigen ‘Real Corp’7:  
o Methods for regrouping economic activities into meaningful clusters (2021) 
o How to attract the right economic activities in a certain spatial environment? (2020) 
o Enhanced Economic Typology for Spatial Economic Policy (2019) 
o Defining Economic Typologies based on an Economic Activities Database (2018) 
o Assessing Expanding Space Use versus Infill for Economic Activities (2018) 
o Can an Economic Activities Inventory Fill the Knowledge Gap about the Economic 

Sector in a Policy Making Process (2017) 
• Gepubliceerde papers voor internationale congressen voor planners en 

stedenbouwkundigen ISOCARP8: 
o How to rework the city we have — Inductive planning to provide jobs and skills in 

old industrial areas (2017) 
• Gepubliceerde papers voor de Stichting Planologische Diskussiedagen (Plandag), die de 

beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen en de VRP 
bijeenbrengt9:   

o De verrassende zekerheid van ruimtelijke voorwaarden voor bedrijventerreinen: 
een eerste aanzet van een ondersteunende beleidstool (2020) 

o Ruimte ontwerpen voor economische activiteiten: mogelijke inrichtingen 
volgens verschillende gebiedstypes (2019) 

                                                             
7 <https://www.corp.at/> (Geraadpleegd op 2022-03-07) 
8 https://isocarp.org/ (Geraadpleegd op 2022-04-04) 
9 < https://plandag.net/over-plandag/> (Geraadpleegd op 2022-05-10) 
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o Het nieuwe normaal: bewustzijn van de verweving tussen wonen en werken 
(2019) 

o Zoektocht naar een typologie van economische locaties (2018) 
o Segmentatie van werklocaties toegepast op verschillende uitgangssituaties 

(Plandag, 2016)  
• Ruimterapport 2018, hoofdstuk Ruimte voor Economie, werd reviewed door lectoren: 

inventarisatie en gebiedstypologie (gebaseerd op Deel 2 en Deel 3 van dit rapport)  
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2 EMPIRISCHE TERREINOPNAME VAN ZICHTBARE 

ECONOMISCHE ACTIVITEITEN 

Dit deel bespreekt de terreininventarisatie en de manier waarop deze tot stand is gekomen. 
Belangrijk om vooraf te weten, is dat terreininventarisatie niet is opgestart met de bedoeling om een 
kaart voor Vlaanderen te produceren, maar is opgesteld vanuit de behoefte van een gebiedsproces 
in T.OP Noordrand (zie paragraaf 1.2) en case-onderzoek in de segmentatiereeks (zie paragraaf 1.1.) 
De methode om activiteiten visueel op te nemen in de dataset, is vastgelegd in een protocol en werd 
dus voor de verschillende casegebieden op dezelfde manier uitgevoerd (Giaretta, 2018a). 
 

2.1 INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

De eerste terreinopname is uitgewerkt voor Buda in het kader van T.OP Noordrand (zie paragraaf 
1.2) en snel uitgebreid naar andere gebieden in de Brusselse noordrand. De aanleiding voor deze 
oefening was de vaststelling dat de gegevens uit de KBO in het Buda-gebied sterk afweken van de 
bedrijven die zichtbaar aanwezig waren op het terrein. In het planningsproces rond Buda was het 
immers de bedoeling om de ondernemingen en vestigingen die actief zijn in de zone deel te laten 
nemen aan workshops en debatten. Uit navraag bij de andere partners (POM Vlaams-Brabant, 
Citydev, stad Vilvoorde, stad Brussel, gemeente Machelen) bleek dat er geen geschikte data 
beschikbaar waren om de actuele toestand van de aanwezige bedrijven te kennen. Omdat Buda vrij 
beperkt is van omvang, werd besloten om hier een terreinopname uit te voeren. Geleidelijk aan 
werden ook gebieden uit andere delen van Vlaanderen gekarteerd. De categoriseringsmethode 
werd meermaals verfijnd en bijgesteld in samenwerking met partners uit zowel de brede stuurgroep 
segmentatie als de projectpartners van T.OP Noordrand. In dit deel pakken vertrekken we van 
volgende onderzoeksvragen: 
 

• Welke economische activiteiten kunnen we inventariseren vanuit een visuele 
terreinopname? 

• Hoe delen we de visueel waarneembare economische activiteiten best in? 
• Vinden de ruimtelijke en economische actoren met een grote terreinkennis de 

resultaten uit de inventarisatie relevant en voldoende correct? 
• Is de terreinopname makkelijk te vatten in een observatieprotocol, en leveren 

verschillende personen die de inventarisatie doen, gelijkaardige resultaten? M.a.w. is de 
methode voldoende objectief en reproduceerbaar? 

 

2.2 METHODE 

De methode is empirisch opgebouwd, zonder te vertrekken van voorgedefinieerde indelingen of 
lijsten. De bedoeling is om één persoon op het terrein te sturen, zodat die de zichtbare economische 
activiteiten lokaliseert op een kadasterkaart. In een aantal inventarisatierondes werden de 
resultaten direct ingezet in een planningsproces of een ruimtelijk-economische studie en 
bediscussieerd, waarna de methode verder werd verfijnd (zie Figuur 13). Het uitgangspunt is om op 
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het terrein zichtbare gegevens van economische activiteiten te verzamelen, per perceel en per 
economische entiteit of economische unit. 
 

 
Figuur 13: werkwijze om de methode op te bouwen en te implementeren (Giaretta, 2018a) 

 

2.2.1 Gegevens en structuur      

Per perceel werden volgende gegevens opgenomen in de inventarisatie (Giaretta & Zaman, 2017; 
Zaman, 2017): 

• Percelen met economisch gebruik, waar er gewerkt wordt (ook leegstand, duidelijk 
economisch project, woonhuizen met een vermelding van bedrijf op de brievenbus,…) 

• Activiteitencategorie van het dominante economisch gebruik op het perceel 
• Indicatie of economisch gebruik het hoofdgebruik is op het perceel 
• Wat het hoofdgebruik is op het perceel 
• Is er ook wonen aanwezig op het perceel met economisch gebruik 
• Aantal gebouwen op het perceel met economisch gebruik 
• Aantal verdiepingen van het hoogste gebouw  
• Datum terreinopname 
• Datum van een recentere terreinopname 
• Datum laatste kwaliteitscontrole 

 
Per economische entiteit worden volgende gegevens opgenomen:   

• het perceelsnummer 
• de naam van het bedrijf 
• een omschrijving van de activiteit 
• de activiteitencategorie 
• of de activiteit op het gelijkvloers gevestigd is 
• of de economische entiteit het hoofdgebruik is op het perceel 
• of er de activiteit gecombineerd is met wonen.   
• technische velden om de entiteiten te kunnen visualiseren als een puntenlaag in GIS.  
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Figuur 14: datastructuur van de terreinopname, met de mogelijkheid om ook gegevens uit interviews te koppelen. 

 

2.2.2 Praktische werkwijze 

Er is gekozen voor een inventarisatie op het terrein, voornamelijk vanop het publiek domein. De 
basiskaart voor de inventarisatie was een actuele versie van het kadaster (KADVEC2016)10. Deze 
informatie was beschikbaar afgedrukt op een achtergrond van een topografische kaart 1/10000 
(versie 2002). De gegevens werden op papier ingevuld in een veldwerktabel waarbij de kadastrale 
perceelsinformatie (capakey) gebruikt is als unieke identifier (id).  
 
De inventarisatie gebeurde te voet in dichtbebouwde omgeving met veel economische activiteiten, 
met de fiets in gebieden met lagere dichtheid (vb. bedrijventerrein). De definitie van economische 
activiteit is iedere activiteit waar (professioneel) gewerkt wordt.  
 
Een observatieprotocol werd al doende opgebouwd om in de loop van 2018 een finale vorm aan te 
nemen (Giaretta, 2018a). Hierin worden de verschillende gehanteerde begrippen gedefinieerd en 
beslissingsbomen opgenomen om keuzes te maken op basis van de gegevens verzameld op het 
terrein. Figuur 15 geeft een voorbeeld van een beslissingsboom, in dit geval om te bepalen of het 
perceel moet opgenomen worden als een perceel met economische activiteiten. 
 
 
 

                                                             
10 In het jaar van de start van de inventarisatie was er nog geen volledige gebruikspercelenkaart beschikbaar.  
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Figuur 15:  Beslissingsboom om te bepalen of een ruimte economische ruimte is 

Er wordt informatie verzameld over de activiteit waarbij een activiteitencategorie wordt toegekend 
aan elke economische entiteit of unit. Het werken met units is belangrijk om verschillende redenen. 
Een unit is een duidelijk te onderscheiden ruimtelijke entiteit (al is het niet nodig dat het een 
afzonderlijk gebouw is) waarin een activiteit wordt uitgevoerd. Zo kunnen er op een perceel of 
binnen een bedrijf meerdere units met andere activiteiten aangeduid worden. Typevoorbeelden zijn 
een toonzaal (doorgaans vooraan een bedrijf) met daarachter een werkplaats; een administratief 
gebouw bij een opslagruimte. Het gebruik van units is inhoudelijk relevant omdat de combinatie en 
combineerbaarheid van meerdere activiteiten relevant is voor vraagstukken omtrent menging van 
economische activiteiten en verdichting. Om latere hercodering mogelijk te maken werd er ook 
steeds een korte omschrijving van de activiteit opgenomen. 
   
In vergelijking met andere categoriseringsopties is ervoor gekozen om vrij veel differentiatie te 
noteren, zodat geen enkele ruimtelijke verschil — hoe minimaal ook — verloren gaat. Zo worden 
bijvoorbeeld de diensten gedifferentieerd in 10 categorieën:  

• Onderwijs;  
• Openbaar; 
• Zorg;  
• Financieel & juridisch;  
• Creatief, media & reclame;  
• Onderzoek & ontwikkeling;  
• Overige persoonlijke diensten;  
• Professionele diensten;  
• Ondersteunende diensten die goederen gerelateerd zijn;  
• Ondersteunende diensten die (ge)bouw gerelateerd zijn.  
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Wanneer categorieën in een volgende stap vereenvoudigd worden, kunnen ze, afhankelijk van het 
doel van de vereenvoudiging, samen als diensten weergegeven worden of gespreid worden over 
andere categorieën. Figuur 16 geeft een overzicht van de gehanteerde indeling, die ook wordt 
toegewezen aan een economische activiteit volgens een hiërarchische beslissingsboom. Via de 
beslissingsbomen zorgen we ervoor dat de terreinopname door verschillende personen kan 
gebeuren zonder significante verschillen op te leveren. Daarnaast is deze werkwijze bedoeld om 
mensen die de inventarisatie uitvoeren anders en preciezer te laten kijken naar economische 
activiteiten dan de gewoonte is op basis van traditionele indelingen. Bijvoorbeeld ‘Creatief, media en 
advertenties’ staat eerder in de beslissingsboom dan ‘(Overige) professionele diensten’, waardoor 
de informatie preciezer is. Het is de bedoeling dat, bij twijfel, de optie gekozen wordt die eerst 
voorkomt. Dit leidt tot een verhoogde zekerheid dat de volledige detaillering in overweging is 
genomen. 
 

 
Figuur 16: overzicht van de gebruikte activiteitencategorieën 

2.2.3 Kwaliteitscontrole 

Kwaliteitscontrole werd georganiseerd op drie manieren:  
• Eerst en vooral werd de methode geverifieerd en bijgesteld: 

o De gegevens werden ingezet in lopende planningsprocessen (Buda+, Europese 
Boulevard, Zuidelijke Zennevallei, Optimalisatiestudie Zaventem Zuid, Dienst Economie 
van Stad Gent),  

o De gedeeltelijke resultaten werd ten toon gesteld in IABR2016 ‘The Next Economy’ in 
Rotterdam, de Bozar tentoonstelling ‘A Good City Has Industry’ (2016-2017) en 
‘Zennevallei’ in Felix’art Museum in Drogenbos (2017), IABR2018 ‘You are Here’ in het 
WTC Brussel; alle tentoonstellingen waren een aanleiding om in debat te gaan met 
experten, wandelingen te organiseren en rondleidingen te geven   

o door in overleg te gaan met onderzoekers die voor London gelijkaardige gegevens 
verzamelen (Cass Cities in London Metropolitan University, Jess Ferm in Bartlett School 
of Planning, en Holly Lewis van We Made That, Sheffield University School of 
Architecture) 

o Door papers in te dienen bij (internationale) congressen en/of tijdschriften met het oog 
op peer-review of dialoog (Realcorp, ISOCARP, Plandag; zie ook 1.4) 

• Er is nagegaan of het observatieprotocol voldoende duidelijk is. Verschillende onderzoekers 
hebben de terreinopname gedaan, waarbij een tiental verschillende personen aan de slag 
zijn gegaan in verschillende inventarisatiecampagnes (Federico Giaretta en Anna Gherardi bij 
AWB, Wesley Gruijthuijsen en jobstudenten voor KULeuven, jobstudenten voor de dienst 
economie van stad Gent) 

• Er is een onafhankelijke kwaliteitscontrole op de volledige dataset doorgevoerd. Na elke 
incrementele aanpassing aan het observatieprotocol is deze controle gebeurd, en daarnaast 
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is er een volledige review gebeurd op basis van het protocol door iemand die niet deelnam 
aan het terreinwerk om de eventuele foute interpretaties te elimineren. 
 

2.3 DATAVERZAMELING 

Het terreinwerk werd uitgevoerd tussen oktober 2016 en november 2020, in verschillende 
inventarisatie campagnes. Uiteindelijk is er 40.985 ha geïnventariseerd, waarvan 37.582 percelen 
met economische activiteiten op. 

 
Figuur 17: overzicht van de gebieden in Vlaanderen en Brussel waar een terreinopname werd uitgevoerd (Achtergrond: 
bodemafdekkingskaart 2018, resolutie 5 meter). 

 

2.3.1 Inventarisatie voor het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand, A Good 

City Has Industry, en het strategisch project Zuidelijke Zennevallei 

      
In functie van de Bozar tentoonstelling ‘A Good City Has Industry’ in oktober 2016 werd versneld 
werk gemaakt van de kartering van de gebieden in de Noordrand en de Zuidelijke Zennevallei in en 
rond Brussel. Het Departement Omgeving financierde het deel tussen Heizel en Nossegem, van 
Vilvoorde tot Van Praet, de provincie Vlaams-Brabant wou info voor de Zuidelijke Zennevallei en de 
omgeving van Zellik-Groot-Bijgaarden, en de OVAM financierde enkele bijkomende delen om het 
gebied tot een coherent geheel te maken. Perspective.brussels deed in die periode op basis van het 
observatieprotocol de inventarisatie van een gebied rond het Vergotedok en de Masui-wijk. In de 
loop van de tentoonstelling werden debatten georganiseerd rond een tafel waarop de kaart van het 
dominant economisch gebruik geprint was. 
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2.3.2 Terreinopname in vijf casegebieden in Vlaanderen, geconfronteerd met VKBO 

Parallel aan het uitwerken van de methode van terreinopnamen door de afdelingen VPO/GOP van 
Departement Omgeving voor de Brusselse rand werd er voor casegebieden in Vlaanderen onderzoek 
uitbesteed (zie ook Segmentatie III in 1.1.1 (Gruijthuijsen et al., 2017)). De methodiek die ontwikkeld 
was voor de Noordrand werd meegegeven als basis. Dit onderzoek werd uitgevoerd door KULeuven 
en Buck Consultants International, in opdracht van Departement Omgeving en het Vlaams 
Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 
 
In een eerste test koos KULeuven ervoor om de percelenkaart die meegegeven werd aan de 
inventarisator op te laden met extra informatie. Met name informatie uit de datalaag van de 
vestigingen van (V)KBO (2015), met aanduiding van de NACE-code van de bedrijfsactiviteiten op 
adresniveau. Daarnaast werd een zeer uitgebreid formulier uitgewerkt voor de terreinopname. Uit 
de eerste testen bleek dat de relatie tussen de gegevens uit KBO en terrein zeer moeilijk te leggen 
was. Zo zijn de bedrijfsnamen uit KBO vaak niet zichtbaar op het terrein en zijn er weinig 
aanknopingspunten om activiteiten o.b.v. NACE-codes (vaak meerdere per bedrijf) te koppelen aan 
zichtbare activiteiten op het terrein. Bovendien bleek het formulier te uitgebreid: dit leidde tot een 
te lange invultijd voor een omvangrijke terreinopname, zoals voorzien in de studie.  
 
‘Uiteindelijk werden de volgende aspecten geïnventariseerd: 
1. Activiteit 

- Aard van de activiteiten (later geclassificeerd met de codes o.b.v. de Noordrand) (leegstand 
en combinatie met wonen wordt meegenomen) 

- Indicatie te huur/ te koop of in verbouwing (vooral relevant indien leegstaand) 
- Fysieke toestand gebruikte economische ruimte 
- Activiteit op gelijkvloers (Ja of nee) 
- Activiteit op bijkomende verdieping (Ja of nee) 

2. Kenmerken perceel 
- Aanwezigheid groen/blauwe infrastructuur (Ja of nee) 
- Aanwezigheid tijdelijke/verplaatsbare constructie 
- Indicatie ander/ tijdelijk gebruik 
- Laad- en losplaatsen (Ja of nee) 
- Schatting van het aantal parkeerplaatsen 
- Parking perceel overschrijdend (Ja of nee) 
- Volledig verhard (> 95 procent) (Ja of nee) 
- Bebouwing en omheining (3 categorieën) 
- Meerdere gebouwen per perceel zichtbaar (Ja of nee)’  

(Gruijthuijsen et al 2017, p51) 
 
Dit onderzoek had (in relatie tot de terreinopname) als bedoeling (1) het observatieprotocol 
uitvoerig te testen en waar nodig te verbeteren, (2) om na te gaan of de methode ook bruikbaar is 
voor andere gebieden in Vlaanderen. In tegenstelling tot de eerste inventarisatieronde die focust op 
de metropolitane omgeving in en rond het Brussels Hoofdstedelijk gewest, werden nu kleinere 
steden en rurale gebieden in Vlaanderen gekarteerd: 

• Koksijde-Veurne 
• Deinze-Drongen 
• Aalst-Herzele 
• Wijnegem-Malle 
• Hasselt (stationsomgeving, centrum richting Philipssite) 
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De terreinopname leverde ook de nodige informatie op om de databank met de inventarisatie 
verder aan te vullen. 
 

2.3.3 Derde campagne: verweving tussen wonen en werken, Gent-Dampoort en de 

oostrand van Brussel 

In een onderzoek dat verder werkt op de bevindingen over verweving van KULeuven en Buck 
International Consulting (BCI), werd gekozen om enkele stedelijke situatie meer in detail te bekijken 
om zicht te krijgen op de beweegredenen van bedrijven om zich te verweven in een woonomgeving 
(Zie ook segmentatie IV in 1.1.1). Architecture Workroom Brussels nam de terreinopname voor zijn 
rekening (Giaretta, 2018b), terwijl de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), Intercommunale van de 
Ontwikkeling van de Kempen (IOK), Leiedal, Atelier Romain en UHasselt aan de slag gingen met 
interviews en historiek van enkele specifieke bedrijfscases in elk gebied.   
 
Daarnaast gebruikte ook de Dienst Economie van de stad Gent en de stad Antwerpen het 
observatieprotocol om gebieden in Gent en Antwerpen te laten karteren door jobstudenten. Het 
gebied rond Gent-Dampoort voldeed aan de kwaliteitseisen en werd in de databank geïntegreerd.   
 
De stad Antwerpen opteerde ervoor om een andere methode te gebruiken, waardoor er 
onvoldoende gegevens in de tabellen zaten om een kwaliteitscontrole te kunnen doen. Tot slot gaf 
het Departement omgeving de opdracht om in het kader van ‘Werken aan de Ring’ (rond Brussel) 
ook de terreinopname te doen voor de gebieden aan de zuidoostzijde van de Brusselse Ring. 
Uiteindelijk werden volgende gebieden toegevoegd aan de gegevens: 

• Centrum Roeselare 
• Bissegem-Wevelgem 
• Herentals-Morkhoven 
• Gent-Dampoort – Sint-Amandsberg 
• Zuidoostzijde van de Brusselse Ring 

 

2.4 RESULTATEN  

De kaart van het dominant economisch gebruik is de eerste kaart die gemaakt is op basis van de 
geïnventariseerde gegevens. Op een perceel kunnen meerdere economische activiteiten visueel 
waarneembaar zijn (die in de inventarisatie geregistreerd werden als economische units). Zo kunnen 
sommige percelen tot 10 economische units met verschillende economische activiteiten tellen. Dit 
visueel weergeven en vervolgens interpreteren is geen sinecure. Om tot een duidelijke cartografie te 
komen, die ook onmiddellijk inzetbaar is in planningsprocessen, is er gekozen om voor één 
dominante economische activiteit, namelijk de activiteit die het meeste ruimte inneemt.  
 
Aangezien de inventarisaties zowel in Brussel als in Vlaanderen zijn gebeurd, werden twee gefilterde 
kadasterkaarten samengevoegd tot één nieuwe shapefile. De economische-morfologische structuur 
is immers grensoverschrijdend. 
 
Deze inventarisatie op het terrein sluit economische activiteiten uit die niet zichtbaar zijn van op het 
publieke domein. Zo zal er met deze methode geen inzicht verkregen worden in een kamer voor 
thuiswerk, een kantoor van een zelfstandige die niet afficheert ter plaatse, een opslagruimte in een 
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woonhuis, een internetbedrijfje, een werkruimte in een garage(box)… noch op achterliggende 
(leegstaande) loodsen in binnengebieden van bouwblokken met gesloten bebouwing.  
 
Met het opstellen van een kaartbeeld, werd ook kleurgebruik zeer relevant. Er werd gekozen voor 
een indeling in kleuren waardoor groepen van economische activiteiten die inhoudelijk nauw bij 
elkaar aansluiten dezelfde kleur, maar andere tint of intensiteit kregen (diverse tinten blauw voor 
diverse diensten of groen voor logistiek en groothandel). Sterk verschillende economische 
activiteiten zijn in een andere kleur weergegeven (vb. rood-oranje-geel voor productie en roostinten 
voor retail en  horeca).  
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Figuur 18: Dominant economisch gebruik in geïnventariseerde gebieden Herentals-Morkhoven (links), Roeselare (boven 
rechts) en Kortrijk-Bissegem (onder rechts) (Giaretta, 2018b) 

Iedere economische activiteit kreeg ook een bepaalde code toegekend: vb. “landbouw” werd 
gecodeerd als “MAG”. Een volledige lijst van de activiteitencodes is in bijlage te vinden.  
 
Met deze gegevens is het ook mogelijk om voor diverse groepen van economische activiteiten een 
kaartlaag op te stellen: het volstaat om een ander gebruik te selecteren dan wat wij noteerden als 
dominant gebruik. Hiervoor werd nog niet aan een standaard gewerkt. 
 

2.5 TERUGKOPPEKING ONDERZOEKSVRAGEN 

Volgende tabel vat de onderzoeksvragen en -resultaten samen: 
 

Onderzoeksvraag Resultaat Opmerking 

Welke economische activiteiten 
kunnen we inventariseren vanuit een 
visuele terreinopname? 

Alle economische activiteiten komen 
aan bod, voor zover dat er een 
visuele aanwijzing van een 
economische activiteit is. 
 
Focus ligt op het capteren van 
economische activiteiten met een 
waarneembare ruimtelijke impact 

Indien een economische activiteit 
wel een ruimtelijke impact heeft, 
maar vanaf het openbaar domein 
niet waarneembaar is, maakt deze 
geen deel uit van de inventaris. Het 
is dus geen inventaris van alle 
economische activiteiten met 
ruimtelijke impact 

Hoe delen we de visueel 
waarneembare economische 
activiteiten best in? 

We kozen voor een categorisering in 
40 categorieën (38 soorten 
economische activiteiten + 
‘leegstaand’ en ‘ongekend’), die in 
beslissingsbomen zijn opgenomen. 
 
We houden zowel rekening met 
percelen als met units/economische 
eenheden op het perceel.  

De beslissingsbomen werken 
hiërarchisch bij twijfel. 
 

Vinden de ruimtelijke en 
economische actoren met een grote 
terreinkennis de inventarisatie 
relevant en voldoende correct? 

Ja, is voorgelegd aan en gebruikt 
door verschillende actoren bij 
lopende planningsprocessen en aan 
onderzoekers (als basisdata i.k.v. 
verschillende case-onderzoeken 
tijdens de verschillende 
Segmentatie-onderzoekers) en is ten 
toon gesteld in verschillende 
tentoonstellingen,  

 

Is de terreinopname makkelijk te 
vatten in een observatieprotocol, en 
leveren verschillende personen 
gelijkaardige resultaten? 
 

Ja, het protocol is getest door 
verschillende personen op het 
terrein, met gelijkaardige resultaten. 
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Globaal genomen bieden de resultaten voldoende antwoord aan de onderzoeksvragen. Het grote 
nadeel echter van terreininventarisatie is dat het tijdrovend is. Het actueel houden van de gegevens 
is bijkomend geen evidentie. Daarnaast geven de kaarten uit Figuur 18 een beeld van de visueel 
aanwezige activiteiten, maar een grotere ruimtelijke structuur valt hier moeilijk uit af te leiden. 
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3      MANUELE GEBIEDSINDELING IN 16 TYPEGEBIEDEN 

Het opstellen van een kaart met inventarisatiegegevens voor Vlaanderen/Brussel volgt op de 
vaststelling dat er op het terrein, binnen een gebiedsproces met ruimtelijk-economische inslag een 
grote behoefte is aan dergelijke informatie. Deze nood werd ook bevestigd in de brede stuurgroep 
Segmentatie door gebiedsactoren uit verschillende delen van Vlaanderen.  
 
Vervolgens geven we aan hoe we het vanuit die terreingegevens tot een gebiedsindeling van 16 
economische typegebieden zijn gekomen. Het nut van deze typegebieden wordt geïllustreerd aan de 
hand van een aantal analyses.  
 

3.1 INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

In het eerste rapport van de segmentatiereeks (Segmentatie I zie ook 1.1.1) stelt Van Dinteren voor 
om het bedrijventerreinbeleid met haar differentiatie van bedrijventerreinen (uit het RSV) te 
vervangen door een bedrijfshuisvestingbeleid (van Dinteren et al., 2015). Dit onderzoek zet een 
conceptueel kader uit om in ruimtelijk-economische planning te kijken naar product-
marktcombinaties. Het basisidee is om een groep van bedrijven te linken aan een specifieke locatie 
omdat de omgeving hen noodzakelijke diensten en voorzieningen biedt. Volgens 
vestigingsplaatstheorie zou de locatie homogene kenmerken hebben zoals vastgoedprijs, 
transportkost, arbeidskost, agglomeratie-effect en toegang (zowel organisatorische of fysieke 
toegang) tot internationale handel (Cabus & Saey, 1997; Friedrich, 1929; Van Meeteren et al. 2013) 
(Giaretta, 2018d). Daarnaast spelen verschillende locatiefactoren zoals technologische, 
organisatorische, sociale en culturele context eveneens mee. In dit onderzoek gaan we ervan uit dat 
locatiefactoren op verschillende schaalniveaus werken. Een internationaal bedrijf zal via 
internationale vergelijkingen zoeken naar een geschikte regio. Bij een locatieafweging op die schaal 
zijn de verschillende contexten van belang, want ze geven uiting aan geschikte arbeidskrachten, het 
ondernemingsklimaat etc. Eens het bedrijf op basis van die globale kenmerken gekozen heeft, gaat 
het op zoek naar een haalbare en betaalbare locatie. Die zoektocht heeft dan allicht nog de 
bovenlokale schaal van bereikbaarheid voor arbeidskrachten en ligging t.a.v. toevoerroutes. 
Daarnaast gaan zeer lokale elementen, waarmee wij verder aan de slag gaan in dit rapport, een rol 
spelen. 
 
In het eindrapport van Segmentatie I komen drie redelijk gescheiden eerste voorstellen voor nieuwe 
segmentatie naar voor: voor gescheiden locaties, voor verweven locaties (in nederzettingen) en voor 
verspreide locaties in het landelijk gebied. Voor deze segmenten worden de eerste versies gemaakt 
van vestigingsplaatsfactoren. Dit gebeurde voornamelijk met stakeholders en slechts in beperkte 
mate met afgenomen interviews bij bedrijven zelf. Van Dinteren maakte duidelijk waar een 
uitwerking van het segmentatiebeleid voor werklocaties of economische locaties (monofunctioneel, 
of in sterke of geringe mate verweven) om gaat. 
 
In dit deel baseren we ons op de aanbevelingen van uit Segmentatie I en proberen we volgende 
onderzoeksvragen te beantwoorden: 

• Kunnen we een gebiedsindeling maken van min of meer homogene deelgebieden of 
gebiedscategorieën, die rekening houdt met het type bedrijvigheid of economische 
activiteiten en met bepaalde gebieds- of omgevingskenmerken? 
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• Eens we de verschillende gebiedscategorieën kennen binnen een gebied, kunnen we nagaan 
welke economische activiteiten het juiste profiel hebben om zich in een bepaalde categorie 
te vestigen? 

• Indien er een discrepantie is tussen het huidige en het toekomstige, gewenste profiel van 
een gebiedscategorie, op welke manier kan het beleid hierop inspelen (instrumentarium, 
financieel, etc)? 
 

3.2 METHODE 

3.2.1 Kenmerken van een geschikte gebiedsindeling 

 
De veelheid van puntgegevens maakt de kaart van het dominant economisch gebruik niet zo 
eenvoudig te interpreteren. Er zijn immers 40 verschillende dominant economische gebruiken 
gekarteerd. De kleurcode met tinten van zelfde kleuren voor verwante activiteiten levert wel enige 
aanknopingspunten op, maar toch blijft de kaart (zeker voor grote gebieden) moeilijk leesbaar.  
 
Bovendien willen we vooral weten hoe economische activiteiten samen voorkomen en wat de 
verhoudingen zijn met wonen. Die informatie willen we gebruiken voor een vestigingsbeleid en/of 
een gedifferentieerd ruimtelijk beleid. De voorwaarden voor een gebiedstypologie zijn dan:  

• een opschaling die relevant is voor een (ruimtelijk-economisch) beleid  
• homogeniteit binnen een type (ook in verschillende contexten) 
• voldoende verschillen tussen types 

3.2.2 In interactie met de ruimtelijke professional  

Verschillende vormen van voorkomen van economie waren reeds in een eerste hypothese van 
indeling opgenomen in Segmentatie I (van Dinteren et al., 2015). Deze werden in Segmentatie III 
gebruikt om de inventarisatiegebieden te selecteren (Gruijthuijsen et al., 2017). 
  
Om een eerste poging tot gebiedsindeling op de geïnventariseerde gebieden op te stellen werd 
beroep gedaan op ruimtelijke professionals met een zekere terreinkennis van de geïnventariseerde 
gebieden. Het gevolg is dat de stadsvorm en vrij klassiek gekende stadsdelen de basis vormen voor 
de typologie van economische activiteiten van BCI en KULeuven. Zo werden verschillende 
morfologisch en/of planologisch samenhangende territoria in 5 hoofdcategorieën (+ open gebied), 
soms verder gedifferentieerd aangeduid als benadering van vestigingsmilieus voor economische 
activiteiten:  

• Stadscentra (+ verdere onderverdeling in Kernwinkelgebieden en Dienstverlening aan de 
stadsrand);  

• Woonwijk met verspreide dienstverlening;  
• Uitvalswegen (+ verdere onderverdeling);  
• Dorpskernen (+ verdere onderverdeling);  
• Bedrijventerreinen.  

 
Een vestigingsmilieu definiëren we als ‘een cluster van gelijkaardige activiteiten of van een 
gelijkaardige mix van activiteiten binnen een bepaalde afstand’ (Gruijthuijsen et al., 2017), en de 
bedoeling is om verschillende vestigingsmilieus te onderscheiden. Ieder vestigingsmilieu werd 
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verder gedefinieerd aan de hand van kenmerken zoals de meest voorkomende activiteit, combinatie 
met wonen, leegstand en gemiddelde grootte van percelen. (De Mulder et al., 2018) 
Voor de geïnventariseerde gebieden in regionaal- en kleinstedelijke gebieden en tussenliggend 
buitengebied in Vlaanderen levert deze methode een vrij bevattelijke indeling. Voor een indeling in 
de hoofdstedelijke agglomeratie was de indeling echter ontoereikend. 
  
Met de hulp van deze gebiedsindeling werden voor de geïnventariseerde gebieden data beschreven. 
Daaruit bleek dat de gebiedsindeling helpt bij de verwerking van de data en het leesbaar maken van 
de vele gegevens. Verder leerde Segmentatie III ons veel over de gebiedsgerichte datakwaliteit van 
administratieve databanken. Bij verdere dataverwerking aan de hand van de gegeven 
gebiedsindeling bleek evenwel dat er binnen gebieden van hetzelfde type nog zeer grote verschillen 
bestonden. Hieruit is de concluderen dat de relevante indeling vanuit economisch perspectief niet 
per se samenvalt met de klassieke planningsindelingen, zoals de hierboven vermelde invalswegen, 
stadsrand, kernwinkelgebied of globale termen zoals kernen, verweven en niet verweven, 
bedrijventerreinen etc.  

 

3.2.3 Theorie-gebaseerd en semi-geautomatiseerd 

Na de poging tot gebiedsindeling in Segmentatie III, werkte AWB samen met Departement omgeving 
(afdelingen VPO en GOP met T.OP Noordrand) aan een andere typologie of gebiedsindeling die voor 
alle geïnventariseerde gebieden in de omgeving van Brussel en de Vlaamse casegebieden werkbaar 
zou zijn (casegebieden uit Segmentatie III, IV, Brussel en Brusselse noordrand) (De Mulder, Pennincx, 
Van Haute, & Zaman, 2021; Giaretta, 2018d; Giaretta, Pennincx, De Mulder, & Zaman, 2018). De 
bedoeling was om niet te vertrekken van vooringenomen, gekende ruimtelijke indelingen (kernen, 
invalswegen, stadsranden) of morfologisch en/of planologisch samenhangende territoria, maar 
louter van de observaties op het terrein. Pas in een latere fase worden ruimtelijke structurende 
elementen toegevoegd. 
 
Er is gekozen voor een semi-automatische verwerking van data waarbij in sommige stappen geen 
andere gegevens gebruikt worden dan deze uit de inventarisatiedatabank (zie 2.2). Pas na een 
eerste categorisering gebeurde een aantal ruimtelijke checks aan de hand van luchtfoto’s en 
architecturale en stedenbouwkundige knowhow, om zo bepaalde kenmerken te kunnen vatten, 
zoals o.a. de relatie van het economisch perceel tot de context (bij stap 3 morfologische gebieden, 
zie verder) of de ligging ten opzichte van (weg)infrastructuur (bij stap 4, verdere opsplitsing van de 
morfologische gebieden). 
 
De keuze om afstand als eerste parameter te gebruiken voor de typologie vertrekt van de hypothese 
dat dingen die in elkaars nabijheid liggen, meer samenhangen dan dingen die ver van elkaar liggen 
(Tobler, 1970). Nabijheid vormt potentieel een goede indicator van hoe bedrijven functioneren op 
het terrein en waarom ze zich bevinden in een specifiek gebied. In deze benadering gebruiken we 
nabijheid omdat het duidt op de aanwezigheid van:  

• gedeelde infrastructuur (vb. de wegen naar het bedrijf) die gebruikt wordt door alle 
bedrijven in dat specifiek gebied 

• bedrijven delen dezelfde klanten  
• ruimtelijk beleid of regulatie effecten die op sommige plaatsen de aanwezigheid van 

meerdere bedrijven op dezelfde site verklaren, zoals kantoorparken, havens, 
industrieterreinen, enz. 

• een trekkersfunctie, vb. kleinhandel in de nabijheid van IKEA 
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Uiteraard is deze hypothese contextafhankelijk: nabijheid tussen bedrijven is geen garantie dat alle 
bedrijven in alle omgevingen en situaties dezelfde elementen op eenzelfde manier delen.  
 
In eerste instantie heeft de onderzoeker getracht de volledige geautomatiseerde GIS-procedure op 
te zetten, met de bedoeling om ze eenvoudig herhaalbaar te maken voor verschillende gebieden 
met een vergelijkbaar resultaat. In deze fase van het onderzoek (2018) bleek dat onmogelijk te zijn. 
Om de procedure (GIS-matig) te vereenvoudigen was het nodig er een fase van interpretatie tussen 
te plaatsen om een duidelijk resultaat te verkrijgen voor ieder casegebied.  
 
Om de typologie van economische gebieden op te stellen doorlopen we vier stappen. De eerste 
versie van de werkwijze en de daaruit volgende typologie is beschreven in ‘Defining Economic 
Typologies based on an Economic Activities Database’ (Giaretta et al., 2018). Hierna volgt de 
beschrijving van de methodiek voor de uiteindelijke versie (Giaretta, 2018d).   
 
Uiteindelijk hebben we uit het terreinwerk geen zicht op de effectieve functionele relaties en 
gegevens, en vallen we dus terug op een morfologische methode die percelen met economische 
activiteiten groepeert op basis van de afstand tussen de percelen en andere terreinkenmerken. 
Vervolgens bekijken we de functionele mix of de menging van verschillende economische 
activiteitencategorieën om het gebied verder in te delen. 

 

3.2.3.1 Stap 1: economische percelen klasseren op nabijheid (automatisch) 

De tool NEAR uit ArcMAp werd gebruikt om de kortste afstand tussen twee percelen (Features) te 
bepalen. Ze leidt tot een nieuw veld in de attributentabel met de kortste afstand: NEAR_DIST. Op basis 
van deze kortste afstand tussen percelen worden alle percelen ingedeeld op basis van 5 
afstandscategorieën met vaste tussenafstanden voor alle casegebieden.  

(1) Aansluitend bij (= 0 m)  
(2) Nabijgelegen (0< x ≤ 20 m) 
(3) Niet-aaneensluitend (20< x ≤ 50m) 
(4) Concentratie van geïsoleerde activiteiten (50< x ≤ 90m) 
(5) Geïsoleerde activiteiten (90< x m) 

 
Deze automatische indeling heeft enkele onbedoelde gevolgen. Sommige bedrijven gebruiken 
namelijk twee of meer percelen en komen terecht in de categorie ‘aansluitend bij (=0m)’. Maar in 
werkelijkheid liggen ze geïsoleerd van andere percelen met economische activiteiten, vb. omdat ze 
gelegen zijn in de open ruimte of niet in de buurt van andere economische activiteiten. Dit is een 
terkortkoming omdat deze geïsoleerde activiteiten (slechts één bedrijf op meerdere percelen) een 
andere (bedrijfs)logica kennen dan bedrijven die effectief in aansluitend economisch weefsel 
(meerdere bedrijven op meerdere percelen) zitten. Inhoudelijk willen we deze kleine clusters van 
aaneengesloten economische activiteiten eerder indelen bij niet-aaneensluitende of zelfs 
geïsoleerde activiteiten. In de volgende stap hebben we dit gecorrigeed.  
 

3.2.3.2 Stap 2: correctie van verkeerd toegekende percelen aan het weefsel nabije activiteiten 

door de NEAR-tool (automatisch)  

In deze stap hebben we alle percelen met afstand 0 tot het naastliggend perceel, samengevoegd via 
een GIS ‘dissolve’. We krijgen nu perceelsgroepen op een schaal van een (deel) van een bouwblok. 
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Op deze laag wordt opnieuw een NEAR toegepast, waardoor we de afstanden van de ene 
perceelsgroep tot de andere berekenen. 
 
Dankzij de inventarisatiedatabank kunnen we in een perceelsgroep een bedrijf met activiteiten op 
meerdere percelen scheiden van een perceelsgroepen met meerdere bedrijven in een groep. 
Percelen die in stap 1 mogelijks onbedoeld in de categorie aaneensluitend zitten, worden in deze 
stap 2 voorlopig in een afzonderlijke perceelsgroep opgenomen, namelijk de roze perceelsgroepen 
‘Geïsoleerde perceelsgroep met aaneensluitende percelen’ in Figuur 19, bestaande dus uit 
perceelsgroepen van één bepaald bedrijven op meerdere percelen. 
 
We krijgen nu een categorisering in 6 soorten perceelsgroepen, allen bestaande uit aaneensluitende 
percelen. De perceelsgroepen worden gecategoriseerd volgens hun afstand tot andere 
perceelsgroepen, via de NEAR resultaten: 

(1) Afstand tussen perceelsgroepen = 0 m  
(2) 0< x ≤ 20 m 
(3) 20< x ≤ 50m 
(4) 50< x ≤ 90m 
(5) 90< x m 
(6) Geïsoleerde perceelsgroep met aaneensluitende percelen 
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Figuur 19: percelen en perceelsgroepen met economische activiteiten ingedeeld naar dichtste afstand tot andere percelen 
en perceelsgroepen met economische activiteiten. 

 

3.2.3.3 Stap 3: opmaken van een kaart van de economische morfologie (manueel) 

 
In deze stap maken we op basis van de kaart met de 6 categorieën perceelsgroepen uit stap 2, een 
nieuwe kaart, namelijk één van de economische morfologie. Economische mofologie zien we als het 
toekennen van economische functies in groepen, rekening houdend met de specifieke 
(terrein)context. Dit betekent dat de categorisering uit stap 2 manueel hergroepeert wordt:  

• perceelsgroepen met eenzelfde NEAR distance worden samengevoegd tot grotere gehelen 
• perceelsgroepen uit een verschillende NEAR distance categorie kunnen samengevoegd 

worden  
• een perceelsgroep kan gesplitst worden 

 
Om die herverdelingen te kunnen maken is een orthofoto toegevoegd aan de percelenlaag. Dit heeft 
tot doel om extra informatie over het gekarteerde gebied toe te voegen. Op deze manier is meer 
informatie beschikbaar over de mogelijke relaties tussen economische activiteiten op een perceel en 
hun context. Dat maakt het mogelijk om op zoek te gaan naar ruimtelijk relevante gehelen. 
Economische percelen die naast elkaar liggen, maar toch in eenzelfde perceelsgroep liggen, hebben 
immers niet altijd een relatie. Zo maken twee percelen die elkaar raken, maar elk uitgeven op een 
andere straat niet per definitie deel uit van hetzelfde morfologisch gebied.  
 
Deze manuele stap levert een morfologische kaart uit bestaande uit 6 categorieën:  

(1) Aaneengesloten economisch weefsel (= 0 m)  
(2) Weefsel met nabijgelegen activiteiten (0< x ≤ 20 m) 
(3) Weefsel met niet-aaneensluitende activiteiten (20< x ≤ 50m) 
(4) Concentratie van geïsoleerde activiteiten (50< x ≤ 90m) 
(5) Geïsoleerde activiteiten (90< x m) 
(6) Geen zichtbare economische activiteiten  
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Figuur 20: Resultaat van de morfologische indeling in 6 categorieën 

Deze uiteindelijke morfologische indeling is het resultaat van een proces. Een eerste versie van de 
kaart bestond uit slechts drie categorieën: (1) Continu economisch weefsel; (2) discontinu 
economisch weefsel; (3) gebied met verspreide economische activiteiten (Giaretta et al., 2018). Er 
werd een eerste extra categorie toegevoegd, namelijk ‘weefsel met nabijgelegen activiteiten’ om 
meerdere densiteiten in verschillende gebieden beter te kunnen vatten: zowel in een hoge densiteit 
context als Brussel, als een lagere densiteit context in bepaalde kernen en dorpen. Tot slot hebben 
we de gebieden met verspreide activiteiten ook in twee groepen gesplitst: geïsoleerde activiteiten 
en concentratie van geïsoleerde activiteiten. We merkten dat in sommige gevallen sommige 
geïsoleerde activiteiten wel een cluster vormde, die enige nabijheidsrelatie suggereert. Vandaar de 
introductie van ‘concentratie van geïsoleerde activiteiten’. 

 

3.2.3.4 Stap 4: de onderverdelen van deze gebieden o.b.v. de aanwezigheid van specifieke 

economische activiteiten (manueel) 

In stap 4 creëren we uiteindelijk de gebiedstypologie waarnaar we in het project op zoek zijn.  
De geobserveerde economische locaties van bedrijven zijn gedefinieerd als deelgebieden van een 
gebied met gelijkaardige nabijheid tussen economische activiteiten. 
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Opnieuw wordt er een manuele bewerking uitgevoerd in GIS. De gebieden uit de economische 
morfologie (stap 3) worden opgesplitst en gecategoriseerd als verschillende gebiedstypes. De 
gehanteerde criteria voor de indeling zijn:  

• Gelijkaardige economische activiteiten of gelijkaardige mix van economische activiteiten (via 
de gegevens over het dominant economisch gebruik uit de terreinopname) 

• Aanwezigheid van gedeelde infrastructuur voor alle percelen (via de orthofoto) 
• Omgeving met gelijkaardige kenmerken (via de orthofoto en de kaart met economische 

morfologie) 
 
De bedoeling van de oefening is om patronen te zoeken in de economische structuur. Hiervoor 
hanteerde de onderzoeker-planner in eerste instantie de othofoto om een interpretatie te maken 
van de ruimtelijke structuur. In deze interpretatie is de ligging van wegen, spoorwegen, water en vb. 
haveninfrastructuur belangrijk voor gedeelde infrastructuur als element van nabijheid.  
 
In een tweede instantie werden er clusters van activiteiten aangeduid, die een eerste indicatie zijn 
van agglomeratie-effect of van ruimtelijk monopolie. Dit kan men zien als twee verschillende 
locatiestrategieën van bedrijven. In het ene geval kan een bedrijf zich proberen vestigen in de 
nabijheid van zoveel mogelijk andere bedrijven (en klanten) en heeft het dan baat bij een 
concentratie aan economische activiteiten, in het andere geval kan het bedrijf de markt 
monopoliseren door te enige aanbieder in de regio te zijn —wat leidt tot meer ruimtelijke spreiding 
(De Maeyer et al., 2021). De patronen die de clusters teweeg brengen, samen met de ruimtelijke 
structuur, laat ons bepaalde plannings- en regulatie-effecten vermoeden (vb. concentratie van 
winkels), maar meer informatie is nodig om verdere uitspraken te kunnen doen. 
 
De indeling in verschillende gebiedstypes gebeurde verschillende keren, zodat de techniek verfijnd 
kon worden en zodat verschillende visuele controles konden gebeuren. Volgende typeproblemen 
zijn systematisch gecheckt en opgelost: 

• Veel natuurlijke of antropogene infrastructuur (snelwegen, spoorwegen, kanalen, rivieren, 
etc.) worden niet gebruikt door de economische activiteit (vb. het kanaal wordt niet 
gebruikt, of er is vanuit het economisch perceel geen aansluiting op de snelweg). Dergelijke 
infrastructuur behoort niet tot het gebiedstype. 

• Al te grote buffers rond solitaire activiteiten of concentraties van solitaire activiteiten, die 
niet gebruikt worden door de economische activiteit. In de gebiedstypes laten we de 
economische percelen tellen of hooguit het aangrenzende (open) perceel. (Tussenliggende 
woonpercelen zijn nooit mee opgenomen) (Giaretta 2018 c) 
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Figuur 21: De 16 economische gebiedstypes die semi-automatisch werden bepaald. Er is een onderverdeling op basis van 
afstand tussen de economische activiteiten en op basis van mix van de economische activiteiten. 

Dit traject leidde uiteindelijk tot 16 economische gebiedstypes (+ geen zichtbare economische 
activiteiten dat in verdere analyses niet wordt meegenomen), met elk een codenummer: 
• (10) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk HORECA: Gebied met een aaneengesloten 
economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door café’s, restaurants 
en hotels  
• (11) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk handel: Gebied met een aaneengesloten 
economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door 
kleinhandelsactiviteiten 
• (12) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk diensten: Gebied met een aaneengesloten 
economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door diensten (met 
uitsluiting van ondersteunende diensten) 
• (13) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk kunst, cultuur en recreatie: Gebied met een 
aaneengesloten economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door 
kunst, cultuur en recreatie 
• (14) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk industrie en productie: Gebied met een 
aaneengesloten economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door 
industriële activiteiten (productie, bouw, voortuig gerelateerd, groothandel en transport) en 
ondersteunende diensten 
• (15) Aaneengesloten activiteiten, gemengd kleinhandel en diensten: Gebied met een 
aaneengesloten economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door 
een mix van kleinhandel, restaurants, hotels en diensten (met uitsluiting van ondersteunende 
diensten) 
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• (16) Aaneengesloten activiteiten, kleinhandel, diensten, industrie en productie: Gebied met een 
aaneengesloten economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door 
een mix van alle soorten economische activiteiten 
• (20) Nabijgelegen activiteiten, kleinhandel en diensten: Gebied met een bijna aaneengesloten 
economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door een mix van 
kleinhandel, restaurants, hotels en diensten (met uitsluiting van ondersteunende diensten) 
• (21) kleinhandel, diensten, industrie en productie: Gebied met een bijna aaneengesloten 
economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door een mix van alle 
soorten economische activiteiten 
• (22) Nabijgelegen activiteiten, industrie en productie: Gebied met een bijna aaneengesloten 
economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door industriële 
activiteiten (productie, bouw, voortuig gerelateerd, groothandel en transport) en ondersteunende 
diensten 
• (23) Niet-aaneensluitende activiteiten, hoofdzakelijk kunst, cultuur en recreatie: Gebied met een 
discontinu economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door kunst, 
cultuur en recreatie 
• (24) Niet-aaneensluitende activiteiten, hoofdzakelijk industrie en productie: Gebied met een 
discontinu economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door 
industriële activiteiten (productie, bouw, voortuig gerelateerd, groothandel en transport) en 
ondersteunende diensten 
• (25) Niet-aaneensluitende activiteiten, gemengd kleinhandel en diensten: Gebied met een 
discontinu economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door een mix 
van kleinhandel, restaurants, hotels en diensten (met uitsluiting van ondersteunende diensten) 
• (26) Niet-aaneensluitende activiteiten, kleinhandel, diensten, industrie en productie: Gebied met 
een discontinu economisch weefsel waar het dominant economisch gebruik wordt bepaald door een 
mix van alle soorten economische activiteiten 
• (31) Concentratie van geïsoleerde activiteiten: Groep van activiteiten die gelokaliseerd zijn in een 
verspreid economisch weefsel, gelokaliseerd langs eenzelfde infrastructuur of in een gelijkaardige 
omgeving. 
• (32) Geïsoleerde activiteiten: geïsoleerde economische activiteiten die niet verbonden of 
gerelateerd zijn aan andere 
• (33) Geen zichtbare economische activiteiten. Deze laatste code maakt geen deel uit van de 16 
economische gebieden en wordt als categorie verder niet besproken.  
 
Van de uiteindelijke indeling bestaat naast de kaart een datafiche per afzonderlijk gebied en voor 
het totaal van het economisch gebiedstype. Deze fiches zijn ook gebruikt voor visuele controle op 
consistentie van het eindproduct. Er werden geen statistische tests op uitgevoerd. 
 

3.3 DATAVERZAMELING      

Toegepast op de gebieden die toen geïnventariseerd waren (alles behalve de zuidoostrand van 
Brussel), leverde dit 3.300 economische gebieden op. We toetsten de 16 gebiedscategorieën af met 
mensen met gebiedskennis en uit het kennisveld van de ruimtelijke ordening, stedenbouw, 
economie en vastgoedontwikkeling (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021). De methode werd door 
deze groep bevestigd. 
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Figuur 22: De 16 economische  gebiedstypen in geïnventariseerde gebieden Herentals-Morkhoven (links), Roeselare (boven 
rechts) en Kortrijk-Bissegem (onder rechts) (Giaretta, 2018) 

 
Naast het voorkomen van activiteiten, werd de verweving met wonen op perceelsniveau 
geïnventariseerd. Dit laat ons toe om analyses te maken per economische gebiedstype in relatie met 
verweving op het perceel zelf (via de inventarisatie), verweving tussen percelen onderling (percelen 
met enkel economisch gebruik uit de inventarisatie en percelen met enkel wonen die in de analyse 
gedefinieerd zijn als GRB-percelen met gebouwen op), en verweving met percelen zonder gebouwen 
op. Analyses op zowel aantal als oppervlakte zijn mogelijk. 
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Figuur 23: Verwevingskaarten in geïnventariseerde gebieden Herentals-Morkhoven (links), Roeselare (boven rechts) en 
Kortrijk-Bissegem (onder rechts). Legende: paars = percelen met enkel economie; roos = percelen met enkel wonen; oranje 
= percelen met verweving wonen-economie; wit = percelen zonder gebouwen. 

 
De gebiedsindeling in economische types zowel op vlak van economische mix als op vlak van 
verweving laten toe om meer nuance te brengen in de klassieke indeling van gebieden waar 
economische activiteiten voorkomen. De klassieke indeling omhelst voornamelijk volgende 
ruimtelijke gebieden: kerngebonden (verweven in stedelijke en landelijke kernen), op 
bedrijventerrein en in de verspreide bebouwing. De types maken het mogelijk om de ruimte te 
beschrijven op tussenschaal of middenschaal, een niveau boven het individueel perceel, maar voor 
een meer gedifferentieerd gebied dan een volledige kern. De ruimtelijk-economische patronen uit 
de geïnventariseerde gebieden zijn algemeen genomen tot een aantal vaststellingen te herleiden op 
vlak van activiteitenmix en op vlak van verweving.  
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3.4 ANALYSE VAN DE RESULTATEN VOOR VLAANDEREN 

Om de resultaten te analyseren hebben we besloten om de 40 soorten economische activiteiten tot 
9 grotere groepen (‘categorie van activiteiten’) in Figuur 24 te herleiden.  
 

  Categorie van 

activiteiten  
Aard van de activiteiten  Activiteitencodes 

AGR  Landbouw  Landbouw  MAG 

IND  Industriële 
activiteiten  

Bouw (ruwbouw, afwerking, tuin, bouwmaterialen), 
industriële productie (metaal, voeding, drukken & uitgeven), 
nutsvoorzieningen, voertuiggerelateerd (lucht, fiets, auto & 
vrachtwagen, spoor, scheepvaart), transport en logistiek, 
groothandel   

CGA,CIE,CGS,MCO,MFC,MM
M,MO,MPP, 
UT,VA,VB,VC,VR,VW,WC,WF,
WO,WTS 

INS  Industriële diensten  Diensten gerelateerd aan goederen, bouw en gebouw   SSC,SSG 

OFF  Kantoordiensten  Diensten: financieel en juridisch, creatief, media & reclame, 
onderzoek & ontwikkeling, professioneel  

SFL,SPC,SPR,SRD 

URB  Stedelijke diensten en 
vrije tijd  

Kunst, cultuur vrije tijd & sport, onderwijs, openbaar, zorg, 
persoonlijke diensten    

ACS,F,SE,SHC,SOP,SPU 

RCO  Bouwhandel  Bouwmarkten (bouwmaterialen en gereedschappen)  RC 

RRH  Handel, restaurants 
en hotels  

Handel in voeding, huis & tuin, persoonsgerelateerd, resto-
café en hotel  

RF,RG,RH,RO,RP,RB 

VAC  Leegstaand  Leegstand  E 

UNK  Ongekend  Ongekend   OU 

Figuur 24: groepering van de economische activiteiten in grote categorieën 

Deze 9 activiteitengroepen hebben we geanalyseerd binnen onze 16 gebiedstypes in alle 
geïnventariseerde gebieden (met uitzondering van de zuidoostrand van Brussel). We kunnen een 
aantal globale vaststellingen maken op vlak van activiteitenmix en op vlak van verweving. (De 
Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021) 

3.4.1.1 Vaststellingen op vlak van activiteitenmix binnen verschillende economische gebiedstypes 

in de geïnventariseerde gebieden 

 
We bespreken de verdeling van economische activiteiten binnen verschillende gebiedstypes als volgt: 

• Gemengde types met handel, horeca, diensten en productie in aaneengesloten, 
nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm 

• Types met hoofdzakelijk diensten en hoofdzakelijk handel en horeca, in aaneengesloten 
vorm 

• Handel, horeca en diensten in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm 
• Industriële en productieve activiteiten in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-

aaneensluitende vorm 
• Landbouwactiviteiten 

 
De gemengde economische gebiedstypes  
De gemengde economische gebiedstypes komen het vaakst voor in Vlaanderen (zie Figuur 25). 
Het economisch gebiedstype met een mix van alles (‘handel, horeca, diensten en productie’ in 
aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm) komt veruit het meeste voor in de 
geïnventariseerde gebieden. Dit gebiedstype is meestal aaneengesloten, met op ieder perceel een 
economische activiteit. In het ruimtelijk beleid worden deze gebieden vaak omschreven als 
kleinhandelszones of linten, maar ze worden ook gekenmerkt door een behoorlijk aandeel 
productieactiviteiten, zoals Figuur 25 het ook aantoont: tussen 35 en 25% van de activiteiten zijn 
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productieactiviteiten (zoals industrie en logistiek, bouw, voertuig gerelateerd). Wanneer deze 
productieactiviteiten in minder dichte vorm aanwezig zijn in een gebied, zijn ze vaak volledig 
geïntegreerd in het woonweefsel. We vinden dit terug in het merendeel van de geïnventariseerde 
kernen. 
 

 
 
Figuur 25: Samenstelling in % van de geïnventariseerde activiteiten binnen de economische gebiedstypes handel, horeca, 
diensten en productie, in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm.  

Economische gebiedstypes met dominantie van handel en diensten en gemengde economische 
gebiedstypes met horeca, handel en diensten  
Economische gebiedstypes met dominantie van handel springen in het oog: ze liggen vaak in elkaars 
buurt. De meer gemengde economische gebiedstypes met horeca, handel en diensten komen echter 
vaker voor (Figuur 26 en Figuur 27). Deze economische gebiedstypes komen grotendeels overeen 
met de typische winkelstraten in de centra en shoppingscentra en sommige baanwinkelgebieden 
buiten de centra. Als gevolg van de afbakeningscriteria, komt hier nauwelijks productie in voor. In 
deze gespecialiseerde omgevingen is meer dan 65% handel, restaurant of hotel. Daarnaast vindt 
men in de inventarisatiegebieden bij de grote steden ook economische gebiedstypes terug met 
‘hoofdzakelijk diensten’, die voor 43% en 44% uit stedelijke en kantoordiensten bestaan. Deze 
economische types liggen in de buurt van de economische types ‘handel en horeca’, wat wijst op 
een verdere specialisatie tussen straten: in winkel(wandel)straten en stadsshoppingcentra komt 
bijna uitsluitend retail voor, naast straten met bijna uitsluitend diensten. In andere stedelijke kernen 
en grotere dorpen komen rond de gespecialiseerde straten gemengde types voor. Ze komen 
overeen met winkel(wandel)straten en pleinen. Gemengde retail- en dienstengebieden ‘handel, 
horeca en diensten’ bestaan er als continue en niet-continue types. Ze zijn verdeeld tussen stedelijke 
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diensten en vrije tijd (25%-40%), handel, restaurants of hotel (45-20%) en kantoordiensten (rond 
15%). (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021; J. Zaman, I. Pennincx, & S. De Mulder, 2020a) 
 
Buiten de centra krijgt dit gebiedstype met dominantie van handel en diensten veleer de vorm van 
autogerichte shoppingcentra en baanwinkelgebieden. Daarnaast liggen buiten de centra ook 
gebieden met nagenoeg uitsluitend diensten. Dit zijn de bedrijventerreinen voor kantoren en 
dienstencampussen (zoals een ziekenhuiscampus of een universiteit).  
 
 

 
Figuur 26: Samenstelling in % van de geïnventariseerde activiteiten binnen het economisch gebiedstype aaneengesloten 
‘handel en horeca’ en aaneengesloten ‘diensten’.  
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Figuur 27: Samenstelling in % van de geïnventariseerde activiteiten binnen de economische gebiedstypes ‘handel, horeca 
en diensten’, in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm.  

Economische gebiedstypes met dominantie van productieve en industriële activiteiten 
Economische gebiedstypes met dominantie van productieve en industriële activiteiten stemmen 
overeen met de bedrijventerreinen en de grote individuele bedrijven (Figuur 28). De economische 
gebiedstypes die door productie en industrie gedomineerd worden, stemt doorgaans overeen met 
de bedrijventerreinen en met grote individuele bedrijven. In deze gebiedstypes maken tussen de 60 
en 70% van de economische activiteiten deel uit van industriële activiteiten en industriële diensten. 
De economische gebiedstypes met een minder dicht voorkomen van economische activiteiten 
binnen dit type komen beduidend minder voor. Een belangrijke randopmerking uit de diverse 
verwevingskaarten is dat er vaak binnen of in de onmiddellijke nabijheid van veel van deze 
economische gebiedstypes gewoond wordt, zelfs op de bedrijventerreinen. 
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Figuur 28: Samenstelling in % van de geïnventariseerde activiteiten binnen het economische gebiedstype industrie en 
productie, in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm 

 
Economische gebiedstypes met landbouwactiviteiten 
De landbouwactiviteiten bevinden zich in deze categorisering van economische gebiedstypes 
grotendeels in de solitaire economische activiteiten en clusters van solitaire economische 
activiteiten (zie Figuur 26). Dit economische gebiedstype vormt de minst homogene groep, want 
naast agrarische activiteiten zit ook redelijk wat stedelijke diensten. In de inventarisatiegebieden 
komen ze voor in open ruimte en in economisch vrij lege woongebieden, die doorgaans samenvallen 
met de recentste woonontwikkelingen en verkavelingen. Deze economische gebiedstypes zijn zowel 
binnen de nederzettingen als in de open ruimte aangeduid. Deze categorie vereist verder onderzoek. 
 

3.4.1.2 Vaststellingen op vlak van verweving binnen de verschillende economische gebiedstypes 

 
In de volgende paragrafen analyseren we de percelen volgens de kenmerken: 

• Economisch gebruik in combinatie met huisvesting 
• Enkel economisch gebruik 
• Ander niet-economisch gebruik (o.a. huisvesting) 
• Percelen zonder gebouwen 
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Op vlak van aantal percelen 
De grafieken in Figuur 29 geven de resultaten op vlak van aantal percelen. Het aandeel van percelen 
met een economische activiteit (zowel percelen met enkel economie als gemengde percelen wonen-
werken) blijft in de drie grote gebiedstypes aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitend 
overwegend van dezelfde grootteorde, respectievelijk 40-50% in aaneengesloten vorm, rond 20% bij 
nabijgelegen gebiedstypes en rond 15% in niet-aaneensluitende types. In de economische 
gebiedstypes met aaneengesloten handel en diensten (typische winkelstraten en shoppingscentra 
en sommige baanwinkelgebieden) is er zelfs een aandeel van 70% van percelen met een 
economische activiteit. Uit de grafieken blijkt duidelijk dat wonen en werken zich telkens, in alle 
economische gebiedstypes, dicht bij elkaar bevinden. 
 
Verweving op het perceel zelf komt het vaakste voor in de economische types met handel, horeca 
en diensten en met dominant handel en horeca: in de aaneengesloten vormen behoren circa 35% 
van de percelen hiertoe. Ook in de economische gebiedstypes met nabijgelegen handel, horeca en 
diensten ligt dat aandeel met 21% vrij hoog. In de meer gemengde economische gebiedstypes met 
productie activiteiten varieert dat cijfer tussen de 5 en de 13%. Verweving op het perceel zelf komt 
weinig of niet voor in de economische gebiedstypes met industrie en productie (tussen 1 en 4%) en 
met dominantie van diensten. 
 
Het aandeel van de percelen zonder gebouwen varieert per type. In de economische gebiedstypes 
met handel, horeca en diensten ligt het percentage het laagst, rond de 10% en met dominantie van 
aaneengesloten handel en horeca daalt het nog tot 6%. In de gemengde economische gebiedstypes 
met productie ligt het cijfer rond 20-25%. De economische gebiedstypes met industrie en productie 
en met aaneengesloten diensten hebben het grootste aandeel aan percelen zonder gebouwen op, 
rond de 30%. 
 
Op vlak van oppervlakte 
De grafieken in Figuur 30 geven de resultaten op vlak van de oppervlakte van de percelen. Percelen 
met economische activiteiten hebben doorgaans een groter oppervlak dan de percelen met een 
ander gebruik, zoals wonen (niet-economische percelen). In de aaneengesloten economische 
gebieden gaat 70-80% van de oppervlakte naar percelen met een economische activiteit (zowel 
perceel met uitsluitend economische activiteit als gemengde percelen met wonen-werken). In de 
economische gebiedstypes met nabijgelegen activiteiten en niet-aaneengesloten activiteiten ligt het 
aandeel van de oppervlakte tussen de 50-60%. Bij de economische gebiedstypes met nabijgelegen 
productieactiviteiten gaat het zelfs om 80% van de oppervlakte. 
 
Wat de verweving op het perceel zelf betreft, ligt de oppervlakte van deze categorie opnieuw het 
hoogst bij de economische gebiedstypes met handel, horeca en diensten en met dominantie van 
handel, nl. tussen 14 en 33% van de oppervlakte. Merkwaardig genoeg gaat bij de economische 
gebiedstypes met nabijgelegen handel, horeca en diensten slechts 4% van de oppervlakte naar 
verweven percelen, terwijl in Figuur 29 toch 21% van het aantal percelen naar deze categorie ging. Dit 
betekent dat het hier om percelen gaat met een beperkte oppervlakte. 
 
Het aandeel van de oppervlakte van de percelen zonder gebouwen loopt in de verschillende 
economische gebiedstypes vrij gelijkaardig, rond de 15-20%. Enkel bij de aaneengesloten 
economische gebiedstypes met handel, horeca en diensten, met hoofdzakelijk handel en horeca en 
met hoofdzakelijk diensten ligt dat getal met 7 à 8% iets lager. Vergelijken we deze cijfers met die uit 
Figuur 29 over het aantal percelen, kunnen we besluiten dat de percelen zonder gebouwen in de 
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economische types met productie en met hoofdzakelijk diensten een kleiner oppervlak hebben, dan 
de percelen zonder gebouwen in de andere economische gebiedstypes. 
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Figuur 29: Verweving binnen de verschillende economische gebiedstypes o.b.v. aantal percelen. Er worden 4 soorten percelen opgemerkt: percelen met enkel economische activiteit (=eco), 
met verweving wonen-werken op hetzelfde perceel (=eco+wo), met niet-economische activiteit (nt-eco) en percelen zonder gebouwen (=zonder geb.). 
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Figuur 30: Verweving binnen de verschillende economische gebiedstypes o.b.v. oppervlakte van percelen. Er worden 4 soorten percelen opgemerkt: percelen met enkel economische activiteit, 
met verweving wonen-werken op hetzelfde perceel, met niet-economische activiteit en percelen zonder gebouwen
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3.4.1.3 Vingerafdrukken van activiteitenmix voor de 16 economische gebiedstypes 
 
Over alle geïnventariseerde gebieden genomen (met uitzondering van de zuidoostelijke rand van 
Brussel), hebben de 16 types of economische gebiedscategorieën volgende samenstelling, volgens 
12 activiteitengroepen: 

• Industrie & logistiek 
• Bouw 
• Voertuiggerelateerd 
• Nutsvoorzieningen 
• Restaurants & café’s 
• Handel 
• Cultuur en recreatie 
• Stedelijke diensten  
• Kantoordiensten 
• Industriële diensten 
• Landbouw 
• Leeg en ongekend  

 
Een volledig overzicht van de activiteiten per groep is in bijlage 10.1.4 terug te vinden. 
 

 
Figuur 31: karakteristieke aanwezigheid van diverse groepen van economische activiteiten in ieder economisch 
gebiedstype (horizontale as), gebaseerd op het aantal units van de verschillende economische activiteiten in de totale 
databank (Zaman et al., 2020a) 

Deze ‘vingerafdrukken’ laten zien dat er een verschillende samenstelling is tussen de gebieden met 
gelijkaardige dichtheid (zie vb. balken 1 t.e.m. 7 voor aaneengesloten gebieden). Daarnaast zijn 
gebieden met vergelijkbare economische samenstelling, ondanks hun verschil in dichtheid, vrij 
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gelijkaardig (zie vb. balken 1, 8 en 11 voor activiteiten die verband houden met industrie en 
productie). (Zaman et al., 2020a) 
 
Zoals eerder gezegd zijn de meest voorkomende economische gebieden in Vlaanderen zeer 
gemengd, met handel, horeca, diensten en productie allemaal in eenzelfde gebied (‘Gemengd 
economisch gebruik’; balken 2, 9, 12). Alle andere gebiedstypes komen in mindere mate voor. 
 
Zowel de gebiedstypes met een hoge (continu, op elk perceel) als een lage (nabij en discontinu) 
densiteit van voorkomen van economische activiteiten hebben een gelijkaardige samenstelling van 
activiteiten: 

• Gemengd economisch gebruik in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende  
vorm: balken 2, 9, 12 

• Handel en diensten ; handel ; restaurants en cafés ; diensten in aaneengesloten vorm: 
balken 3, 4, 5, 6 en handel en diensten in nabijgelegen en niet-aansluitende vorm: balken 
10, 13 

• Industrie en productie in aaneengesloten, nabijgelegen en niet-aaneensluitende vorm:  
balken 1, 8, 11 

• Recreatie en vrije tijd in aaneengesloten en niet-aaneensluitende vorm: balken 7 en 14 

 
3.4.1.4 Conclusie van de verschillende analyses 
De analyse van de economische gebiedstypes voor Vlaanderen toont aan dat hoewel er bepaalde 
specialismes op vlak van gebieden zijn, ze steeds in meer of mindere mate een gemengd 
voorkomen hebben. Concreet betekent dit dat zowat alle economische activiteiten zich overal 
bevinden: zowel in combinatie met wonen op hetzelfde perceel, als met woningen in de omgeving, 
zelfs voor bedrijventerreinen. ‘Niet enkel kantoren of voorzieningen, maar ook economische 
activiteiten, zoals productie zitten in woonomgevingen of zijn in combinatie met wonen. Het is 
opvallend hoe het zowel om grote als om kleine economische percelen in (de buurt van) 
woonomgevingen gaat. In zowat alle tot hiertoe geïnventariseerde gebieden zijn er veel 
economisch bestemde gebieden verweven gelegen’. (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021) 
 
Dit strookt ook met andere cijferanalyses op basis van gangbare economische databanken: het 
Strategisch Plan Ruimtelijke Economie (SPRE) stelde al in 2004 dat 80% van de economie gelegen is 
in woongebied (Haverbeke & Cabus, 2004) en in 2014 kwam IDEA Consult in de ‘Raming van de 
behoefte aan bedrijventerreinen’ tot gelijkaardige cijfers: slechts 23% van de RSZ-gekende 
bedrijven bevinden zich op een bedrijventerrein (IDEA Consult, 2014, p. 24). Een belangrijke 
randopmerking is dat economische databanken zoals VKBO, RSZ, etc. niet bedoeld zijn voor 
ruimtelijke analyses en precieze ruimtelijke lokalisering van de economische activiteiten 
(Gruijthuijsen et al., 2020). Ze zijn enkel geschikt voor uitspraken die het individuele perceel 
overschrijden. (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021) 
 
De inventarisatie en economische gebiedstypes leveren inzicht in de ruimtelijke-economische 
patronen van een gebied, maar indien we ‘het juiste bedrijf op de juiste plek’ willen bereiken en 
een gericht aanbodbeleid uitstippelen, is er meer informatie nodig over de motivatie van bedrijven 
om voor een bepaalde locatie te kiezen en over de omgevingskenmerken van de locatie. (De 
Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021) 
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3.5 TOEPASSING VAN DE DATA IN CASE-ONDERZOEK 

Een belangrijke aanleiding om werk te maken van een gebiedstypologie volgt uit het eerste 
conceptuele onderzoek (van Dinteren et al., 2015), maar ook uit de nood om geschikte kennis  
over bedrijven en bedrijfsomgevingen te vinden. Deze informatie is zeer nuttig voor het ruimtelijk-
economisch beleid en het vestigingsadvies voor bedrijven.  
 
In dit deel tonen we hoe de informatie die verzameld werd via terreinkartering, een goede basis is 
om de ruimtelijke context van een bedrijf te vatten. Het levert een vertrekpunt voor ontwerpend 
onderzoek, beleidsvoorbereiding of een gesprek met het bedrijf.  
   

3.5.1 Kennis opbouwen over bedrijven en bedrijfsomgevingen  

3.5.1.1 Context van de toepassing 
In Segmentatie IV over de verweving tussen wonen en werken is er veel aandacht gegaan naar 
bedrijfsgesprekken van negen bedrijven met diverse activiteiten en omvang in verweven 
omgevingen. In een eerste stap werd gewerkt aan een tijdslijn van de bedrijven en systematisering 
van veranderingen doorheen de bedrijfsgeschiedenis (Huybrechts & Stieglitz, 2018). Met deze 
informatie werd een workshop opgezet tussen bedrijf, lokale overheid en gebiedskenners over 
mogelijke respons op de uitdagingen van het bedrijf in de verweven context.  
 
De manuele typologie is gebruikt om de omgeving van het bedrijf te schetsen: de verschillende 
gebiedstypes werden aangeduid, en er is rekening gehouden met de aanwezigheid van wonen in 
combinatie met de economische activiteiten. We geven hier het voorbeeld weer van de case 
Rodenbach in Roeselaere, die deel uitmaakte van de negen cases. 
 

3.5.1.2 Beschrijving van de case Rodenbach 
In onderstaande overzicht is het bedrijf Rodenbach (één van de negen bedrijven) aangeduid op 
verschillende ondergronden: orthofoto, verwevingskaart, economische gebiedstyplogie en 
inventarisatie.  
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Figuur 32: De bedrijfssite van Rodenbach in Roeselare (Giaretta, 2018c) 

Rodenbach zelf wordt beschouwd als een productiebedrijf van voeding, drank en catering. De 
bedrijfssite heeft geen wonen op het perceel, maar het bedrijf is langs drie kanten omringd door 
wonen, maar in het noorden van op afstand. In het tussenliggende gebied is er noch wonen noch 
economische activiteit gekarteerd. Uit de luchtfoto blijkt het om een voetbalveld te gaan. Het 
bedrijf valt binnen een aangeduid gebied van het gebiedstype ‘aaneengesloten activiteiten: 
hoofdzakelijk industrie en productie’.  
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In onderstaande grafieken en tabellen wordt de economische samenstelling van dat gebied 
beschreven aan de hand van enkele ruimtelijke maten. In aantal vastgestelde economische 
eenheden (units) wordt het gebied gedomineerd door twee categorieën van diensten, 
kantoordiensten bedraagt nagenoeg de helft en stedelijke diensten en vrije tijd een kwart. 
Wanneer alleen het dominant gebruik van de percelen wordt meegerekend komen percelen met 
dominantie van industriële activiteiten en leegstand even vaak voor en dubbel zo veel als percelen 
met kantoordiensten. Wanneer de perceelsoppervlakte in rekening gebracht wordt domineren de 
industriële activiteiten.  
 

 
Figuur 33: Analyse van het gebied waarin Rodenbach gelegen is (Giaretti 2018) 
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3.6 TERUGKOPPELING ONDERZOEKSVRAGEN 

 
Onderzoeksvraag Resultaat Opmerking 
Kunnen we een gebiedsindeling 
maken van min of meer homogene 
deelgebieden of gebiedscategorieën, 
die rekening houdt met het type 
bedrijvigheid of economische 
activiteiten en met bepaalde 
gebieds- of omgevingskenmerken? 

Ja, we zijn erin geslaagd om een 
gebiedsindeling van 16 economische 
gebiedstypes te maken o.b.v. 

• Economische activiteiten 
(38 soorten + leegstand + 
ongekend) 

• Afstand tussen percelen 
met een economische 
activiteit 

• Interpretatie van een 
ruimtelijke planner 

 
De methode behelst verschillende 
stappen: naast een GIS-bewerking 
(NEAR-tool), zijn er ook verschillende 
interpretatieve stappen om tot een 
min of meer homogene indeling te 
komen. Deze interpretatieve stappen 
houden onder andere rekening met 
de weginfrastructuur en omgeving. 

De cartografie en de analyses 
bestaan uit het dominant 
economisch gebruik, en niet uit alle 
gekarteerde economische units. Dit 
is een vereenvoudiging van de 
werkelijkheid. 
 
De verschillende interpretatieve 
stappen uit de methode zijn 
tijdrovend. 
 
Hoewel de kaarten van de 
gebiedstypes zijn voorgelegd aan de 
brede stuurgroep en zijn gebruikt in 
verdere studies, is niet getest of de 
methode steeds tot gelijkaardige 
resultaten leidt, indien een andere 
persoon de interpretatie maakt. 

Eens we de verschillende 
gebiedstypes kennen binnen een 
gebied, kunnen we nagaan welke 
economische activiteiten het juiste 
profiel hebben om zich in een 
bepaalde type te vestigen? 

De resultaten uit de analyse tonen 
dat iedere economische activiteit in 
ieder economisch gebiedstype kan 
bevinden. Toch zijn er gradaties in 
waarschijnlijkheid: in een bepaalde 
gebiedstypes zullen er met meer 
waarschijnlijkheid bepaalde 
activiteiten voorkomen. 
 

Verder te onderzoeken: de 
waarschijnlijkheid van een locatie in 
economische gebiedstypes voor de 
verschillende economische 
activiteiten. 

Indien er een discrepantie is tussen 
het huidige en het toekomstige, 
gewenste profiel van een 
gebiedstype, op welke manier kan 
het beleid hierop inspelen 
(instrumentarium, financieel, etc)? 

De inventarisatie en economische 
gebiedstypes leveren inzicht in de 
ruimtelijke-economische patronen 
van een gebied. We kunnen het ook 
toepassen om informatie over de 
bedrijfsomgeving van een specifiek 
bedrijf geobjectiveerd te beschrijven. 
Maar indien we ‘het juiste bedrijf op 
de juiste plek’ willen bereiken en een 
gericht aanbodbeleid uitstippelen, is 
er meer informatie nodig over de 
motivatie van bedrijven om voor een 
bepaalde locatie te kiezen en over de 
omgevingskenmerken van de locatie 

Verder te onderzoeken 

 
In dit deel hebben we vooral aangetoond dat het mogelijk is om tot een relevante gebiedsindeling 
te komen, die bestaat uit min of meer homogene economische gebiedstypes. We zijn erin geslaagd 
om meer differentiatie te brengen in bepaalde ruimtelijke indelingen zoals kernen, verweven/niet 
verweven, bedrijventerreinen. We kunnen hiermee ruimtelijke-economische patronen vatten in 
een ruim aantal verschillende omgevingen uit de geïnventariseerde gebieden. 
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4 TYPERING VAN GEBIEDEN MET ECONOMISCHE 
ACTIVITEITEN IN VLAANDEREN EN BRUSSEL:  
GEAUTOMATISEERDE EN STATISTISCHE METHODEN  

 

4.1 INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

De vorige hoofdstukken toonden aan dat het mogelijk is om tot een economische gebiedsindeling 
te komen. Hiervoor gebruikten we als basisbron een inventarisatie van zichtbare activiteiten op 
het terrein en een grotendeels handmatige methode om een indeling van 16 categorieën te 
bekomen. De menselijke inbreng is met de inventarisatie en de indeling in categorieën in deze 
methode groot. Dit deel zoekt verder naar een gebiedsindeling, die bruikbaar is voor de lokale 
planningspraktijk, maar het vertrekt van een ander uitgangspunt, namelijk het bekomen van een 
gebiedsindeling met minimale menselijk inbreng en met een resultaat dat gebiedsdekkend voor 
Vlaanderen is. Dit deel vertrekt van volgende onderzoeksvragen: 
 

• Hoe kunnen we gebieden typeren op basis van andere beschikbare, gebiedsdekkende 
Vlaamse data? Kunnen we hiervoor automatische algoritmen gebruiken? 

• Hoe bruikbaar zijn de resultaten voor verdere analyses en voor de lokale 
planningspraktijk? 

• Of anders gesteld: bevatten de resultaten verklaarbare ruimtelijke-economische 
patronen, die bovendien ook de juiste korrelgrootte hebben (schaal wijk/gebied)? 

  
Dit deel geeft voornamelijk de zoektocht naar een combinatie van geschikte methoden weer. De 
verschillende pogingen leverden uiteindelijk weinig bevredigende resultaten op. Toch kiezen we 
ervoor om deze pogingen te bespreken, als illustratie van het leertraject en als beschrijving van het 
proces. 
 

4.2 METHODE 

De methode van terreininventarisatie, met achteraf een interpretatie van de geclusterde gebieden 
zoals beschreven in Deel 2 en 3, is momenteel niet voor heel Vlaanderen uit te voeren. Om een 
Vlaamse, gebiedsdekkende kaart te produceren, die we op regelmatige basis automatisch kunnen 
actualiseren, moeten we zoeken naar een andere methode met andere bronnen. In deze fase van 
het project is vooral gekeken naar ‘automatische’ reproduceerbaarheid. We zoeken dus een 
methode die eenvoudig in één script gezet en herhaald kan worden, liefst ook met open source 
software (zoals PostgreSQL). Technisch is er een stap gezet van handelingen in ArcGIS (bv. Near-
tool), naar handelingen in Python, R of PostgreSQL. Het idee was dan ook om er een intern 
datascience-project van te maken. 
  
In de zomer van 2019 zijn we met een eerste verkenning gestart, die we in 2020 en 2021 
verderzetten. We pakten de onderzoeksvragen op een exploratieve manier aan: we hebben 
verschillende algoritmes getest en gingen telkens de resultaten reviewen, in functie van de 
bruikbaarheid ervan voor onze doeleinden. Globaal genomen bevat de methode twee fasen: een 
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eerste waarin we enkel met geïnventariseerde gegevens werken en een fase waarin we de VKBO-
gegevens introduceren, maar ook hier enkel voor de casegebieden. VKBO-gegevens voor heel 
Vlaanderen gebruiken, heeft namelijk enkel maar zin indien de resultaten uit de vorige fase met de 
casegebieden bevredigend zijn.  
 

4.2.1 Kenmerken van een bruikbare gebiedsindeling 

 
De bedoeling van deze stap in het onderzoek is om een kaart te bekomen die bruikbaar is voor de 
lokale planningspraktijk en het ruimtelijk-economisch beleid op Vlaams en (boven)lokaal niveau. 
We zoeken een gebiedsindeling die het individuele perceel overstijgt en tegelijk voldoende 
ruimtelijk onderscheid maakt binnen eenzelfde gemeente. Zoals Deel 2 illustreerde bij de 
resultaten van de inventarisatie, is economische informatie, zoals vb. het soort economische 
activiteit, op perceelsniveau moeilijk te interpreteren voor een groter geheel. Vandaar dat we in 
Deel 3 zochten naar een manier om gebieden te typeren, op basis van activiteitenmix, afstand 
tussen economische percelen, ligging (en functie) van de weg. 
  
Om te beoordelen of het resultaat uit een clusteringalgoritme volstaat voor onze doeleinden, 
zullen we een aantal gekende ruimtelijke entiteiten zoals bedrijventerreinen en winkelomgevingen 
uitlichten en bespreken. Uit Deel 3 weten we dat deze gebieden vaak uit aaneengesloten 
economische percelen bestaan. Zowat alle economische activiteiten bevinden zich in die gebieden, 
maar er tekent zich ook een zekere specialisatie in af. 
 

4.2.2 Hoofdlijnen van de methode 

 
Om van start te gaan hebben we de methode uit Deel 3 om tot een gebiedsindeling te komen 
vereenvoudigd tot twee stappen: een clustering op afstand of geografische clustering (die 
overeenkomt met het klasseren van de percelen met economische activiteiten volgens onderlinge 
nabijheid) en hieropvolgend een clustering op het voorkomen van economische activiteiten. In 
vergelijking met de methode in Deel 3 hebben we verschillende stappen achterwege hebben 
gelaten, zoals het ‘visueel verbeteren’ van de classificaties11. We hebben in deze zoektocht naar 
automatische methodes eveneens geen bijkomende ruimtelijke informatie toegevoegd: in de 
manuele methode uit Deel 3 werden systematisch orthofoto’s gebruikt, werd rekening gehouden 
met de ligging t.o.v. infrastructuur/andere gebieden etc om ruimtelijke samenhang te 
interpreteren. Zo werden clusters opnieuw gegroepeerd tot meer herkenbare ruimtelijke groepen. 
In de automatische methoden die we in dit deel bespreken, ontbreekt het toevoegen van 
ruimtelijke informatie nagenoeg volledig. De verwachting is dus dat de gebiedsindeling uit de 
automatische methode anders is dan uit de eerdere oefening uit Deel 3. 
  
De poging om tot een kaart voor heel Vlaanderen te komen bevat verschillende stappen. Eerst 
maken we een gebiedsindeling voor de casegebieden op basis van de geïnventariseerde gegevens 
(met de geografische en activiteitenclustering). In een tweede stap komt de VKBO tevoorschijn, 
maar enkel binnen de geïnventariseerde casegebieden. We passen machine learning toe om te 
voorspellen tot welke gebiedsindeling een perceel met een economische activiteit (volgens de 

                                                             
11 Voorbeelden zijn het detecteren van geïsoleerde clusters en deze eventueel toekennen aan een nabijgelegen cluster omdat deze geïsoleerde 
clusters uit meerdere bedrijven bestaat en toch nog dicht aansluit bij een volgende cluster; of het splitsen van een cluster in twee omdat 
percelen die elkaar raken, maar elk uitgeven op een andere straat niet per definitie deel uitmaken van een zelfde morfologisch gebied. 
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VKBO) behoort. Indien de ‘voorspelde’ resultaten voldoende gelijk zijn aan de resultaten uit de 
eerste gebiedsindeling (op basis van de geïnventariseerde gegevens met de algoritmen voor 
geografische clustering en activiteitenclustering), wordt het model uitgerold voor heel Vlaanderen. 

4.2.3 Eerste interne verkenning met een aantal clusteringsalgoritmen 

In de zomer van 2019 zijn we intern gestart met dit ‘classificatieprobleem’, namelijk het toekennen 
van geografische clusters aan een bepaalde indeling. Er is een keuze gemaakt om dit op te lossen 
via open source software (zoals bv. PostgreS i.p.v. ArcGIS). Dit betekent dat de eerste, 
automatische stap uit Deel 3 (de NEAR-tool in GIS) op een andere manier moest geprogrammeerd 
worden. Daarnaast zijn classificatieproblemen op te lossen met machine learning algoritmes, 
waarvoor scripts in Python of R de meest gebruikelijke programmeertalen zijn. Het grote voordeel 
van deze scripts is dat ze, eens ze op punt staan, gemakkelijk te herhalen zijn. 
  
Voor een eerste gooi naar mogelijke geografische en inhoudelijke clustering hebben we 
economische data uit de geïnventariseerde gebieden gebruikt (economische percelen, dominant 
economisch gebruik en economische units) (Zie Figuur 18 in Deel 3). Deze inventarisatiedataset is 
namelijk kleiner, en behoefde in tegenstelling tot KBO geen verwerking meer (zoals koppeling 
adressen, keuze NACE-codes voor de activiteit, categorisering in relevante hoofdcategorieën etc.). 
We hebben de clusteringen in Python uitgevoerd met het machine learning algoritme DBSCAN (op 
x-y coördinaten in het middelpunt van de percelen met economische activiteiten). DBSCAN is een 
methode om punten te groeperen. Bij een verzameling punten in een bepaalde ruimte, zal 
DBSCAN de punten clusteren die het dichtst bij elkaar liggen (punten met veel nabije buren). 
Punten die alleen liggen in gebieden met lage densiteiten, zullen als ‘outlier’ bestempeld worden 
(punten waarvan de dichtstbijzijnde buren te ver liggen). 
  
De gebruikte afstanden waren 20, 50, 100, 500 en 5000 meter, als benadering voor de afstanden 
uit de NEAR-tool en uit onze typologie uit Deel 3. De bedoeling was om relatief eenvoudig 
aaneengesloten economische gebieden eruit te kunnen halen. Als regel moest een cluster uit 
minstens 2 punten bestaan. Punten die niet geclusterd werden, werden weer meegegeven voor de 
berekening van de cluster op de volgende afstand. De percelen uit de clusters zijn vervolgens terug 
samengebracht tot een geo-object (polygonen of multipolygonen), waaraan de gegevens van de 
economische units en het dominante economische gebruik zijn toegevoegd. 
  
De interessante vraag die zich nu stelt, is of de variantie binnen verschillende geografische clusters 
(met gegevens over de economische units en dominant economisch gebruik) groter is dan de 
variantie daarbuiten. Hiervoor hebben we een factoranalyse, opnieuw in Python, uitgeprobeerd. 
Een factoranalyse is een verkennende gegevensanalysemethode die gebruikt wordt om 
invloedrijke onderliggende factoren of latente variabelen te zoeken op basis van een reeks 
waargenomen variabelen. Variabelen/items die sterk met elkaar correleren worden 
geïdentificeerd: deze set van variabelen wordt een factor genoemd. We hebben in deze oefening 
de activeiten als variabele gebruikt (40 variabelen) en de waarde van de variabele is de som van 
het aantal keer dat de activiteit voorkomt in de geografische cluster, die eerder in DBSCAN werd 
bepaald. Voorafgaand aan de factoranalyse hebben we de KMO-waarde12 berekend. Deze bedroeg 
0.9 en is dus voldoende bevonden om een factornalyse op uit te voeren. Het aantal eigenvalues13 
groter of gelijk aan 1 bedroeg slechts 2. Bij wijze van test hebben we de berekening op 3 factoren 

                                                             
12 De KMO-waarde is een statistische test die nagaat of de gegevens geschikt zijn om een factoranalyse op toe te passen. De KMO test meet in hoeverre 
een variabele voorspeld kan worden door alle andere variabelen. Als de KMO score > 0.5 zijn de variabelen geschikt voor factor analyse. 
13 Eigenvalue is de hoeveelheid variantie die een factor verklaard. Deze moet in ieder geval zoveel variantie verklaren als één oorspronkelijke variabele. De 
algemene regel is hierbij: je gebruikt het aantal factoren waarbij geldt eigenvalue > 1. 
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laten lopen. Een nadere analyse14 bracht naar voor dat alle clusters zowat een mix van alle 
activiteiten hadden, behalve een aantal clusters rond Brussel met luchtvaartgerelateerde 
activiteiten. In bijlage zijn de resultaten terug te vinden. 
  
Deze eerste oefening was leerrijk, maar in de praktijk weinig bruikbaar voor ruimtelijke-
economische keuzes. Omdat we deze oefening intern hebben gedaan, en geen werknemers uit het 
team een (volleerde) datascientist of statisticus is, vermoedde we ook dat o.a. het script verbeterd 
kon worden (vb. een efficiënter script). Zouden er andere manieren bestaan om geografisch te 
clusteren? Zou dit tot een andere activiteitencategorisering leiden? Is factoranalyse voor onze 
probleemstelling wel een aan te bevelen methode of bestaan er nog betere of andere? We 
besloten om het traject verder te zetten, met behulp van externe datascientists. 
 

4.2.4 Fase 1: clusteringsalgoritmen met dataset geïnventariseerde gebieden 

 
De methode die we wilden aanhouden, bevat twee soorten clusteralgoritmen — een geografische 
en een activiteitenclustering — die we uitsluitend testten op de gegevens van de 
geïnventariseerde gebieden (economische percelen met economische units en dominant 
economisch gebruik). 
  
Voor de geografische clustering hebben we verschillende algoritmen uitgetest: 
(1)   DBSCAN, die onder unsupervised learning valt, en punten groepeert binnen een gegeven 
afstand. We gebruikten verschillende methoden om de punten te bepalen (coördinaten, 
polygonen, toegangspunten, edges) 
 (2)   Postgis/Postgresql functie ST_ClusterWithin, die nauw aansluit bij ‘traditionele’ ruimtelijke 
methoden en nieuwe polygonen maakt 
  
Voor de tweede clustering, op basis van activiteiten in de geografische clusters, zijn we 
vertrokken van de geografische clusters die ST_ClusterWithin genereerde, en hebben we hierop 
een Factor Analyse en een Principal Component Analysis op gedaan. Figuur 34 geeft informatie 
over de gebruikte datasets. 
  
Voor alle algoritmen hebben we telkens tests gemaakt met (samples uit) de geïnventariseerde 
gebieden. We hebben de gegevens uit de inventarisatiegebieden gebruikt (economische percelen 
met economische units en dominant economisch gebruik). De samples lieten toe om snel resultaat 
te zien want ze vergen minder rekenkracht, dan een test voor alle geïnventariseerde gebieden of 
voor Vlaanderen. We kozen de dataset van de geïnventariseerde gebieden omdat we van deze 
gebieden de situatie op het terrein het best kennen. We konden dus vrij gemakkelijk inschatten of 
de gebiedsindelingen die uit de algoritmen kwamen ruimtelijk interpreteerbaar zijn en of ze een 
bruikbare omvang hebben (groter dan een perceel, maar kleiner dan een stad) (zie ook 1.3 waarin 
we de stellingen bespreken waaraan de gebiedsindeling moet voldoen en 4.2.1 over de kenmerken 
van een bruikbare gebiedsindeling). 
 

                                                             
14 Er is berekend tot welke factor iedere cluster behoort: 
Per activiteit wordt er een probabiliteit berekend, een cijfer dat de kans inschat tot welke factor iedere activiteit binnen de cluster toebehoort. 
Voor de volledige cluster wordt de frequentie van iedere soort activiteit vermenigvuldigd met de probabiliteit dat deze activiteit tot een 
bepaalde factor behoort. Sommen(probabiliteit*activiteitsfrequentie). De cluster werd toegekend aan die factor waarvoor deze som het hoogst 
is. 
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4.2.5 Fase 2: machine learning algoritmen met VKBO-dataset (enkel voor percelen 
binnen casegebieden) 

Pas in een tweede late fase hebben we tests gedaan met VKBO-gegevens, maar ook hier enkel 
voor de gebieden die we eerder geïnventariseerd hadden. De keuze voor VKBO ligt voor de hand: 
het is de meest volledige dataset van (ruimtelijk-)economische gegevens die voor Vlaanderen 
beschikbaar is. Indien de resultaten voor de subset uit de VKBO voor de casegebieden voldoende 
zijn, kunnen we het algoritme voor heel Vlaanderen uitproberen. We hebben de percelen in de 
casegebieden, die reeds volgens een bepaalde gebiedsindeling gecategoriseerd zijn in fase 1, 
gekoppeld aan de VKBO-gegevens. Op die gegevens hebben we verschillende machine learning 
algoritmes (RandomForest en K-neighbours) gebruikt met een trainingsdataset en een te 
classificeren dataset. 
  
De accuraatheid van de gebruikte methoden wordt verder in de tekst meegegeven. Het model 
gaat van de te classificeren dataset ‘voorspellen’ tot welke categorie uit de gebiedsindeling uit fase 
1 het behoort. We kijken na of deze voorspelling overeenkomt met de eerdere gebiedsindeling op 
basis van de geïnventariseerde gebieden. 
  
Een belangrijke randopmerking bij het gebruik van de VKBO-dataset is dat deze niet op voorhand 
‘klaargemaakt’ is: er is geen data-cleaning gebeurd. Ook zijn NACE-codes niet volgens onze 38 
activiteitencategoriën ingedeeld (= de 40 categorieën uit de inventarisatie, zonder leegstand en 
ongekend). 
 

4.2.6 Overzicht van de algoritmen en hun datasets 

 

  Methode Dataset 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
FASE 1 

Eerste verkenning 

DBSCAN (x-y coördinaten) en Factoranalyse 
(FA) 

Alle geïnventariseerde casegebieden 
(economische percelen, dominant gebruik en 
economische units op economische percelen) 

Geografische clustering 

DBSCAN Polygonen en Edge 
(met bespreking van afstanden op 1 en 20 
meter) 

Sommige geïnventariseerde gebieden in Brussel 
(economische percelen) 

DBSCAN toegangspunten 
(met bespreking van de afstanden op 25 en 
50 meter) 

Geïnventarieerde gebieden Kortrijk-Bissegem; Hasselt; 
delen van Brussel 
(economische percelen) 

ST_Cluster_Within Alle geïnventariseerde casegebieden 
(economische percelen) 

Activiteitenclustering (op basis van geografische clustering volgens ST_Cluster_Within) 

FA Alle geïnventariseerde gebieden 
(dominant gebruik en economische units op 
economische percelen) 

Principal Component Analysis (PCA) Alle geïnventariseerde gebieden 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 86 van 226   

dominant gebruik en economische units op 
economische percelen) 

  
  
FASE 2 

Machine Learning op activiteitenclustering (geografische clustering volgens ST_Cluster_Within) 

RandomForest VKBO-percelen en NACE-codes uit VKBO 
(van alle percelen binnen de geïnventariseerde 
casegebieden) 

K-neighbours VKBO-percelen en NACE-codes uit VKBO 
(van percelen binnen de geïnventariseerde 
casegebieden) 

Figuur 34: overzicht van de algoritmen en hun datasets 

 

4.3 VERLOOP VAN DE ANALYSE – FASE 1: GEOGRAFISCHE CLUSTERS 
EN ACTIVITEITENCLUSTERS MET GEÏNVENTARISEERDE 
GEGEVENS 

4.3.1 Verdere tests met geografische of afstandsclustering 

Voor deze tests gebruikten we verschillende samples uit de geïnventariseerde gebieden, meer 
bepaald de locatie van de gekarteerde economische percelen. 
  
We maakten clusters op verschillende afstanden: 1, 20, 25, 50 en 100 meter. De afstanden rond 
20, 50 en 100 meter zijn ingegeven door onze bevindingen uit Deel 315. In vergelijking met de 
eerste verkenning (zie paragraaf 4.2.3) hebben we er nu ook de afstand 1 meter toegevoegd: dit is 
om zo goed mogelijk de aaneensluitende percelen te kunnen vatten. 
 

4.3.1.1 Clustering van punten met DBSCAN polygonen, edges en perceelstoegangen in Brussel 
 
Zoals eerder gezegd vertrekt DBSCAN van punten die binnen een bepaalde afstand geclusterd 
worden. Die afstand wordt ook de epsilon value/eps genoemd. We deden tests met drie soorten 
punten, die telkens gelinkt zijn aan de percelen waarop een economische activiteit 
geïnventariseerd werd:  

● Punten op polygonen: punten aan de rand van de percelen. De kortste afstand tussen 
twee polygonen wordt berekend. 

● Edges: berekening van een afstandsmatrix tussen de hoekpunten van verschillende 
polygonen. De kortste afstand tussen twee hoekpunten van twee verschillende polygonen 
wordt berekend  

● Toegangspunten van percelen: het middelpunt van de perceelsgrens die het dichtst bij 
wegenregister gelegen is, wordt berekend en deze punten worden dan binnen een 
bepaalde afstand geclusterd 
 

                                                             
15 In Deel 3 zijn we tot verschillende morfologische economische weefsels gekomen, namelijk: Aaneengesloten economisch weefsel (= 0 m) ; 
Weefsel met nabijgelegen activiteiten (0< x ≤ 20 m) ; Weefsel met niet-aaneensluitende activiteiten (20< x ≤ 50m) ; Concentratie van geïsoleerde 
activiteiten (50< x ≤ 90m) ; Geïsoleerde activiteiten (90< x m) 
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De bedoeling van deze clusteringen is om aaneengesloten gebieden te detecteren voor zowel 
grote als kleine percelen (of aaneensluitende percelen waarop telkens een economische activiteit 
is). Daarom wordt een selectie gemaakt van eps 1, 20, 25 en 50 meter volgens de verschillende 
soorten punten. Het is niet de bedoeling om voor elk soort punt alle afstanden te bespreken, dit 
zou ons te ver leiden: de bevindingen over de DBSCAN-methoden gelden voor de verschillende 
soorten punten. We lichten in komende stukken de meest frappante bevindingen toe.  
  
Het is belangrijk om op te merken dat de punten die gebruikt worden in de clustering enkel die van 
de percelen met een of meerdere economische activiteiten zijn. Percelen met andere functies 
zoals wonen worden niet meegenomen. Het derde soort punten, de toegangspunten, voegen 
informatie toe, namelijk over de ligging ten opzichte van het wegenregister. In vergelijking met de 
methode uit Deel 3 gebruiken we nu minder — globaal genomen — ruimtelijke informatie. 
 
Om de resultaten van de clustering te bespreken, gebruiken we als testcase de winkelstraat en 
achterliggende straten rondom Marie-Christine in Brussel. De verwachting is om de percelen uit 
deze gebieden (winkelstraat, achterliggende straten, bedrijventerreinen) als een geheel eruit te 
kunnen halen. 

 
Figuur 35: terreininventarisatie van omgeving Marie-Christine in Brussel. 

 

Winkelstraat  
Maria-Christina 

Bedrijven- 
terreinen 
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Aan de Maria-Christinastraat zelf bevinden zich tal van handelsactiviteiten (zoals voeding (RF), 
persoonsgebonden retail (RO, RP),…) met enkele diensten zoals o.a. kappers. Achterliggend 
bevinden zich op grote diensten zoals scholen (SE). De omliggende straten hebben minder 
aaneengesloten economische percelen en de activiteitenmix is ook gevarieerder, met 
bouwactiviteiten (MO, CIE), wat productie (MCO), nutsvoorzieningen (UT), voertuiggerelateerde 
activiteiten (VC) etc. 
 
Als benadering voor de gebieden met aaneengesloten economische activiteiten, bespreken we 
eerst de resultaten met clusterafstand/eps 1 meter (DBSCAN polygonen en edges) en vervolgens 
met 20 meter (DBSCAN polygonen en edges) en 25 meter voor DBSCAN-toegangspunten. We gaan 
na in welke mate we aaneensluitende clusters uit de clustering kunnen halen en we een gewenste 
omvang van clusters krijgen.  

4.3.1.2 DBSCAN op 1 meter: polygonen versus edges 
 
Op de kaarten staat iedere kleur voor een andere cluster binnen de gekozen afstand. Grijze 
percelen werden niet geclusterd. Deze niet geclusterde percelen komen enkel voor in de DBSCAN 
polygonen. Een eerste voor de hand liggende vaststelling voor de clustering op 1 meter (zie Figuur 
36) is dat er bij DBSCAN polygonen er een groot aantal percelen niet geclusterd is (grijze percelen). 
Een groot nadeel bij DBSCAN is dat het geen deterministisch algoritme is: het springt van punt tot 
punt, waardoor het punten ‘vergeet’ (zie uitleg in volgende paragraaf). 
 

 
Figuur 36: Resultaten DBSCAN als punten van de polygoon met clusterafstand 1 meter. Iedere kleur op de kaart komt 
overeen met een aparte cluster. Percelen in het grijs (DBSCAN polygoon) zijn niet geclusterd. 
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DBSCAN edges, dat op kortste afstanden van de hoekpunten van percelen werkt, heeft alle 
percelen geclusterd in een kleiner aantal clusters (zie Figuur 37). Waar we als resultaat voor de 
Maria-Christinastraat eenzelfde cluster verwachten of een klein aantal clusters (want de percelen 
liggen naast elkaar), is dat echter niet het geval. De economische percelen in deze winkelstraat 
behoren tot veel diverse clusters. Daarnaast is moeilijk te begrijpen hoe de meest voorkomende 
cluster 1 (groenachtige kleur) opgebouwd is, want het ‘verspringt’ als het ware over verschillende 
percelen heen. De cluster komt voor in delen van de winkelstraat, delen van bedrijventerreinen en 
komt ook verspreid voor. Een mogelijke verklaring hiervoor is de manier waarop het algoritme is 
opgebouwd: het gebruikt zowel de afstand als een minimum aantal punten om de kern van een 
cluster te definiëren (Schubert, Sander, Ester, Kriegel, & Wei Xu, 2017). Punten die slechts 
bereikbaar zijn vanuit één kernpunt (en niet voldoen aan het minimum aantal punten criterium), 
zijn zogenaamde grenspunten. In onze gegevens zijn er veel grenspunten die deel kunnen 
uitmaken van verschillende kernen, maar in werkelijkheid samen in één cluster thuishoren. De 
DBSCAN-clustering lijkt soms naar andere punten te springen, en de continuïteit van het cluster in 
andere richtingen te vergeten. Deze 'randvoorwaarde' resulteert in enkele 'gemiste' punten, die in 
andere clusters terechtkomen. 
 

 
Figuur 37: Resultaten DBSCAN als punten edges met clusterafstand 1 meter. Iedere kleur op de kaart komt overeen met 
een aparte cluster. 

4.3.1.3 DSCAN op 20 meter : polygonen versus edges 
 
Bij de clustering op de afstand 20 meter (zie Figuur 38) liggen de resultaten bij de DBSCAN 
polygonen duidelijk dichter bij de clustering waar we naar op zoek zijn. De Maria-Christinastraat 
komt als een geclusterd geheel naar voor, en ook de percelen op de bedrijventerreinen. Toch 
merken we bepaalde ‘rariteiten’ op, als we naar de grijze, niet geclusterde percelen kijken. Het valt 
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niet te verklaren waarom bepaalde percelen die toch op minder van 20 meter afstand van elkaar 
liggen, niet in een cluster zijn geraakt. De randomness van het algoritme speelt hier meer mee. 
 

 
Figuur 38: Resultaten DBSCAN als te clusteren polygonen met clusterafstand 20 meter. Iedere kleur op de kaart komt 
overeen met een aparte cluster. Percelen in het grijs (DBSCAN polygonen) zijn niet geclusterd. 

DBSCAN edges op 20 meter (zie Figuur 39), geeft opnieuw — hoewel het weining clusters bevat, 4 
in totaal — een zeer ‘verspringend’ resultaat. Dit heeft wellicht te maken met de ‘randomness’ die 
in het DBSCAN algoritme ingebouwd zit. Een eventueel verder te onderzoeken piste is in de diepte 
nagaan of dit probleem verholpen kan worden. 
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Figuur 39: Resultaten DBSCAN als de te clusteren punten edges zijn met clusterafstand 20. Iedere kleur op de kaart komt 
overeen met een aparte cluster. 

4.3.1.4 DBSCAN-toegangen op 25 meter en 50 meter 
 
Wij opteerden om een clustering met andere punten te testen, namelijk met DBSCAN-toegangen. 
Bij een eenvoudige count van alle percelen met economische activiteiten, zagen we dat alle 
percelen geclusterd werden. In Figuur 40 bevinden de beide straatzijden van de Maria-
Christinastraat zich in gelijkaardige clusters, alleen lijken de hoekpercelen aan kruispunten telkens 
in een andere cluster te zitten. Een belangrijk nadeel van deze toegangspunten is dat ze op 25 
meter bedrijventerreinen niet als één cluster vatten, gezien de vaak grotere percelen.  
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Figuur 40: Resultaten DBSCAN als de te clusteren punten toegangspunten zijn met clusterafstand op 25 meter. Iedere 
kleur op de kaart komt overeen met een aparte cluster. 
  

Gebruiken we dan een grotere clusterafstand zoals 50 of 100 meter (zie Figuur 41), beginnen we 
differentiatie te verliezen tussen de winkelstraat en achterliggende straten en percelen. De cluster 
nr. 52 van de Maria-Christinastraat (felgroen) loopt door tot in de Bockstaellaan (zuidelijk) en 
neemt er ook grotere (industriële) percelen mee. Een mogelijke oplossing zou zijn om het 
territorium op voorhand in te delen in gebieden met kleine percelen, en gebieden met grote 
percelen, en dan verschillende clusterafstanden te gebruiken. Dit is echter een omslachtige 
werkwijze en vergt diepgaander onderzoek.  
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Figuur 41: Resultaten DBSCAN als de te clusteren punten toegangspunten zijn met clusterafstand op 50 meter. Iedere 
kleur op de kaart komt overeen met een aparte cluster. 
 

Globaal genomen heeft DBSCAN toegangen het nadeel om reeds bij de eerste stap relatief 
complex te zijn: het bepalen van de toegangspunten van ieder perceel vergt relatief veel 
rekenwerk (zoals eerst de perceelsgrens in lijnstukken splitsen, via het wegenregister nagaan welk 
segment het dichtstbij gelegen is, hoek en afstand tussen beide bepalen, etc)16. Het levert ook 
minder goede resultaten voor achterliggende percelen (die niet rechtstreeks aan een straat 
grenzen), hoekpercelen en percelen met een grillige vorm. Een mogelijke verbetering zou zijn om 
de bijkomend gebruik te maken van de adressen van de percelen en deze om te zetten in 
coördinaten. 
 

4.3.1.5 Clusteren via polygonen met PostGIS/PostgreSQL functie ST_ClusterWithin 
 
Het unsupervised learning algoritme DBSCAN om punten te clusteren, kende voor onze doeleinden 
toch wat beperkingen, zoals onder meer bepaalde punten ‘vergeten’ (of ‘overgesprongen’) en ook 
de moeilijkheid om met percelen van verschillende grootte om te gaan, bij het vormen van clusters 
met aaneengesloten percelen. Daarom hebben we naar andere manieren gezocht om tot 
afstandsclusters te komen: via een meer ‘ruimtelijke’ methode met polygonen in PostGIS, een 
extensie van PostgreSQL, met de functie ST_ClusterWithin. Deze functie groepeert verschillende 

                                                             
16 De volledige werkwijze bestaat uit volgende stappen: 1. De perceelgrens in lijnstukken opsplitsen ; 2. Voor elk lijnstuk nagaan welk segment van het 
wegenregister er het dichtst bij gelegen is. De afstand en de hoek tussen beiden wordt berekend ; 3. Selectie van de lijnstukken van de perceelgrens 
waarvoor geldt dat ze een hoek hebben ten opzichte van de dichtst bijzijnde weg van ten hoogste 15° (m.a.w. quasi parallel liggen). In het uitzonderlijke 
geval dat er geen lijnstuk aan dit criterium beantwoordt, werden alle lijnstukken geselecteerd ; 4. Keuze uit de geselecteerde lijntsukken van het lijnstuk 
met de kleinste afstand ten opzichte van de dichtst bijgelegen weg ; 5. Berekening en selectie van het middelpunt hiervan 
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geometrische objecten in een nieuw geometrisch object, volgens een bepaalde ingegeven afstand. 
In ons geval werden de nieuwe verzamelgeometrieën teruggekoppeld aan de oorspronkelijke 
percelen. Opnieuw hebben we geopteerd voor een clustering volgens afstanden die gelijkaardig 
waren aan de NEAR-tool in typegebieden (Deel 2): 0.1, 20 en 100 meter. Van deze keer zetten we 
er een hiërarchisch systeem in: 

• Clustering op 0.1 meter zijn de percelen die aanpalend zijn (max 0.1m tussen de 
perceelsgrenzen en waarvan de totale oppervlakte van de cluster minimaal 5000 m² 
bedraagt. Het aantal percelen per cluster groter is dan 1. 

• Clustering op 20 meter zijn percelen met maximaal 20 meter afstand tussen de 
perceelsgrenzen en die meer dan 1 perceel omvatten. Percelen die niet in de eerste stap 
werden geclusterd doen weer mee met deze ronde. 

• Clustering op 100 meter zijn de percelen met maximaal 100 meter afstand tussen de 
perceelsgrenzen en die meer dan 1 perceel omvatten. Percelen die niet in de eerste of 
tweede stap werden geclusterd doen weer mee met deze ronde. 
 

Voor deze afstandsclustering zullen we opnieuw Marie-Christine bekijken (zie Figuur 35 voor de 
inventarisatie) en Roeselare (Zie Figuur 18 in Deel 2 voor de inventarisatie en Figuur 22 in Deel 3 
voor gebiedsindeling). Het centrum van Roeselare vormt in de Ooststraat, Noordstraat en aan de 
Munt een dicht gebied met economische percelen. We verwachten om in dat gebied, net zoals in 
de Maria-Christianastraat en de bedrijventerreinen in Brussel clusters van aaneengesloten 
percelen te vinden.  
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Figuur 42: Resultaten met ST_ClusterWithin op verschillende afstanden: 0.1 (volle vlakken), 20 (gearceerde vlakken) en 
100 meter (gestipte vlakken). Iedere kleur op de kaart komt overeen met een aparte cluster. 
 

Met dit algoritme is het probleem van de kleine en grote percelen, zoals dit zich voordeed bij 
DBSCAN toegangen, opgelost: bedrijfspercelen en kleine percelen worden, indien ze naast elkaar 
liggen (0.1 meter) in eenzelfde cluster gezet. Wat we echter met deze methode verliezen is dat 
beide kanten van de winkelstraat in dezelfde cluster terecht komen. In de kern van Roeselare 
worden de verschillende clusters ook duidelijk zichtbaar, vb. de gearceerde gebieden ten westen 
van de Noordstraat. Ook wordt een vrij aaneengesloten gebied in veel verschillende clusters 
verdeeld, vb. het bouwblok tussen de Munt, Ooststraat en Noordstraat. Een verdere uit te 
proberen piste zou zijn om die verschillende clusters samen te brengen, en er eventueel 
bijkomende informatie aan toevoegen, zoals over wegtype. Wegen zijn in vele gevallen  
toeganggevende infrastructuren (denk aan een winkelstraat, die de twee kanten van een straat 
met elkaar verbindt) of net barrières (denk aan een drukke steenweg). Door rekening te houden 
met het wegtype kunnen we net clusters samenvoegen of uit elkaar trekken. 
 

4.3.1.6 Lessons learned en globale review van de afstandsclustering 
 
Voor deze eerste stap van afstandsclustering zijn we vooral op zoek gegaan naar een alternatief 
voor de NEAR-tool in GIS. Onze motivatie hiervoor was om de basis te leggen voor een script dat 
gerund kan worden op een open source platform, en gecentraliseerd kan worden in een Jupyter 
Notebook (een webgebaseerd interactief computerplatform) dat live code mogelijk maakt. Onze 
hypothese was ook dat onze zoektocht naar een gebiedsindeling een classificatieprobleem is, dat 
met machine learning algoritmes opgelost kan worden. DBSCAN is een clusteringsalgoritme dat in 
Python of in R werkt en dus integreerbaar is in dat basisscript. We merkten echter dat er een vorm 
van willekeur in het algoritme ingebakken zit (bepaalde percelen die niet geclusterd werden). Met 
DBSCAN toegangen werden weliswaar alle percelen geclusterd, maar soms zaten percelen niet in 
de meest nabije cluster, maar in een andere, nieuwe cluster. Ook hier speelt die willekeur mee.  
 

Ooststraat 

Noordstraat 

De Munt 
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Bovendien zorgt de bepaling van het toegangspunt van meet af aan voor meer complexiteit. Die 
toegangspunten zijn in feite al het resultaat van een vrij ingewikkelde berekening. Door een relatie 
met wegen aan de economische percelen te koppelen was de hoop om tot meer herkenbare 
ruimtelijke clusters te komen, maar die verwachting is niet ingelost: ofwel zijn winkelstraten, maar 
niet de bedrijventerreinen niet te herkennen, ofwel andersom. Verbeteringen bij de berekening 
voor de toeganspunten zijn mogelijk. In het kader van de studie ‘Monetariseren van de kost van 
urban sprawl 2.0’ bijvoorbeeld werd een methode ontwikkeld om adrespunten (GRB) te 
lokaliseren op de wegas (GRB) via het wegenregister (Wauters et al., 2021). In deze studie werd na 
enkele tests gekozen voor een niet-geografische benadering: het adrespunt ligt niet op de dichtst 
bijgelegen weg, maar op de weg van het adres. Dus waar de brievenbus staat is het adrespunt, en 
dat is in principe de hoofdingang. De DBSCAN methode lijkt vooral interessant in de context van 
economische activiteiten om de adrespunten verder te verfijnen naar toegangspunten voor 
percelen die grenzen aan meerdere wegen. Vaak is er een aparte ingang voor leveranciers, een 
aparte in -en uitgang voor klanten etc. Dit is een piste die verder onderzocht kan worden. 
 
Gezien de complexiteit van de toegangspunten kozen we om verder stappen te zetten met de 
meer vertrouwde aanpak van polygonen in Postgis, met ST_ClusterWithin. We besloten om alle 
percelen uit de geïnventariseerde gebieden te clusteren met dit algoritme en hierop in een 
volgende stap een activiteitenclustering los te laten.  
 
Verder zijn er ook een aantal technische opmerkingen op vlak van platformen en wisselwerking 
tussen verschillende programma’s en codes. Hoewel Postgis open source is, kunnen scripts in 
Postgis niet rechtstreeks ‘geïmporteerd’ worden in de Jupyter Notebooks — het platform waarop 
we alle scripts wilden centraliseren. Jupyter Notebooks werken bovendien afzonderlijk voor R of 
Python. Dit lijkt dan ook één van de moeilijkheden te zijn rond ruimtelijke gegevens en 
datascience: de koppeling met percelen en geografische bewerkingen is geen evidentie. 
 
Tot slot drie meer globale bemerkingen of verder te onderzoeken pistes. We zochten een 
benadering voor het algoritme van de NEAR-tool in GIS: een eigen script schrijven dat het 
algoritme nabootst in Python of R had een mogelijkheid geweest. Omwille van de beperkte 
beschikbare tijd bij programmeurs en analysten was dit echter niet haalbaar. 
 
Een misschien belangrijke tekortkoming in deze fase is dat we —in tegenstelling tot de methode in 
Deel 3 met de morfologische gebiedsindeling (zie stap 3 in 3.2.3) — nooit bepaalde clusters tot een 
grotere cluster hebben samengebracht en er bijkomende informatie aan hebben toegevoegd, bv. 
over de structurerende rol van wegen. Deze kwam in dit Deel 4 slechts zeer bepekt aan bod via 
DBSCAN-toegangen.  
 
Als laatste kan men ook kritisch ingaan op onze manier van reviewen door in deze fase van 
afstandsclustering ook al rekening te houden met ruimtelijke herkenbare patronen, zoals 
bedrijventerreinen en winkelstraten. Naar analogie in Deel 3, stap 3 in 3.2.3, werd na de 
morfologische gebiedsindeling ook niet gezocht naar ruimtelijke herkenbare patronen, want deze 
zaten er na stap 3 van 3.2.3 er ook nog niet in. 
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4.3.2  Verdere tests met activiteitenclustering 

 
Bij wijze van verder ‘experiment’, om na te gaan of we tot bepaalde interessante resultaten 
komen, hebben we geprobeerd om de geografische clusters via de polygonen uit het 
ST_ClusterWithin algoritme opnieuw te clusteren op basis van activiteiten. Hiervoor hebben we de 
hele dataset van de geïnventariseerde gebieden gebruikt, namelijk economische percelen, 
dominant economisch gebruik van het perceel en economische units (indeling in 40 activiteiten). 
We hebben per perceel zowel de economische units als het dominant economisch gebruik van de 
percelen gesommeerd. Daarnaast hebben we aan de verschillende activiteiten binnen iedere 
cluster een gewicht gegeven door een sommatie te maken waarbij de grootte van het perceel 
vermenigvuldigd werd. Deze aanpak valt ruimtelijk te motiveren. Het toevoegen van andere 
economische informatie zou wellicht een rijker resultaat opleveren, maar helaas meer relevante 
economische gegevens zoals omzet of investeringen zijn niet voor handen voor alle bedrijven. 
 

4.3.2.1 Factoranalyse 
 
Net zoals in 4.2.3 bij onze eerste verkenning voerden we een factoranalyse uit in Python op 40 
variabelen (de 38 soorten economische activiteiten + ‘leegstand’ + ‘ongekend’). Deze keer is de 
KMO-waarde 0.62: die score is dus maar net voldoende om een factoranalyse uit te voeren.  
 
Er is besloten om de factoranalyse met 16 factoren te doen. In bijlage zijn meer details te vinden 
over de factoranalyse. De resultaten van de clustering waren moeilijk te interpreteren, zoals Figuur 
43 toont. Het was onmogelijk om iedere van de 16 factoren te koppelen aan een inhoudelijk 
ruimtelijk gebiedstype. Op het kaartbeeld zien we dat de methode het nadeel levert dat een 
bouwblok vaak grotendeels aan dezelfde cluster wordt toegekend. In de Marie-Christinastraat zien 
we een vrij grote continuïteit aan de noordzijde die zich uitstrekt tot de Emile Bockstaellaan. De 
overzijde van beide straten is niet binnen dezelfde cluster opgenomen. De bedrijventerreinen 
worden in twee clusters opgenomen, net zoals bij de manuele methode uit Deel 3.  
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Figuur 43: Resultaten van de FA met 16 factoren. Iedere kleur op de kaart komt overeen met een bepaalde factor. 
 

4.3.2.2 Principal Component Analysis 
 
PCA wordt gebruikt bij verkennende data-analyse en voor het maken van voorspellende modellen. 
Het wordt gewoonlijk gebruikt voor het verminderen van de dimensionaliteit door elk 
gegevenspunt alleen op de eerste paar hoofdcomponenten te projecteren om laagdimensionale 
gegevens te verkrijgen terwijl de variatie van de gegevens zoveel mogelijk behouden blijft. Voor 
het uitvoeren van de PCA hebben we gebruik gemaakt van de geavanceerde, uitgebreide en 
didactische bibliotheek ADE4 in de R-programmeertaal. ADE4 staat voor Data Analysis functions to 
analyse Ecological and Environmental data in the framework of Euclidean Exploratory methods 
(Legendre & Legendre, 2013). 
 
De PCA werd uitgevoerd met 5 assen en er is gekozen om met 9 groepen van geografisch 
geaggregeerde percelen te verder te werken. Meer technische details zijn in bijlage te vinden. 
 
Net zoals de factoranalyse waren de factoren moeilijk te vatten. Ook hier zagen we geen verband 
tussen een ruimtelijke gebiedsindeling en de factor die een (onderscheidende) groepering van 
activiteiten weerspiegelde. De meest opvallende vaststelling is dat cluster 1, felgroen, voorkomt in 
zowel de winkelstraat als de bedrijventerreinen. Ruimtelijk stellen we hier ook vast dat er veel 
nadruk komt te liggen op het bouwblok en minder op de gedeelde infrastructuur.  
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Figuur 44: Resultaten van de PCA met 9 groepen. Iedere kleur op de kaart komt overeen met een bepaalde factor. 

4.3.2.3 Lessons learned en globale review van de activiteitenclustering 
 
Zowel de FA als de PCA leveren een bepaalde gebiedsindeling op, maar de resultaten zijn niet 
bruikbaar voor de gebiedsindeling die we zoeken. We waren niet bij machte om de verschillende 
factoren toe te kennen aan een bepaalde ruimtelijke indeling, en al helemaal niet bij het type 
gebiedsindeling die we zoeken. We vermoeden dat we met te weinig informatie de clustering 
hebben proberen doen. Een mogelijke andere piste is kiezen voor minder factoren. Zo konden we 
de FA, eveneens conform de scree plot17, met 5 factoren uitvoeren, of de PCA met 4.  
 
We hebben tijdens het proces gekozen om niet verder te werken FA of PCA, omdat de eerdere 
resultaten weinig opleverden. Teamsamenstelling speelde ook een rol in deze beslissing: zelfs met 
(tijdelijke) externe ondersteuning, konden we de vraag niet beantwoorden of in ons geval FA of 
PCA een aan te raden piste is voor onze doeleinden, of onze afstandsclustering volstaat om daarop 
een andere clustering uit te voeren, of waar er nog bepaalde verbeterpunten zijn. Sinds de start 
van onze zoektocht naar automatische methoden hebben we een drietal externe datascientists te 
hulp gehad, en ervaring had ons geleerd dat er telkens een grote leercurve is om ruimtelijk te 
vatten waar we precies naar op zoek zijn. 
 
We vermoedden ook dat de resultaten die we uit de FA en PCA willen halen niet gebaseerd zijn op 
data die statistisch significant zijn. Tot slot veronderstellen we ook dat we op één of andere manier 
bijkomende ruimtelijke informatie aan het model moeten toevoegen. Alleen is er niet zo veel 
gebiedsdekkende ruimtelijke-economische informatie voor handen. Onze benadering om een 
gewicht te geven aan economische activiteiten binnen een afstandscluster (zie Inleiding 4.3.2)  is 
                                                             
17 Een scree plot is een grafische weergave van het optimale aantal factoren. Het aantal punten tot en met de knik is het aantal factoren die doorgaans 
gekozen wordt. 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 100 van 226   

weliswaar ruimtelijk aanvaardbaar, maar ook vrij beperkt. Een mogelijke suggestie kan zijn om op 
gemeentelijk niveau per bedrijf een gewicht toe te kennen op basis van gemeentebelastingen en 
tewerkstelling in de gemeente.  
 

4.4 VERLOOP VAN DE ANALYSE — FASE 2: TESTS MET MACHINE 
LEARNING EN KBO-GEGEVENS 

 
De initiële start van het project was om machine learning algoritmes toe te passen op de VKBO 
dataset voor heel Vlaanderen. We hebben echter enkel maar tests gedaan binnen de afbakeningen 
van onze casegebieden. Er is eerst een koppeling gebeurd van de VKBO-gegevens met NACE-codes 
aan de percelen binnen de geografische clusteringen volgens ST_ClusterWithin. De VKBO-gegevens 
werden ingedeeld volgens onze gebiedsindelingen uit de FA en PCA uit 4.3.2. Verder bouwen op 
deze eerdere indelingen kan enigszins vreemd lijken, aangezien de resultaten ervan moeilijk te 
interpreteren zijn. Maar in die verkennende fase van het project wilden we vooral nagaan of we 
überhaupt een methode konden bedenken, die ook met VKBO-gegevens werkt. Pas nadat we alle 
stappen doorlopen hadden, konden we inschatten of verbeteringen bij bepaalde stappen de 
moeite lonen.  
 
Na de koppeling van de percelen binnen onze casegebieden met VKBO-gegevens, hebben we de 
gegevens in twee verdeeld: een trainings- en een testdataset. Via twee verschillende algoritmes 
(RandomForest Classifier en K-Neighbor Classifier) werd de trainingsdataset ‘getraind’ om VKBO-
percelen met hun NACE-codes te groeperen volgens de gebiedsindelingen van de FA of de PCA uit 
4.3.2. Vervolgens bootste het algoritme de getrainde classificatie na op de rest van de dataset 
(testdataset van de geïnventariseerde gebieden). Tot slot is er op accuraatheid gescoord: wat is 
het percentage van de percelen uit de testdataset dat in dezelfde factor is geplaatst, zoals wij die 
eerder hebben bepaald in 4.3.2? 
 
Een belangrijke randopmerking is dat —zoals we weten— de locatie van de geïnventariseerde 
economische percelen niet hetzelfde is als die uit de VKBO. Daarom geven we de 
accuraatheidscore voor alle percelen: percelen met een NACE-code, maar ook percelen een 
activiteitencode uit onze inventarisatie bestaat. In de tests met de VKBO is er geen data-cleaning 
of data-preparatie gebeurd met die VKBO: het was dus slechts een prille, verkennende stap. Ook 
zijn NACE-codes niet volgens onze 40 activiteitencategoriën ingedeeld. Volgens de tests er slechts 
een overlap van 50% tussen economische percelen uit de inventaris en uit de VKBO. Uiteraard 
speelt het al dan niet meetellen van percelen waar geen overlap is tussen VKBO en inventaris een 
rol in de accuraatheidscore. 
 

 Random Forest K-Neighbour 
FA alle percelen 0.29 0.27 
FA overlappercelen 0.37 0.32 
PCA alle percelen 0.50 0.51 
PCA overlappercelen 0.57 0.59 

  
Gezien de vrij lage accuraatheidscores hebben we besloten om nog niet over te gaan naar een 
classificatie voor heel Vlaanderen op basis van VKBO-gegevens, volgens de gevonden 
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automatische clusteralgoritmes. Een belangrijk laatste punt bij het gebruik van VKBO-gegevens is 
de data-check en -preparatie van ervan. 

4.5 SAMENVATTENDE TABEL 

Onze globale onderzoeksvragen voor dit deel luidden als volgt: 
• Hoe kunnen we gebieden typeren op basis van andere beschikbare, gebiedsdekkende 

Vlaamse data? Kunnen we hiervoor automatische algoritmen gebruiken? 
• Hoe bruikbaar zijn de resultaten voor verdere analyses en voor de lokale 

planningspraktijk? 
• Of anders gesteld: bevatten de resultaten verklaarbare ruimtelijke-economische patronen, 

die bovendien ook de juiste korrelgrootte hebben (schaal wijk/gebied)?  
 
We moeten vaststellen dat het doorlopen traject tot zeer wisselende resultaten heeft geleid. We 
hebben een geografische clustering bekomen, en vervolgens zijn we ze gaan clusteren op 
activiteiten. Geografisch clusteren bracht enigszins bruikbare resultaten voort, al zijn er ook hier 
nog andere pistes te onderzoeken. Voor de activiteitenclustering is het grootste punt van kritiek 
dat we wellicht te weinig data (vb. economisch, woonpercelen, ligging ten opzichte van 
infrastructuur,…) hebben toegevoegd om tot een bruikbaar resultaat te komen. 
 
 

Eerste verkenning 

Methode Dataset 
Resultaten 

Opmerkingen Geografisch Bruikbaarheid 
gebiedsindeling 

DBSCAN (x-y 
coördinaten) en 
Factoranalyse (FA) 

Alle 
geïnventariseerde 
casegebieden  
(economische 
percelen, dominant 
gebruik en 
economische units 
op economische 
percelen) 

Een clustering met 
DBSCAN is gelukt, 
maar het gebruik 
van xy-coördinaten 
is wellicht niet de 
beste methode om 
de korste afstand te 
bepalen 

Slechts 2 factoren 
komen eruit, wat 
weinig differentiatie 
oplevert 

In deze fase vroegen we ons af of 
er betere manieren bestaan om 
geografisch te clusteren. 
 
Levert dit dan ook andere, 
tweede clustering op 
activiteiten? 

Geografische clustering 
Methode Dataset Resultaten Opmerkingen 

Geografische 
omvang 

Bruikbaarheid 
gebiedsindeling 

DBSCAN Cöordinaten 
en Edge 
(met bespreking van 
afstanden op 1 en 20 
meter) 

Sommige 
geïnventariseerde 
gebieden in Brussel 
(economische 
percelen) 

Zowel bij DBSCAN 
polygonen als bij 
edge zijn er globaal 
genomen geen 
duidelijk 
aaneengesloten 
clusters (zowel op 1 
als op 20 meter). 
 

DBSCAN polygonen 
op 20 meter haalt 
winkelstraten en 
bedrijventerreinen 
eruit als één cluster, 
maar sommige 
percelen worden 
onverklaarbaar niet 
geclusterd (hoewel ze 
zich op minder dan 20 
meter van elkaar 
bevinden) 

Randomness (verspringing) in 
algoritme lijkt ingebakken. 
Verder te onderzoeken? 
 
Eigen script dat de NEAR-GIS tool 
nabootst is een mogelijke piste 
dat we niet onderzochten. 

DBSCAN 
toegangspunten  
(met bespreking van 
de afstanden op 25 
en 50 meter) 

Geïnventarieerde 
gebieden Kortrijk-
Bissegem; Hasselt; 
delen van Brussel 

De juiste afstand 
vinden die zowel 
rekening houdt met 
straatkanten én 

Beide straatzijden in 
winkelstraten komen 
vormen een geheel ( 
met uitzondering van 
de hoekpercelen aan 

Nagaan of het probleem van 
hoekpercelen aan kruispunten 
verholpen kan worden.  
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(economische 
percelen) 

met grote percelen 
is niet evident. 
 
Gebieden met 
kleine percelen zijn 
als cluster te 
onderscheiden op 
25 meter. Gebieden 
met grote percelen 
belanden in 
verschillende 
clusters. 
 
Door de 
clusterafstand te 
vergroten verliezen 
we differentiatie. 

kruispunten) op 25 
meter.  
 
Bedrijventerreinen 
komen er echter niet 
uit als één cluster. 

Vertrekken van een globale 
gebiedsindeling die ‘grote’ en 
‘kleine’ percelen omvat en hierop 
de afstand van het clusteren 
afstemmen is een mogelijk, maar 
enigszins ingewikkelde optie.   
 
Eigen script dat de NEAR-GIS tool 
nabootst is een mogelijke piste 
dat we niet onderzochten. 

ST_Cluster_Within Alle 
geïnventariseerde 
casegebieden 
(economische 
percelen) 

De omvang van de 
clusters leunt dicht 
aan bij wat we 
zoeken: het biedt 
voldoende 
differentiatie 
binnen een gebied. 

Bedrijventerreinen 
komen er als een 
geheel uit.  
Voor winkelstraten en 
winkelgebieden 
vormen de straten 
barrières, wat in 
werkelijkheid niet het 
geval is. In 
winkelgebieden zijn 
straten net een 
essentieel verbindend 
kenmerk van het 
gebied. 

Voor sommige gebieden, zoals 
vb. centrum van Roeselare zou 
een clustering van (kleine) 
clusters te overwegen zijn (bv. 
bouwblok aan de Ooststraat, 
Noordstraat, Munt). 
 
Eigen script dat de NEAR-GIS tool 
nabootst is een mogelijke piste 
dat we niet onderzochten. 

Activiteitenclustering (op basis van geografische clustering volgens ST_Cluster_Within) 
Methode Dataset Resultaten Opmerkingen 
FA  
PCA 

Alle 
geïnventariseerde 
gebieden 
(dominant gebruik 
en economische 
units op 
economische 
percelen) 

Geen verband gevonden tussen een 
ruimtelijke gebiedsindeling en de factor die 
een (onderscheidende) groepering van 
activiteiten weerspiegelde. 

Geschiktheid van de data kunnen 
we in vraag stellen om deze 
oefening op toe te passen. 
 
Toevoegen van andere 
ruimtelijke-economische data, 
zoals op gemeentelijk niveau per 
bedrijf een gewichttoekennen 
o.b.v. gemeentebelastingen en 
tewerkstelling in de gemeente. 
 
  

Machine Learning op activiteitenclustering (geografische clustering volgens ST_Cluster_Within) 
Methode Dataset Resultaten Opmerkingen 
RandomForest 
K-neighbours 
 

VKBO-percelen en 
NACE-codes uit 
VKBO 
(van percelen binnen 
de geïnventariseerde 
casegebieden) 

Model getraind op eerdere 
gebiedsindelingen die uit FA en PCA 
kwamen. 
 
Accuraatheid bij de voorspelling van de 
gebiedsindeling van de testdata (ten 
opzichte van de eerdere gebiedsindelingen ) 
is vrij laag. 

Data cleaning VKBO en koppeling 
NACE-codes aan 40 activiteiten 
categorieën is nu niet gebeurd.  
 
Geschiktheid van de data kunnen 
we in vraag stellen om deze 
oefening op toe te passen. 
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5 EEN GESCHIKTE GEBIEDSINDELING VOOR VLAANDEREN 
EN BRUSSEL  

 
Het doel van dit hoofdstuk is het bepalen van de gebieden, die meerdere percelen combineren om 
het individueel bedrijf te overstijgen en klein genoeg zijn om in bebouwde gebieden voldoende 
differentiatie te vinden. Ze worden gedefinieerd aan de hand van verharding, percelen met 
adressen en de toegang tot of zichtbaarheid vanop wegen en de verhardingsgraad in een gebied. 
Vervolgens classificeren we de gebieden aan de hand van verhardigings en bebouwingsmaten  en 
verweving tussen wonen en werken. Ten slotte voeren we een aantal beperkte analyses uit waarin 
we mogelijkheden weergeven om de resultaten in te zetten binnen ruimtelijk beleid. 
 

5.1 INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

In dit hoofdstuk aggregeren we beschikbare gegevens over bedrijven binnen vooraf bepaalde 
gebieden. Vertrekkend van een keuze voor een bepaalde gebiedsindeling gaan we na of we met 
een beperkt aantal datasets een gebiedsindeling kunnen opmaken die  een antwoord kan geven 
op volgende vragen: 

• Wat is een geschikte ‘korrelgrootte’ van een gebied om genoeg onderscheid te hebben 
en niet te vervallen in analyse van individuele bedrijven?    

• Hoe kunnen we gebieden typeren op basis van de huidige verhardingsgraad en de 
menging van wonen en werken   

• Welke data en gegevens gebruiken we voor de typering van gebieden?   
 
In Deel 5 bepalen we dus de gebieden die voldoende klein zijn om verschillen in het economisch 
weefsel te kunnen zien, en toch groot genoeg om voldoende activiteiten te kunnen groeperen per 
gebied. Het vertrekpunt is hier een (stedelijk) bouwblok. Aan elk bouwblok (of bouwblokdeel) 
worden ook gegevens over bodemafdekking, residentiële percelen en bereikbaarheid via de weg 
gekoppeld. Op die manier maken we kaarten over de verweving van wonen en werken op 
bouwblok niveau en de dichtheid of intensiteit van het gebruik van het bouwblok. 
 

5.2 METHODE VOOR HET BEPALEN VAN DE GEBIEDSINDELING 

5.2.1 Kenmerken van de gewenste gebiedsindeling 

In hoofdstuk 1.3 wordt de hypothese naar voor geschoven dat de gebiedsindeling vertrekt van een 
groepering van percelen, zodat per gebied gegevens kunnen bijeengebracht worden over de 
combinatie van economische activiteiten, het voorkomen van wonen, en de intensiteit van het 
(economisch) gebruik. Tegelijk vertrekken we van het uitgangspunt dat we geen gegevens 
meenemen over economisch bodemgebruik zoals landbouw, natuur, bos, en recreatie in de open 
ruimte. 
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In Deel 3 en 4 werd in de afbakening veel belang gehecht aan nabijheid van economische 
activiteiten. In Deel 3 werd verder gekozen voor gedeelde infrastructuur als hoofdprincipe, terwijl 
uit Deel 4 bleek dat er ook eenheid kan zijn binnen een bouwblok. 
  
In dit deel willen we percelen aggregeren tot gebieden. Een eenvoudige manier om percelen te 
combineren is het samenvoegen van die percelen in bouwblokken, waar het openbaar domein als 
scheiding genomen wordt tussen de bouwblokken. Een bouwblok is ook voldoende klein om op 
een zinvolle manier handelskernen en bedrijventerreinen te kunnen detecteren en te 
confronteren met de beschikbare data uit bijvoorbeeld Locatus of het GIS-bedrijventerreinen. 
Voor de handelskernen is het duidelijk dat de ligging langs een weg met veel passage (en toegang) 
belangrijk is. We gaan ook na of we geschikte data vinden om de ‘drukkere zijde’ van een 
bouwblok, waar veel passanten komen af te splitsen van de rustige kant van het bouwblok. 
 
Nu het bouwblok als geheel van private percelen afgescheiden door openbaar domein een 
geschikte gebiedseenheid is in een stedelijk milieu, blijft de vraag of dit ook zo is in het landelijk 
gebied. Zowel in de economische kartering in Herentals-Morkhoven (Figuur 18) als het rasterbeeld 
van verweving van wonen en werken (Figuur 8) geven aan dat er verspreid in de open ruimte ook 
vrij veel ondernemingen gevestigd zijn. Een beperking van de kartering tot bijvoorbeeld de 
stedelijke en randstedelijke gebieden of de kernen (Figuur 9) zou een belangrijk deel van de 
geregistreerde activiteiten niet in beeld brengen, wat duidelijk niet strookt met het opzet van deze 
studie. Ook al willen we het gehele Vlaamse grondgebied in kaart brengen, maken we toch een 
kanttekening: we merken op dat de geregistreerde economische activiteiten gekoppeld worden 
aan een kadastraal perceel via het adres, en dat dus gebieden waar geen adres kan voorkomen in 
principe geen geregistreerde activiteiten in de KBO heeft. Grote delen van de open ruimte hebben 
echter wel een economische functie (bijvoorbeeld landbouw, bosbouw of recreatie) maar kunnen 
niet in de dataset zitten. We willen dus percelen waar geen adres op kan voorkomen uit de dataset 
verwijderen, zodat we een goed zicht krijgen op de dichtheid van economische activiteiten in een 
gebied. 
Een gebiedsindeling moet dus aan volgende criteria tegemoet komen: 

• Percelen vormen de basis van de groepering, zodat we adresgegevens kunnen 
koppelen 

• De groepering laat de detectie van delen van handelskernen toe: de gebiedsindeling is  
dus kleiner dan de aangeduide handelskernen, die meestal groeperingen zijn van 
percelen die gelegen zijn langs een straat of voetgangersgebied 

• Percelen waar in principe geen adressen op gelegen zijn, zijn uitgesloten 
• Percelen met verharding die mogelijks deel uitmaken van een economische activiteit 

(vb. parkeerplaats) worden opgenomen 
 

5.2.2 Aanpak en basisdata 

5.2.2.1 Aanpak 
Uit het vorige hoofdstuk vertrekken we van de hypothese dat een goede ruimtelijke eenheid het 
stedelijk bouwblok is. Een manier om een bouwblok te vormen, is het samenvoegen van percelen 
die aan elkaar grenzen. Het openbaar domein (dat geen kadastraal perceel is) is de grens van het 
bouwblok.  
 
Evenwel moeten we voorafgaand de percelen verwijderen uit de data waar zeker geen adressen 
van KBO ondernemingen of vestigingen op kunnen gesitueerd zijn. In de praktijk kunnen alle 
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gebouwen een adres hebben (adresseerbaar object volgens het CRAB-decreet) en eventueel ook 
percelen met verharding of een kunstwerk. We willen dus in ieder geval alle percelen met 
gebouwen opnemen, en de percelen uitsluiten, waar zeker geen gebouwen of verharding op is.  
Om relevante gegevens te kunnen verzamelen over wonen op bouwblok niveau en de dichtheid of 
intensiteit van bebouwing of verharding in een bouwblok, mogen we de percelen waar andere 
activiteiten en wonen op gesitueerd zijn echter niet uitsluiten. 
 
Om handelskernen (die meestal maar aan één zijde van een bouwblok gelegen zijn) in beeld te 
kunnen brengen, zoeken we naar een wegenbestand waar we de wegen met een grotere passage 
en toegankelijkheid van de percelen vanop de weg uit kunnen selecteren. Ook het kunnen 
detecteren van voetgangerszones (dus zones met zeer beperkte autotoegankelijkheid) is van 
belang. We kunnen de percelen dan selecteren die langs deze wegen liggen, al dan niet in 
voetgangerszones, en ze van de bouwblokken afsplitsen.   
We werken dan ook in volgende stappen: 

1. Selecteren van de percelen waar mogelijk adressen op kunnen liggen, in ieder geval 
percelen met gebouwen en verharding. 

2. Alle geselecteerde percelen met een kadasternummer worden gegroepeerd in een 
bouwblok als ze aan elkaar raken 

3. De bouwblokken uit (2) worden opgesplitst wanneer een zijde gelegen is langs een relatief 
drukkere weg 

4. Koppelen van gegevens over wonen, werken en dichtheid of intensiteit van gebouwen of 
verharding aan de bouwblokken en bouwblokdelen uit (3) 

5.2.2.2 Data 
Als basisgegevens vertrekken we van de percelen met kadasternummers (capakey) uit het 
Grootschalig ReferentieBestand (GRB) zoals dit beschikbaar is op de website van Geopunt18. Het 
GRB is de authentieke bron voor de perceelsgegevens en dus de best beschikbare datalaag. 
Om uit het GRB de percelen te verwijderen zijn er verschillende mogelijkheden. Een eerste optie is 
om enkel de percelen met adressen te weerhouden, dit heeft als nadeel dat gebouwen die geen 
adres hebben, en toch op een afzonderlijk perceel staan (zie Figuur 45) niet opgenomen worden. 
Ook willen we, zeker op bedrijventerreinen, de verhardingen die nodig zijn voor de economische 
activiteiten (zoals parking, opslag in open lucht) maar die geen adres hebben mee in beeld krijgen. 
In het GRB is er geen datalaag die de bestaande verharding op private percelen in beeld brengt, 
enkel de gebouwen. Voor de bestaande verharding bestaat een rasterdataset van het agentschap 
Informatie Vlaanderen op Geopunt die in vakken van 5x5m het percentage verharding weergeeft, 
de zogenaamde bodemafdekkingskaart19 (BAK). Een combinatie van percelen met adressen, met 
gebouwen en met verharding volgens de bodemafdekkingskaart moet een juiste selectie van 
percelen mogelijk maken. Daarnaast kunnen de data over de bebouwings- en verhardingsgraad 
ook geaggregeerd worden tot kenmerken van een bouwblok wat een zicht geeft op de dichtheid of 
de intensiteit van het gebruik van dat bouwblok. 

                                                             
18 < https://www.geopunt.be/catalogus> , geraadpleegd op 2022-04-11 
19 < https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/b0ee78ab-4447-4cc3-b99b-5210efccab70> , geraadpleed op 2022-04-11  
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Figuur 45: boven: situatie waarbij een grote loods op een afzonderlijk perceel gelegen is, en geen adrespunt (getallen op 
witte achtergrond) heeft. Linksonder: situatie waar de parkeerplaats op een afzonderlijk perceel is gelegen en 
rechtsonder de weergave in de bodemafdekkingskaart. (Bron Geopunt, CRAB, GRB, BAK) 

   
Om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van percelen vanop de weg in kaart te brengen zoeken 
we een wegenbestand waarbij de relatieve drukte of het effectief gebruik van de weg opgenomen 
is in de attributentabel. Zoals we reeds in 1.3 aangaven, willen we zoveel mogelijk gebruik maken 
van open data. We zoeken naar een vrij beschikbare versie die vergelijkbaar is met de kaarten die 
gebruikt worden voor navigatie zoals Figuur 46. De link met navigatiesystemen is relevant omdat 
zij zo ontworpen zijn om de voertuigen langs de snelste weg te sturen, waardoor ze een hiërarchie 
van wegen nodig hebben die het berekenen van de route vereenvoudigt. Buiten de momenten van 
congestie op het wegennet zullen dus de hoogst gecategoriseerde wegen het meeste verkeer te 
verwerken krijgen. Een ligging langs deze wegen vertaalt zich dus in een hogere zichtbaarheid van 
de locatie. 
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Figuur 46: Wegenkaart in Via Michelin ( <https://nl.viamichelin.be/web/Kaarten-Plattegronden>, geraadpleegd op 2022-
01-23) 
  

 
Wanneer we de categorisering uit het wegenregister (Figuur 47) van de website van Geopunt 
vergelijken met de gegevens uit Open Street Map (OSM) (Figuur 48) bevat het wegenregister 
slechts zeer fragmentair de wegen, die we wensen op te nemen. OSM bevat veel meer straten die 
ingedeeld zijn, en heeft bovendien ook een indicatie van de voetgangersgebieden.  
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Figuur 47: wegencategorisering volgens wegenregister (geopunt.be) 

 
Figuur 48: Wegencategorisering volgens Open Street Map 
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Het wegenregister bevat veel minder wegen met een hogere categorie, vooral in de 
binnenstedelijke omgeving, ook het relatieve belang van de ringweg ten opzichte van de 
invalswegen komt in het wegenregister niet naar voor. Zowel de ringwegen als de invalswegen zijn 
goed weergegeven in OSM. We gaan dan ook verder aan de slag met de gegevens uit OSM, 
voornamelijk omdat de attributen die we nodig hebben om sommige wegen te koppelen aan 
percelen niet aanwezig zijn in het wegenregister.  
 
In de laatste stap koppelen we gegevens over de verhardingsgraad en de verweving van wonen en 
werken aan de bouwblokken.  Zoals hoger reeds besproken, kunnen de gegevens uit GRB-
gebouwen en de bodemafdekkingskaart een zicht geven op de intensiteit of de dichtheid van het 
gebruik van een bouwblok.  
 
Voor wonen bestaan er geen vrij toegankelijke datasets op perceelsniveau. Om de rasterkaarten 
van het landgebruik te maken, gebruikte VITO een dataset met de percelen waarop gewoond 
wordt. Om in deze studie de aggregatie van gegevens op bouwblokniveau te doen, maken we 
gebruik van dezelfde basisdata. Op de ruimtemonitor worden gelijkaardige data gebruikt om een 
rasterkaart te maken van de inwonersdichtheid en huishoudensdichtheid. Hiermee kunnen we een 
inschatting maken van de percelen waarop gewoond wordt. De gegevens van de ruimtemonitor 
dateren uit 2013, daarom stellen we voor om de niet-gepubliceerde data uit 2019 te gebruiken die 
gehanteerd werd voor de opmaak van de landgebruikskaart. 
 
Samenvattend gebruiken we dus volgende geografische data: 

• Percelen en gebouwen uit het GRB 
• het rasterbestand van de bodemafdekkingskaart (2018) beschikbaar voor Vlaanderen in 

een 5m resolutie  
• de wegencategorisering van Open Street Map: gis_osm_roads_free_1 : 

https://download.geofabrik.de/europe/belgium.html 
• een (interne) datalaag met percelen met residentiële gebouwen 
• de percelen waarop ondernemingen of vestigingen gelegen zijn volgens de VKBO, zoals 

gepubliceerd door VLAIO en Agentschap Informatie Vlaanderen op geopunt.be 
 
 

5.2.3 Methode  

5.2.3.1 Selectie van de percelen met verharding 
De rasterversie van de bodemafdekkingskaart gebruiken we als basis om percelen te selecteren 
met bodemafdekking. Om nadien een verhardingsgraad van een bouwblok te kunnen bepalen 
willen we ook weten hoeveel er precies verhard is. We moeten de rasterdataset omzetten naar 
een vectorbestand om de overlay met de percelenlaag uit te voeren. 
 
De omvang van de rasterdataset maakt het moeilijk om zonder meer deze om te zetten naar een 
polygonen laag: er zijn meer dan 600 miljoen vakjes van 5 meter op 5, die elk een afzonderlijke 
waarde voor verharding hebben: er zijn dus veel rastervlakken die deels verhard zijn. Ieder 
rastervak kan in één of meerdere percelen gelegen zijn, die op hun beurt deels verhard kunnen 
zijn.   Na een visuele analyse is gekozen om enkel de rastervakken die meer dan 80% verharding 
hebben effectief mee te nemen, en deze allemaal te beschouwen als volledig verhard, waardoor 
we een 1 bit-dataset krijgen. Dit is een reductie van de oorspronkelijke dataset.  
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Figuur 49: links: bodemafdekkingkaart, midden: delen van de bodemafdekking die op kadastrale percelen gelegen zijn, 
rechts: idem als midden, met verwijdering van de kleine vlakken die niet overlappen, voorbeeldgebied ten oosten van 
Roeselare 

De 1 bit dataset combineren we met de kadastrale percelen via een ArcMAP ‘intersect’. Percelen 
die voor 80% in verharde vlakken vallen, maken deel uit van de categorie ‘verharde percelen’. De 
rest van de percelen gaat naar de categorie onverharde percelen. De kleine deeltjes — vlakken die 
dus niet overlappen volgens de twee datalagen (kadastrale percelen en vectorversie van de 
bodemafdekkingskaart met vakken die voor 80% verhard zijn)—  halen we vervolgens uit de 
dataset. Door het verwijderen van kleine vlakken uit de bodemafdekkingskaart zijn ook sommige 
kleine gebouwen verwijderd uit de selectie. Om eventuele fouten te corrigeren worden percelen 
waar gebouwen op staan volgens GRB eveneens meegenomen in de selectie. De uiteindelijke 
selectie van percelen met gebouwen of bodemafdekking is zichtbaar op Figuur 50. 
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Figuur 50: aanduiding van de selectie van percelen waar mogelijke adressen op kunnen liggen (olijfgroen) met weergave 
van de gebouwen (lichtgroen), voorbeeldgebied ten oosten van Roeselare. 

5.2.3.2 Hergroepering percelen met bodemafdekking in bouwblokken 
In een tweede stap voeren we een eerste test uit door de geselecteerde percelen te combineren 
tot bouwblokken. Het resultaat van de bouwblokken is weergegeven in Figuur 51 voor hetzelfde 
gebied. In totaal zijn er in Vlaanderen 222.570 verschillende gebieden aangeduid. Het aandeel 
bodemafdekking in elk bouwblok wordt weergegeven in Figuur 52 voor het gebied Brussel-
Mechelen-Leuven. 

 
Figuur 51: indeling in bouwblokken van percelen met bodemafdekking of gebouwen, voorbeeldgebied ten oosten van 
Roeselare 
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Figuur 52: aandeel bodemafdekking per bouwblok (Brussel-Mechelen-Leuven) 

5.2.3.3 Groeperen van percelen met bodemafdekking in bouwblokken volgens hun ligging 
langs een drukkere weg 

In de zoektocht naar een GIS bestand met gecategoriseerde wegen die overeenkomt met het 
lokale gebruik (vergelijkbaar met de indeling op een Michelinkaart), is gekozen voor het 
wegenbestand van Open Street Map (OSM). De relevante wegtypes die vrij correct in OSM zijn 
weergegeven zijn: 

• Pedestrian 
• Tertiary 
• Secondary 
• Primary 
• Trunk (soort expressweg) 
• Motorway  

 
Motorway en Trunk worden niet gebruikt, omdat er geen rechtstreekse toegang is naar 
economische activiteiten vanop die weg. Het gaat enkel om een zichtlokatie, en niet om 
toegankelijke locaties. De andere categorieën uit OSM, zoals voetpad, onverharde weg, 
residentiële straat, woonerf, niet nader bepaalde weg,… zijn doorheen de dataset niet 
systematisch aangeduid. Wegen die tot dezelfde categorie behoren, worden soms wel en soms 
niet aangeduid in die categorie. Daarnaast hebben de andere types wegen gelijkaardige 
kenmerken wanneer we het bekijken vanuit de zichtbaarheid (van een bedrijf) langs een weg. 
 
Per wegtype voeren we een spatial join uit waarbij de attributen van ‘gis_osm_roads_free_1’ 
toegevoegd worden aan de GRB percelen, voorzover de percelen gelegen zijn binnen een gegeven 
afstand van de weg (polyline). De afstand is afhankelijk van de verwachte breedte van de weg. In 
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Vlaanderen zijn ‘primary’ en ‘secondary roads’ vaak zeer breed. Na verschillende tests is 70m een 
goede maat voor ‘primary’; voor ‘tertiary roads’ is 50m het best gepast en voor ‘pedestrian’ 25m. 
Voor de stedelijke Brusselse situatie nemen we respectievelijk 70m (‘primary’), 50m (‘secondary’), 
25m (‘tertiary’) en 25m (‘pedestrian’).  Omdat sommige percelen aan verschillende wegen 
grenzen, doen we die operatie zes keer: 

• Binnen 100m van motorway 
• Binnen 70m van trunk 
• Binnen 70m van primary road 
• Binnen 70m van secondary road 
• Binnen 50m van tertiary road 
• Binnen 25m van pedestrian road 

 
Vervolgens laden we de lagen in PostGIS, koppelen we alles aan elkaar, en berekenen we vier 
attributen. Die attributen zijn gebaseerd op een hiërarchie tussen de verschillende wegen. In deze 
stap koppelen we de percelen ook aan de gegevens van de economische kartering voor zover de 
percelen hierin opgenomen zijn. Wanneer we kijken vanuit het standpunt van:  

• de autobestuurder, kijken we achtereenvolgens naar primary, secondary en tertiary;  
• de voetgangerspassage, kijken we achtereenvolgens naar pedestrian, tertiary, 

secondary 
• de zichtbaarheid, kijken we achtereenvolgens naar primary, pedestrian, secondary, 

tertiary 
• de gemengde bereikbaarheid, kijken we achtereenvolgens naar primary, secondary, 

tertiary, pedestrian 
 

Dit levert extra velden op in de datalaag, namelijk: 
• car_access (hiërarchie vanuit de autobestuurder) 
• footfall (hiërarchie vanuit de voetgangerspassage) 
• visibility  (hiërarchie vanuit zichtbaarheid) 
• mix_access (hiërarchie vanuit gemgende bereikbaarheid). 

 
Vervolgens aggregeren we de laag per wegtypering (enkel gedaan voor ‘mix_access’) via een 
dissolve in ArcGIS of ST_UNION in postgis.  Het gevolg is dat er polygonen gemaakt worden van 
bouwblokken, (wanneer alle percelen van het bouwblok dezelfde attribuutcode hebben) of delen 
van bouwblokken (wanneer percelen in het bouwblok een verschillende attribuutcode hebben).  
Elk bouwblok of deel van bouwblok heeft een afzonderlijk ‘id’. Hieronder zien we het resultaat 
voor het voorbeeldgebied (zie Figuur 53) en het ruime gebied rond Leuven (zie Figuur 54). In totaal 
zijn er 322.869 bouwblok(delen). 
 
Op Figuur 53 zien we hoe de bouwblokken in het randstedelijkgebied van Roeselare worden 
gesplitst, afhankelijk van de ligging langs een secundaire (oranje) of tertiaire weg (groen). Op 
detailniveau geeft de combinatie van de afstanden vanuit de as van wegen soms merkwaardige 
resultaten, zoals ingesloten percelen of op hoeken. Wanneer we echter naar het ruimere beeld 
van Leuven kijken, zien we dat structuren langs steenwegen en winkelstraten er over het 
algemeen duidelijker uitkomen. In de verdere uitwerking van dit Deel 5 gaan we dan ook verder 
werken met de gebiedsindeling in bouwblokdelen omdat deze best aansluit bij de eisen voor de 
gebiedsindeling zoals geformuleerd in hoofdstuk 1.3. In functie van de leesbaarheid van de tekst, 
blijven we spreken van een indeling in ‘bouwblokken’.  
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Figuur 53: indeling in bouwblokken van percelen met bodemafdekking of gebouwen afhankelijk van ligging langs wegen 
ingedeeld volgens ‘mixed access’, voorbeeldgebied ten oosten van Roeselare 
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Figuur 54: aandeel bodembedekking per bouwblok(deel): indeling in bouwblokken van percelen met bodemafdekking of 
gebouwen afhankelijk van ligging langs wegen ingedeeld volgens ‘mixed access’, ruime omgeving van Leuven 

 

5.2.3.4 Koppeling van de gegevens aan de bouwblokken 
Aan de bouwblokken worden bijkomende gegevens gekoppeld over economische en residentiële 
dichtheid: 

• Totaal aantal percelen 
• Oppervlakte van het bouwblok(deel) 
• Aantal percelen met bebouwing 
• Oppervlakte gebouwen 
• Aantal percelen met bodemafdekking 
• Oppervlakte bodemafdekking 
• Aantal percelen met woningen 
• Oppervlakte van de woongebouwen 
• Aantal percelen met economische activiteiten (volgens VKBO) 
• Oppervlakte van de percelen met economische activiteiten 
• Gemiddelde afstand tussen de percelen met economische activiteiten in het 

bouwblok(deel) 
• Aandeel (%) van de oppervlakte van percelen met woongebouwen ten opzichte van de 

oppervlakte van het totale bouwblok 
• Aandeel (%) van de oppervlakte percelen met economische activiteiten ten opzichte 

van de oppervlakte van het totale bouwblok 
• Aandeel (%) van de oppervlakte bodemafdekking ten opzichte van de oppervlakte van 

het totale bouwblok 
De verschillende gegevenslagen worden hieronder weergegeven voor de omgeving van Roeselare, 
met telkens een indeling in kwantielen, waarbij de populatie telkens alle bouwblokken met 
bodemafdekking in Vlaanderen is, opgesplitst volgens de ligging langs bepaalde wegen uit OSM 
zoals hoger beschreven. 
 
Als illustratie van de resultaten nemen we de omgeving van Roeselare. 
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Figuur 55: Omgeving Roeselare met aanduiding van de kernen volgens RURA 2021 en de bedrijventerreinen van VLAIO 
(2019) 

 
Figuur 56: Omgeving Roeselare: aantal percelen per bouwblok 
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Figuur 57: Omgeving Roeselare: oppervlakte van elk bouwblok 

 
Figuur 58: Omgeving Roeselare: aantal percelen met gebouwen per bouwblok 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 119 van 226 

 
Figuur 59: Omgeving Roeselare: totale grondoppervlakte van de gebouwen in elk bouwblok 

 
Figuur 60: Omgeving Roeselare: aantal percelen met bodemafdekking per bouwblok 
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Figuur 61: Omgeving Roeselare: totale oppervlakte van de bodemafdekking per bouwblok 

 
Figuur 62: Omgeving Roeselare: aantal percelen met woongebouwen per bouwblok 
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Figuur 63: Omgeving Roeselare: totale grondoppervlakte van de woongebouwen per bouwblok 

 
Figuur 64: Omgeving Roeselare: aantal percelen met economische activiteiten per bouwblok 
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Figuur 65: Omgeving Roeselare: totale oppervlakte van de percelen met een economische activiteit 

 
Figuur 66: Omgeving Roeselare: gemiddelde afstand tussen percelen met economische activiteiten 
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Figuur 67: Omgeving Roeselare: aandeel van de oppervlakte van woongebouwen per bouwblok 

 
Figuur 68: Omgeving Roeselare: aandeel van de oppervlakte percelen met economische activiteiten 
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Figuur 69: Omgeving Roeselare: aandeel bodemafdekking per bouwblok 

 
Figuur 70: Omgeving Roeselare: aandeel oppervlakte percelen met woningen  
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Figuur 71: Omgeving Roeselare: aandeel bebouwde oppervlakte per bouwblok 

 

5.3 ANALYSE VERHARDINGSGRAAD EN MENGING VAN WONEN EN 
WERKEN 

Op basis van het overzicht van de kaarten uit Figuur 56 tot en met Figuur 71 maken we een keuze 
om een inzicht te geven in de verhardingsgraad en in de mate van verweving. Voor dichtheid 
komen het aandeel bebouwing en het aandeel verharding voor een bepaalde oppervlakte in 
aanmerking. Omdat we ook bedrijventerreinen correct in beeld willen krijgen — die doorgaans 
bestaat uit grote oppervlakte met weinig bebouwing — gaat de voorkeur naar de 
verhardingsdichtheid of verhardingsgraad van de bouwblok(delen). Uit de verdeling in decielen 
van Figuur 69 wordt een keuze gemaakt voor drempelwaarden. Op basis van de terreinkennis en 
de visuele analyse van verschillende gebieden wordt gekozen om grenswaarde voor de gebieden 
met een hoge verhardingsgraad te nemen op 36% en voor de gebieden met lage verhardingsgraad 
op 17%. 

5.3.1 Aanduiding van bouwbokken met verharde percelen 

5.3.1.1 Hoofdlijnen van de methode  
De bouwblokken met verharding zijn afgeleid uit volgende bronnen:  

• de bodemafdekkingskaart (Informatie Vlaanderen data 2018, beschikbaar op de 
website van Geopunt) 

• de percelen- en gebouwenkaart van GRB,  
• een verdere selectie van een aantal wegcategorieën uit OSM 
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Zoals eerder vermeld spreken we over bouwblokken, ook al gaat het soms over bouwblokdelen.  

5.3.1.2 Beschrijving van het resultaat 
De basiskaart die gebruikt wordt bevat niet de volledige oppervlakte van Vlaanderen. Er wordt 
alleen gewerkt met bouwblokken die verharde percelen bevatten en bebouwing is afzonderlijk 
toegevoegd via GRB (zie 5.2.3). In de volgende figuren is af te leiden hoe deze indeling, bestaande 
uit verharding, bouwblokken, percelen en bebouwde oppervlakte zich ruimtelijk verhoudt tot de 
Vlaamse oppervlakte.  
 

 
Figuur 72: Schematische voorstelling van de indeling verharding, bouwblokken, percelen en bebouwde oppervlakte  

 
 Oppervlakte (in ha) % t.o.v. Vlaamse oppervlakte 
Vlaanderen 1.362.443 100 
Ruimtebeslag (2019) 453.488 33 
Verharding (2018, o.b.v. 
digital Vlaanderen) 

 15 (± 0,50 %) 

Oppervlakte bouwblokken 
met verharding  

435.959 32 

Verharde oppervlakte op 
percelen in bouwblokken 

113.679 
 

8 

Bebouwde oppervlakte op 
percelen in bouwblokken 

70.794 
 

5 

Figuur 73: Vergelijking van de oppervlakte van bouwblokken met verharding met de Vlaamse oppervlakte 

De verharde oppervlakte in de bouwblokken is lager dan in heel Vlaanderen, in hoofdzaak omdat 
alleen gekadastreerde percelen in de bouwblokken zijn opgenomen. Wegen en ander publiek 
domein zijn niet opgenomen, terwijl ze wel een groot aandeel van de verharde oppervlakte 
innemen. De verharde oppervlakte in de bouwblokken is van dezelfde grootte-orde als het 
ruimtebeslag, maar is duidelijk niet hetzelfde. Zo zullen onbebouwde percelen van parken, 
golfterreinen, tuinen,… wel opgenomen zijn in het ruimtebeslag, maar niet in de bouwblokken met 
verharding.  
 
De bebouwde oppervlakte binnen de bouwblokken (ca 70.800 ha) is lager dan de bebouwing in 
Vlaanderen uit het Ruimterapport 2021 (80.820 ha). Dit verschil is aannemelijk aangezien we onze 
selectie voor bebouwing enkel haalden uit gekadastreerde gebouwen van het GRB, terwijl in het 
Ruimterapport een bredere definitie gebruikt is. Binnen de selectie van bouwblokken met 
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verhardingen, bedraagt ongeveer 26% van de oppervlakte uit verharding op percelen, en 16% uit 
bebouwing op percelen. 
 
Deze indeling in bouwblokken behoort niet tot de finale resultaten van dit onderzoek. Het is 
eerder een tussenstap in de methode, of een tussentijds resultaat in functie van de methode. In 
deze fase biedt een Vlaamse kaart weinig meerwaarde, aangezien het dicht aansluit bij gekende 
kaarten zoals het ruimtebeslag. Een kaartbeeld is vooral interessant om de indeling die verder de 
komende twee delen worden uitgelegd, te begrijpen. Een afzonderlijk nut van deze selectie in 
bouwblokken met verharding is voor het ruimtelijk-economisch beleid niet verder onderzocht. 
 

5.3.2 Bouwblokken ingedeeld op basis van verhardingsgraad  

5.3.2.1 Hoofdlijnen van de methode  
Alle bouwblokken die in dit onderzoek geselecteerd werden, zijn bouwblokken met (deels) 
verharde percelen in. We introduceerden de verhardingsgraad. Dit is de verharde oppervlakte van 
de percelen per bouwblok dat opgeteld is en daarna gerelateerd is aan de oppervlakte van het 
bouwblok. Zoals eerder vermeld houden de berekeningen enkel rekening met de gekadastreerde 
percelen in de bouwblokken. Dit betekent dat de verharding op niet-gekadastreerde percelen (die 
deel uitmaken van een bouwblok) niet is meegeteld in de totale oppervlakte van het bouwblok. De 
grenzen tussen laag, midden en hoog zijn vastgelegd op het begin van 5de deciel (17% verharding) 
en begin van 7de deciel (36%), gebaseerd op terreinkennis. In een volgende stap zijn de 
adrespunten van de bedrijfsadressen aan de bouwblokken toegekend. 

5.3.2.2 Beschrijving van het resultaat 
 
Gegevens 
Op basis van de geografische data zijn verschillende oppervlaktematen te berekenen. Zo zijn de 
volgende grafieken systematisch voor iedere indeling geaggregeerd volgens 3 indelingen (zie ook 
Figuur 72): 

• oppervlakte in de bouwblokken(zie Figuur 57) 
• oppervlakte verharde percelen in bouwblokken (zie Figuur 59) 
• oppervlakte bebouwde percelen in bouwblokken 

 
Het eerste gegeven is de oppervlakte van de verharde bouwblokken. Hierin wordt de totale 
oppervlakte van de bouwblokken opgeteld naar klasse van verhardingsgraad, in hoog, gemiddeld, 
en laag. Het gaat hier aldus om de absolute oppervlaktecijfers van de verharding. De indeling in 
klassen van verhardingsgraad gebeurde echter op basis van het oppervlaktepercentage (zie Figuur 
69) .  
 
De oppervlakte van de bouwblokken (zie Figuur 57) naar verhardingsgraad verschilt per categorie 
verhardingsgraad (zie Figuur 74): in hoog verharde bouwblokken zit 25% van de oppervlakte van 
de bouwblokken, 31% in gemiddeld verharde bouwblokken en 44% is laag verharde 
bouwblokken. We spreken hier over de verdeling van 436.000 ha van de bouwblokken met 
verharding in Vlaanderen. 
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Figuur 74: Verdeling van de oppervlakte volgens de drie categorieën (oppervlakte, verharde oppervlakte en bebouwde 
oppervlakte) en per type verhardingsgraad (hoog, gemiddeld en laag).  

 
Het gegeven van de verharde oppervlakte per bouwblok is de totale verharding op percelen (zie 
Figuur 61 ook hier exclusief niet-gekadastreerd publiek domein) per verhardingsgraadklasse 
gesommeerd en gedeeld door de totale oppervlakte van de bouwblokken uit die klasse.  
 
De bebouwde oppervlakte gaat over de som van de grondoppervlakte van de gebouwen (zie 
Figuur 59), gerelateerd aan de totale oppervlakte van de bouwblokken (zie Figuur 57). Deze 
oppervlakte is per definitie lager omdat dat ieder gebouw een vorm van verharding is, maar niet 
iedere verharding bij de gebouwen geteld wordt (vb. parking, circulatieruimte).  
 
De verharde oppervlakte binnen de bouwblokken (zie Figuur 74 midden) verschilt per definitie en 
per categorie. In de hoog verharde bouwblokken vinden we 56% van de verharde oppervlakte en 
maar  16% van de bebouwde oppervlakte.  
 
In gemiddeld verharde bouwblokken is dat 31% van de verharding en 34% van de bebouwde 
oppervlakte. In de laag verharde bouwblokken vinden we 13% van de verharding en 48% van de 
bebouwde oppervlakte. Per definitie bevatten de bouwblokken met lage verharding immers 
minder verharde oppervlakte dan de hoog en gemiddeld verharde bouwblokken. 
 
Ruimtelijke structuur 
Het kaartbeeld van de verhardingsgraad voor Roeselare brengt weinig nieuwe inzichten en is vrij 
herkenbaar (zie Figuur 69). Hoge verhardingsgraad is te vinden in bedrijventerreinen, de centrale 
delen van steden en meerdere steenwegen rond de steden. In dorpen gaat het vooral om de 
oudere delen en de delen rond de steenwegen. De middenklasse van de verhardingsgraad komt 
overeen met recentere wijken in steden en dorpen. In veel van de linten buiten de kernen is de 
verhardingsgraad gemiddeld tot laag.  
 
Veel van de verspreid voorkomende bouwblokken behoren tot de laagste verhardingsklasse. De 
bouwblokken met de hoogste aanwezigheid van economie (dominant en uitsluitend economie, zie 
verder) behoren vaker tot de gemiddelde verharding. Gebieden met openluchtrecreatie behoren 
ook tot de klasse met een lage verhardingsgraad.  
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5.3.3 Bouwblokken ingedeeld op basis van verweving wonen en werken 

5.3.3.1 Hoofdlijnen van de methode  
 
De belangrijkste stappen in het indelen van bouwblokken op basis van verweving wonen en 
werken zijn de volgende:  

1. Voor ieder perceel van een bouwblok wordt bepaald of het perceel wonen bevat (percelen 
met wonen op basis van adrespunten).  

2. Voor ieder perceel van een bouwblok wordt bepaald of het perceel economie bevat (de 
laag bedrijven en vestigingen o.b.v. VKBO).  

3. Voor deze indeling wordt er geen rekening gehouden met het aandeel van economische of 
woonpercelen of met de aard van de economische activiteiten op de economische 
percelen. 

 
Globaal genomen zijn aan de adrespunten woonadressen en bedrijfsadressen toegekend. Op 11% 
van de oppervlakte van de bouwblokken met verharding bevinden zich geen woon- of 
bedrijfsadressen. Dit kan gaan om kleine verhardingen, kleine gebouwen en iets grotere 
oppervlaktes voor serres, stallen, tweede verblijven, bedrijfsgebouwen zonder zetel, leegstaande 
bedrijfsgebouwen, opslag in open lucht, sommige wegen die op een kadastraal perceel gelegen 
zijn…. Deze categorie is goed voor 5% van de verharde oppervlakte en 3% van de bebouwde 
oppervlakte. In de verdere beschrijvingen benoemen we deze categorie zonder woon- en 
bedrijfsadressen als ‘no data’. 
 
Er bestaan twee versies van de indeling voor verweving: één op basis van aantallen (zie Figuur 62 
en Figuur 64) en één op basis van oppervlakte (zie Figuur 68 en Figuur 70 ). Bij de eerste versie 
(‘aantal percelen’) worden percelen met wonen en percelen met economische activiteiten 
opgeteld per bouwblok (deze som kan dus meer eenheden omvatten dan het aantal percelen in 
het bouwblok, aangezien op eenzelfde perceel gewoond en gewerkt kan worden). Deze som wordt 
de noemer van de breuk. In de teller komt het aantal percelen met alleen wonen op. Als er geen 
wonen is, is de teller 0. Als er alleen wonen is, worden noemer en teller even groot. De tweede 
versie (‘oppervlakte percelen’) baseert zich op perceelsoppervlakte en de berekeningen gebeuren 
op een gelijkaardige manier als bij de eerste versie. 
  

 Totaal = (oppervlakte percelen met wonen) + 
(oppervlakte percelen met economische activiteiten) 

 Aandeel oppervlakte percelen 
met woningen 

Aandeel oppervlakte percelen 
met economie 

Enkel werken 0 % = 100% 
Hoofdzakelijk werken 1% tem 50% 50% tem 99% 
Verweving wonen en werken 51% tem 74% 26% tem 49% 
Hoofdzakelijk wonen 75% tem 99% 1% tem 25% 

Enkel wonen > 99%20 < 1% 

Figuur 75: definitie verweving volgens aandeel oppervlakte percelen met wonen en percelen met economie 

                                                             
20 Aangezien de percentages gecodeerd zijn als gehele getallen (integer) is het mogelijk dat er in sommige bouwblokken toch een percentage economische 
activiteiten aanwezig is.  In de analyse komt hierdoor een zeer beperkt aandeel bouwblokken naar voor die in deze situatie zijn. 
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Vervolgens worden de bouwblokken verdeeld over vijf klassen in kwintielen, iedere klasse bevat 
dus evenveel bouwblokken. De klassen zijn even groot voor verweving ‘aantallen’ en verweving 
‘oppervlakte’. Indien er geen percelen met wonen zijn is, is de teller 0 en dit vormt een aparte 
klasse. In het geval dat er geen economische percelen zijn, zijn de noemer en teller even groot zijn 
en ook dit is een aparte klasse.  

5.3.3.2 Beschrijving van het resultaat 
 
Ruimtelijke structuur 
De verschillen tussen verweving ‘aantal’ en verweving ‘oppervlakte’ zijn vooral op kaart op te 
merken: vooral de morfologie of de omvang van de percelen bepaalt de verschillen tussen de twee 
soorten verwevingen. De wijzigingen zijn doorgaans beperkt tot het doorverschuiven van 1 klasse.  
 
De kaart verweving ‘aantal’  geeft inzicht op basis van aantal percelen. In die kaart (zie Figuur 76, 
Figuur 79, Figuur 82, Figuur 85 en Figuur 88) is er een duidelijk herkenbaar ruimtelijk patroon. 

• Het eerste dat opvalt op deze kaarten is dat het aantal bouwblokken waar uitsluitend 
wonen voorkomt, zeer beperkt is en relatief vaak buiten kernen en linten gesitueerd 
zijn.  

• Een tweede belangrijke vaststelling is dat veel van de evenwichtig verweven 
bouwblokken zich situeren in kernen langs de ontsluitende wegen, zowel in stedelijke 
context als in kernen en gehuchten.  

• De winkelstraten in centra zijn heel duidelijk afgeleid en de verweven bouwblokken 
met dominant wonen komen voor in grotere gehelen.  

• Een deel van de bouwblokken (veelal de grootste) met enkel economische percelen 
komen overeen met de bedrijventerreinen, campussen en recreatiegebieden. In 
Leuven herkennen we duidelijk het researchpark en de campus Arenberg. Tot de 
bouwblokken met enkel economische percelen behoren ook veel bouwblokken buiten 
de kernen en linten. Van de kleinere bouwblokken zullen we er in een volgende fase 
veel toekennen aan agrarische activiteiten en cultuur en vrije tijd (zie verder). 

• In stedelijk context zijn er vrij grote delen waar wonen dominant (maar nauwelijks 
monofunctioneel) aanwezig is, maar ook zeer grote delen met verweven economie. In 
Roeselare bijvoorbeeld bevinden de wijken met dominant wonen tussen de kleine en 
grote ring en in de vier windrichtingen. In Leuven komt dergelijke dominante woonwijk 
voor in de Kessel-Lo, Wilsele dorp en een deel van Heverlee. In Hasselt komt dat 
binnen de grote ring weinig voor, uitsluitend in het zuidwesten.  
 

In de tweede versie verweving op basis van oppervlakte (zie Figuur 77, Figuur 80, Figuur 83 en 
Figuur 89) is beter te zien waar economische activiteiten een grote oppervlakte-impact hebben in 
een bouwblok. We bespreken enkele verschillen tussen de twee verwevingskaarten, en vergelijken 
de kaarten verweving ‘aantallen’ met verweving ‘oppervlakte’: 

• De steenwegen komen globaal sterker naar voor als verweven gebieden met 
dominantie van economie in de kaarten verweving ‘oppervlakte’.  

• In Roeselare komt ook de kanaalzone en bijvoorbeeld de bouwblokken met de 
bedrijven Roelarta en Rodenbach (die eerder bestudeerd werden in Segmentatie IV — 
zie Figuur 22 en 1.1.1) duidelijk in beeld: ze worden in de kaart ‘oppervlakte’ 
verweving met hoofdzakelijk economische activiteiten (terwijl ze in verweving ‘aantal’ 
nog in een evenredige verdeling wonen-werken zaten). In Leuven zien we duidelijk 
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Gasthuisberg, in Hasselt de noordelijk hogescholen en stedelijk zwembad en de twee 
campussen van het Jessa Ziekenhuis.   

• De verweven bouwblokken met dominant wonen komen daardoor globaal minder in 
ruimtelijk gehelen voor en ze zijn minder groot in de steden.  

• Ook in de dorpen zijn dergelijk verschillen merkbaar: In Bulskamp (bij Veurne) komt op 
de kaart ‘oppervlakte’ een extra bouwblok bij in de categorie van evenwichtig 
verweven gebied (gaat van oranje naar geel). We vermoeden dat het vrij omvangrijk 
woonzorgcentrum in de kern hier een invloed heeft. In Morkhoven (bij Herentals) 
daarentegen vinden we het bedrijf houthandel Luyten (dat we eveneens in 
Segmentatie IV — zie 1.1.1 — behandelden niet terug) niet terug: er doen zich geen 
wijzigingen voor tussen de twee kaarten. Dat kan zijn omdat het bedrijfsterrein 
gesitueerd is op meerdere percelen en de economische activiteit (vooral) 
geregistreerd is op het perceel aan de straatkant.  
 

 
Figuur 76: Roeselare en omgeving: verweving ‘aantallen’  

Zone Roularta 

Zone Rodenbach 
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Figuur 77: Roeselare en omgeving: verweving ‘oppervlakte’ 

 

 
Figuur 78: Leuven en omgeving, met aanduiding van de kernen volgens RURA 2021 en de bedrijventerreinen (VLAIO 
2019) 
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Figuur 79: Leuven en omgeving: verweving ‘aantallen’ 
 

 
Figuur 80: Leuven en omgeving: verweving ‘oppervlakte’ 

Zone gasthuisberg 
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Figuur 81: Hasselt en omgeving, met aanduiding van de kernen volgens RURA 2021 en de bedrijventerreinen (VLAIO 
2019) 
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Figuur 82: Hasselt en omgeving: verweving ‘aantallen’  

 
Figuur 83: Hasselt en omgeving: verweving ‘oppervlakte’ 

Zone hogescholen 
met stedelijk zwembad 

Zone ziekenhuis 
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Figuur 84: Morkhoven en omgeving, met aanduiding van de kernen volgens RURA 2021 en de bedrijventerreinen (VLAIO 
2019) 
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Figuur 85: Morkhoven en omgeving: verweving ‘aantallen’ 

 
Figuur 86: Morkhoven en omgeving: verweving ‘oppervlakte’ 

Zone Houthandel Luyten 
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Figuur 87: Bulskamp-Beauvoorde (Veurne) en omgeving, met aanduiding van de kernen volgens RURA 2021 en de 
bedrijventerreinen (VLAIO 2019) 
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Figuur 88: Bulskamp-Beauvoorde (Veurne) en omgeving: verweving ‘aantallen’ 

WZC Bulskamp 
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Figuur 89: Bulskamp-Beauvoorde (Veurne) en omgeving: verweving ‘oppervlakte’ 
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Gegevens  
De verschillen tussen verweving ‘aantal’ en verweving ‘oppervlakte’ zijn ook te zien in volgende 
grafieken waarbij de oppervlaktematen van beide indelingen naast elkaar wordt geplaatst. We 
vergelijken het aandeel activiteiten met het oppervlaktepercentage van de bouwblokken. Dan 
merken we dat de klassen verweven met dominantie van economie veel groter wordt bij 
verweving ‘oppervlakte’ in vergelijking met verweving ‘aantal’. De bouwblokken met een 
evenwichtige verdeling wonen-werken en de bouwblokken met dominant wonen nemen dan af.  
 
In de grafieken komen we de verschillende categorieën overeen met de legende als volgt (‘E’ staat 
voor economie en ‘W’ voor ‘wonen’): 

• E = Enkel economie 
• EEW = Verweving met hoofdzakelijk economische activiteiten 
• EW = Verweving wonen-werken 
• WWE = verweving met hoofdzakelijk wonen 
• W = Enkel wonen 
• No data = bouwblokken met verharding waar aan de adrespunten geen woonadres of 

adres van een economische activiteit gekoppeld kon worden 
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Figuur 90: verschillen tussen de oppervlaktes volgens verweving ‘aantallen’ en verweving ‘oppervlakte’ 

Delen we de aantallen activiteiten in alle bouwblokken volgens de klassen van verweving 
‘aantallen’ en ‘oppervlakte’, merken we duidelijk een parallel met de vorige grafieken. Ook hier 
zijn in verweving ‘oppervlakte’ veel meer economische activiteiten toegekend aan de verweving 
gebieden met dominantie van economie dan in verweving ‘aantallen’. Opnieuw nemen de 
bouwblokken met een evenwichtige verweving en met verweven gebieden met dominantie van 
wonen af. 
 

Figuur 91: Aantal economische activiteiten volgens de indeling verweving ‘aantallen’ en ‘oppervlakte’  

5.3.3.3 Gebruik van data en kaart 
De grafieken rond verweving wonen en werken geven een globaal beeld voor Vlaanderen weer. 
Naast enkel algemene vaststellingen, ontbreekt het aan detail of een vergelijking met historische 
data om deze gegevens in te kunnen zetten bij beleidsvoorbereiding. Toch geven ze een belangrijk 
inzicht mee, namelijk dat er weinig bouwblokken zijn waar uitsluitend gewoond wordt. Met alleen 
de terreinkennis of terreinkartering kwamen veel economische activiteiten niet in beeld. Met deze 
VKBO-gegevens capteren we meer niet-zichtbare economische activiteiten.  Een verdere splitsing 
van de KBO gegevens per activiteitencategorie of een selectie op de ondernemingen met 
werknemers kan meer nuance brengen.  Voor de geïnventariseerde gebieden kan een confrontatie 
van de verschillende gegevens op microschaal eveneens bijkomend inzicht verschaffen in de aard 
van de verweving in een wijk. 
 
De grote meerwaarde van de verwevingskaarten is dat ze in één oogopslag de aanwezigheid van 
economische activiteiten duidelijk maakt. Die informatie kan dan snel en zonder veel moeite 
geïntegreerd worden in het denken rond ruimte in de nederzettingsstructuur.  
 
Bij de kaart verweving ‘aantallen’ komt de hoeveelheid economische activiteiten sterker tot uiting. 
Deze kaart illustreert sterk hoe economie vervlochten is in de woonomgevingen. Economie met 
wonen is in feite een normale zaak. Deze kaart is nuttig als eerste kennismaking met de data.  
 
De kaart verweving ‘oppervlakte’, die zich baseert op de oppervlaktes van de percelen, is voor 
andere doeleinde interessant, zoals bijvoorbeeld bij de opmaak van een mobiliteitsbeleid. Ze kan 
op schaal van een stad een indicatie geven voor de nood aan vrachtroutes en potentiële conflicten 
met andere routes voor andere modi. Op dezelfde schaal (maar ook buiten de steden) levert ze 
een eerste indicatie waar er wellicht vragen rond parkeren zijn die niet aan het wonen of een 
georganiseerd bedrijventerrein gekoppeld zijn.  
  
De zones met bouwblokken waar economie het meeste aantal activiteiten heeft en waar ze de 
grootste oppervlakte inneemt, verdienen extra beleidsmatige aandacht. De bedrijven die op die 
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plekken aanwezig zijn, worden best goed betrokken bij een toekomstrategie in relatie tot 
bijvoorbeeld de bouwshift. Deze economische partners hebben in deze zones een grotere rol te 
spelen dan de inwoners. De essentiële vraag is of bedrijven in deze zones meer gediend zijn met 
een verdichtingsstrategie met andere economische activiteiten, dan wel met het toevoegen van 
wonen.  

 
5.4 BEVINDINGEN EN TERUGKOPPELING ONDERZOEKSVRAGEN 

 
Onderzoeksvraag Resultaat Opmerking 
Wat is een geschikte ‘korrelgrootte’ 
van een gebied om genoeg 
onderscheid te hebben en niet te 
vervallen in analyse van individuele 
bedrijven? 

We hebben gekozen om 
bouwblokken (of delen van 
bouwblokken) als eenheid te 
gebruiken.  
 
Bouwblokken tonen voldoende 
verschillen binnen eenzelfde wijk of 
statistische sector. Via 
bouwblokdelen en wegtypes slagen 
we er ook verschillen binnen 
eenzelfde bouwblok te tonen (vb. 
economische activiteiten in een 
bouwblok die langs een weg liggen, 
die als zichtlocatie dient, versus de 
economische activiteiten in datzelfde 
bouwblok die aan een ander wegtype 
liggen).  
 
Informatie op perceelsniveau blijft 
behouden binnen de bouwblokken, 
en een aggregatie op een hoger 
schaalniveau (vb. klassen van 
gelijkaardige bouwblokken) is 
mogelijk. 

De splitsing van de bouwblokken 
levert een meer gedetailleerd beeld 
op. De link met zichtlocaties en 
bereikbaarheid hebben we echter 
niet getoetst. Dit is nog verder te 
onderzoeken. 
 

Hoe kunnen we gebieden typeren 
op basis van de huidige 
verhardingsgraad en de menging 
van wonen en werken?  
 

We hebben hiervoor een methode 
ontwikkeld dit uit verschillende 
stappen bestaat:  

• Koppeling van percelen 
aan 
verhardingsgegevens  

• Bouwblokken en -
delen definiëren via 
wegtypering 

• Koppelen van 
perceelsinformatie 
over economische 
activiteiten en wonen 

 

Welke data en gegevens gebruiken 
we voor de typering van gebieden?   
 

We hebben volgende data gebruikt: 
• Bodembedekkingskaart 
• GRB-percelen 
• OSM-wegtypering 
• Woonpercelen 
• Economische percelen 

(VKBO) 

Via het koppelen van gegevens over 
wonen, werken en verhardingsgraad 
kunnen we al een eerste beeld 
geven van de ruimtelijk-
economische structuur in een 
bepaald gebied. 
 
Het is mogelijk om hier nog andere 
gegevens aan toe te voegen, zoals 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 144 van 226   

gegevens over groen, 
bereikbaarheid met openbaar 
vervoer, macro-economische 
gegevens over arbeidsmarkt, etc. 
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6 ECONOMISCHE TYPERING VAN BOUWBLOKKEN  

In Deel 6 gaan we dan dieper in op menging van verschillende economische activiteiten in een 
gebied. We koppelen gegevens van de geregistreerde activiteiten van een onderneming of 
vestiging aan de bouwblokken uit Deel 5, en starten enkele eerste analyses op basis hiervan. 
 
 

6.1 INLEIDING EN ONDERZOEKSVRAGEN      

In Deel 6 gaan we in op het koppelen en aggregeren van data uit de kruispuntbank voor 
ondernemingen (KBO) en de Verrijkte Kruispuntbank voor ondernemingen (VKBO). Aangezien de 
VKBO enkel beschikbaar is voor het Vlaams Gewest, bespreken we ook een mogelijke koppeling 
van adresgegevens aan een GIS-puntenlaag voor de overige ondernemingen en vestigingen in de 
KBO.  Voor de ondernemingen en vestigingen met een adres in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voeren we een eerste test uit. 
 
Hoofdstuk 6.3 is gewijd aan de analyse van de gebieden uit Deel 5 met de gelokaliseerde 
adresgegevens uit de KBO uit 6.2. De nadruk ligt hier vooral in het zoeken naar een aggregatie en 
categorisering van de mix van economische activiteiten in een typering van elk gebied die in grote 
lijnen overeenkomt met de werkelijkheid op het terrein. Gezien de gekende tekortkomingen van 
de KBO voor het lokaliseren van effectieve activiteiten kan de typering van een gebied dus nooit de 
effectief uitgevoerde activiteiten in een bouwblok volledig correct weergeven (Gruijthuijsen et al 
2018). Wat we nastreven is dat de typering van verschillende gebieden in een buurt of in een 
gemeente een goede benadering geeft van wat men effectief op het terrein mag verwachten. 
 
In dit deel zoeken we een antwoord op volgende onderzoeksvragen: 

• Hoe kunnen we de menging van economische activiteiten typeren voor een gebied? 
• Hoe kan dit helpen bij de advisering van de vestigingsplaatskeuze van bedrijven? 

 
We doorlopen hiervoor volgende stappen: 

• Het localiseren van de geregistreerde economische activiteiten volgens de adressen van de 
ondernemingen en vestigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De 
geregistreerde NACE-codes worden geaggregeerd aan de hand van de 38 
activiteitengroepen21 die relevant bleken in het terreinonderzoek (Deel 2). 

• Koppelen van de economische activiteiten aan de bouwblokken, en het bepalen van 
drempelwaarden voor het weergeven van dichtheden, mengen van wonen en werken en 
mix van economische activiteiten. De resultaten van de gebiedsindelingen uit het 
empirisch onderzoek in Deel 2 gebruiken we om de drempelwaarden te toetsen. 

 
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden enkel de gegevens van de KBO via het adres 
gekoppeld. 
      

                                                             
21 De terreininventarisatie bestond uit 40 categorieën: 38 soorten economische activiteiten + 2 afzonderlijke types, namelijk ‘leegstand’ en ‘ongekend’. 
Deze twee laatste types zijn niet van toepassing in dit deel. 
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6.2 METHODE OM ONDERNEMINGEN EN VESTIGINGEN UIT KBO TE 
LOKALISEREN EN DE ACTIVITEITEN TE AGGREGEREN 

6.2.1 Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) 

Uit de beschikbare gegevens van de KBO (gedownload op 3 juni 2021) werken we hier verder met 
de ‘address’ tabel, waarin het adres van elke onderneming of vestiging vermeld wordt, en de 
‘activity’, waarin elke vestiging of onderneming gekoppeld wordt aan één of meerdere 
activiteitencodes uit de NACE nomenclatuur. Hieronder gaan we in op de bewerkingen die 
uitgevoerd zijn op deze gegevens om de geregistreerde economische activiteiten te localiseren.  
Aangezien we geïnteresseerd zijn in de combinatie van economische activiteiten in een bepaald 
gebied, maken we geen selectie van één economische activiteit per KBO-nummer, maar behouden 
we ze allemaal. 
 
Voor de localisatie van de ondernemingen en vestigingen in het Vlaams Gewest heeft VLAIO 
samen met Agentschap Informatie Vlaanderen reeds een datalaag ontwikkeld waar een 
puntlokatie toegewezen wordt aan elk KBO nummer. We maken hier dan ook gebruik van voor 
Vlaanderen. De nodige stappen om de adressen te koppelen geven we weer: ze zijn namelijk 
noodzakelijk om de andere Belgische gegevens uit de KBO te lokaliseren. 

6.2.1.1 Lijst van activiteiten per onderneming of vestiging 
In de lijst met activiteiten (‘Activity’) kiezen bedrijven hun activiteitencodes, met 5 of 7 digits.  
Aangezien we uiteindelijk de activiteiten gaan groeperen in activiteitencategorieën die bruikbaar 
zijn vanuit de visuele terreininventarisatie brengen we alle codes terug tot 5 digits. 
 
Niet alle ondernemingen gebruiken dezelfde codetabel. Een conversie is nodig tussen NACE-BEL 
2003 en NACE-BEL 2008. De conversietabel is op Statbel te vinden22. Om een éénduidige omzetting 
mogelijk te maken naar NACE-BEL 2008 moeten de codes geselecteerd worden, zoals aangegeven 
in ‘preferentiële codes’. 324 codes kwamen niet voor in de conversietabel en werden manueel 
aangevuld. In de NACE-BEL 2003 codes kwamen bovendien oude codes voor uit NACE-BEL 1993.  
Deze bijkomende conversie was niet altijd eenduidig te maken, ook omdat de 5 digits niet altijd 
bekend waren. Een zo gepast mogelijk NACE-BEL 2008 is dan gelinkt aan de activiteitencode in de 
tabel. 
 
NACE-BEL 2008 bevat op het meest gedetailleerde niveau, wat ook gebruikt wordt in de ‘activity’ 
tabel van KBO, 943 unieke ‘subklassen’. Op ditzelfde niveau zijn er 800 codes in NACE-BEL 2003.  
Voor de conversie van NACE-BEL 2003 codes naar NACE-BEL 2008 is de aanduiding van 
‘preferentiële codes’ gevolgd die Statbel aangeeft. In het MS-Excel bestand zijn alle varianten uit 
verwijderd zodat er een één-op-één tabel ontstaat voor de conversie van de NACE-BEL 2003 
activiteitencodes. Na koppeling zijn er in totaal 18.569.184 geregistreerde activiteiten volgens de 
kruispuntbank van ondernemingen. 
 
Die activiteiten worden nog onderverdeeld in 15.156.854 hoofdactiviteiten en 3.399.209 
secundaire activiteiten. De overige 13.121 activiteiten kregen de indeling ‘ANCI’ (anciliary) of 
ondersteunende activiteiten.  
 

                                                             
22 <https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/nace-bel-2008 > , geraadpleegd op 2022-04-14. 
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6.2.1.2 Classificatie van activiteiten 
Nu alle geregistreerde activiteiten een NACE-BEL 2008 code (of een equivalent) hebben, 
categoriseren we ze in de 38 nuttige categorieën uit het terreinonderzoek (CAT40). In het 
terreinonderzoek werden 40 categorieën gebruikt, waaronder ‘leegstaand’ en ‘ongekend’. 
Uiteraard komen deze niet voor in de NACE-BEL 2008 activiteiten, en blijven er dus 38 over. De 
bewerkingen uit het terreinonderzoek reduceerden de categorieën verder tot elf (a_code) grote 
groepen die ook verder worden gebruikt. De tabel act_convNACE_CAT bevat alle voorkomende 
activiteitencodes en de omzetting naar de beide categoriseringen.  
  
Volgende tabel geeft een overzicht van de aantallen activiteiten per activiteitencode (volledige 
Belgische KBO dataset). 
 

Code Aantal (x1000) omschrijving 
ACS 367 Cultuur, sport en vrije tijd 
CGA 252 Bouw: grondwerken, tuinaanleg 
CGS 1259 Bouw: algemeen, ruwbouw, wind- en waterdicht 
CIE 3128 Bouw: binnen en buiten afwerking 
F 8,9 Geloof en godsdienst 
MAG 470 Landbouw, tuinbouw, bosbouw, viskwekerij 
MCO 294 Productie van bouwmaterialen 
MFC 237 Productie van voeding en catering 
MMM 416 metaal en machinebouw 
MPP 184 Drukkerijen en uitgeverijen 
MO 595 Overige productie 
RB 438 Restaurants en Cafés 
RC 139 Kleinhandel in bouwmaterialen 
RF 374 Kleinhandel in voeding 
RG 441 Kleinhandel: meubels, inrichting en tuincentra 
RH 51 Hotels en logies 
RP 496 Persoonsgebonden kleinhandel 
RO 626 Overige kleinhandel 
SE 305 Onderwijs en opleiding 
SFL 1355 Financiële en juridische dienstverlening 
SHC 413 Gezondheidszorg 
SOP 521 Persoonsgebonden dienstverlening (oa kappers) 
SPC 1120 Creatieve diensten en reklame 
SPR 1962 Overige private diensten 
SPU 52 Publieke diensten 
SRD 183 Onderzoek en ontwikkeling 
SSC 387 Ondersteunende diensten voor de bouw en gebouwen 
SSG 40 Ondersteunende diensten voor goederen 
UT 68 Nutsvoorzieningen (miv recyclage) 
VA 44 Voertuiggerelateerde activiteiten: luchtvaart 
VB 18 Voertuiggerelateerde activiteiten: fietsen 
VC 796 Voertuiggerelateerde activiteiten: auto, moto, vrachtwagen 
VR 1 Voertuiggerelateerde activiteiten: spoorweg 
VW 11 Voertuiggerelateerde activiteiten: waterweg en boten 
WC 233 Groothandel in bouwmaterialen 
WF 152 Groothandel in voeding 
WTS 263 Transport, Logistiek en Opslag 
WO 850 Overige groothandel 
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totaal 18569  

Figuur 92: aantal activiteiten uit KBO, verdeeld volgens de 38 categorieën 

6.2.1.3 Lokaliseren van activiteiten op een perceel 
In de tabel ‘address’ staan de adresgegevens van alle 2.623.445 ondernemingen en vestigingen die 
geregistreerd zijn in de KBO. De adressen in deze tabel zijn niet altijd makkelijk te koppelen omdat 
er vaak extra of verwarrende gegevens toegevoegd zijn bij de straatnaam die een koppeling met 
andere adresbestanden moeilijk maakt. De straatnamen werden gescreend in de hele dataset en 
waar mogelijk manueel aangepast. Daarnaast zitten er ook ondernemingen in die wel een KBO 
nummer hebben, maar niet in België gevestigd zijn, of waarvan het adres ontbreekt.  
Voor de ondernemingen en vestigingen die gelegen zijn in Vlaanderen wordt de koppeling aan 
percelen gedaan via het VKBO zoals die gepubliceerd is op geopunt.be. Voor het Brussels 
hoofdstedelijk Gewest is een koppeling aan het adresbestand van UrbIS23. uitgevoerd, maar de 
kwaliteitscontrole op de koppeling is niet gebeurd.  
 

6.2.2 Aggregeren van economische activiteiten in typegebieden 

Per bouwblokdeel tellen we het aantal activiteiten. Vervolgens berekenen we het aandeel van elke 
categorie in een gebied. Zoals al getoond in Figuur 92 zijn niet alle activiteiten even sterk 
vertegenwoordigd in de KBO. Bovendien is de ruimtelijke spreiding ook sterk verschillend. We 
willen een eenvoudig leesbare, en sterk geaggregeerde economische typering die overeenkomt 
met de ‘manuele’ economische gebiedsindeling uit Deel 3. 
In 3.2.3.4 werd volgende indeling gehanteerd voor de gebieden waar de percelen met 
economische activiteiten aan elkaar grenzen: 

• (10) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk HORECA 
• (11) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk handel 
• (12) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk diensten 
• (13) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk kunst, cultuur en recreatie 
• (14) Aaneengesloten activiteiten, hoofdzakelijk industrie en productie 
• (15) Aaneengesloten activiteiten, gemengd kleinhandel en diensten 
• (16) Aaneengesloten activiteiten, kleinhandel, diensten, industrie en productie 

 
Aangezien landbouw in de terreinopname slechts zeer beperkt voorkomt, heeft die geen 
specifieke code in de eenvoudige weergave. In de KBO is er echter wel een ruime 
vertegenwoordiging van de primaire sector. Daarom voegen we een extra code toe voor 
landbouw. Technisch gezien wil dit zeggen dat we de 38 codes (zie Figuur 92) in 8 categorieën 
groeperen: 

• Vrije tijd: codes ACS en F 
• Horeca: codes RB en RH 
• Kleinhandel: RC, RF, RG, RP, RO, RB, RH 
• Industrie en productie: codes CGA, CGS, CIE, MCO, MFC, MMM, MO, MPP, SSC, SSG, 

UT, VA, VB, VC, VR, VW, WC, WF, WO, WTS 
• Diensten: SE, SFL, SHC, SOP, SPC, SPR, SPU, SRD 
• Landbouw: code MAG 
• Gemengd Kleinhandel en Diensten: codes van Kleinhandel en Diensten 
• Mix van activiteiten: menging van alles, met een minimaal aandeel industriële 

activiteiten. 
                                                             
23 UrbIS Data omvat een verzameling cartografische en alfanumerieke gegevens over het Brussels Gewest 
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6.2.2.1 Definiëren van drempelwaarden 
Voor elk van de 8 groeperingen van economische activiteiten bepalen we een drempelwaarde op 
basis van een visuele en een statistische verdeling van het percentage van de activiteit ten 
opzichte van het totaal van de activiteiten in het bouwblok. Door de resultaten te gebruiken in 
verschillende andere beleidsprocessen en onderzoek zoals de workshops in Buda, Bissegem en de 
cases van het lopende onderzoek ‘Segmentatie VII: waardecreatie bij verweving’ (cases: Sint-
Pieters-Leeuw, Gent-Dampoort en Bissegem), krijgen we een intersubjectieve validatie. In Figuur 
93 tot Figuur 99 vinden we de analyse van de drempelwaarden, getoond op een relevante 
uitsnede van Vlaanderen 

 
Figuur 93: Percentage Horeca activiteiten in het centrum van Leuven 
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Figuur 94: Percentage kleinhandelsactiviteiten in het centrum van Leuven 

 
Figuur 95: Percentage Cultuur en Vrije tijd activiteiten in het centrum van Leuven 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 151 van 226 

 
Figuur 96: Percentage diensten in het centrum van Leuven 

 
Voor industrie en productie hebben we een dubbele drempelwaarde: meer dan 67% voor de 
monofunctionele bedrijventerreinen en meer dan 30% voor de gebieden met een mix van 
economische activiteiten. 

 
Figuur 97: Percentage activiteiten in productie, logistiek, bouw en voertuigen in en rond Antwerpen 
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Figuur 98: Percentage activiteiten in productie, logistiek, bouw en voertuigen ten oosten van Roeselare 

 
Figuur 99: Percentage landbouwactiviteiten ten oosten van Roeselare 
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Aan de hand van deze cartografische analyse werden volgende drempelwaarden vastgesteld, die 
vervolgens werden gebruikt en getoetst zijn in workshops. 

• Cultuur en Vrije tijd: 10% 
• Horeca: 20% 
• Kleinhandel: 30% 
• Industrie en productie: 67% 
• Diensten: 70% 
• Landbouw: 30% 
• Gemengd Kleinhandel en Diensten: minder dan 30% industrie en productie 
• Mix van activiteiten: minstens 30% industrie en productie. 

 

6.2.2.2 Hiërarchie en volgorde van de query 
Op een gelijkaardige manier werd geëxperimenteerd om de uiteindelijke codering van elke zone 
goed te krijgen. Uiteindelijk is gekozen om deze volgorde te hanteren: 
1. Industrie en productie 
2. Cultuur en Vrije tijd 
3. Horeca 
4. Kleinhandel 
5. Diensten 
6. Mix van activiteiten 
7. Landbouw 
8. Gemengd kleinhandel en diensten 

 
Op volgende manier werd dit dan omgezet in een PostGIS query, die we ook in tabelvorm in Figuur 
101 hebben omgezet. 
 

 
 

Figuur 100: Hiërarchie en volgorde van de query in postGIS 
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Codes activiteitsgroep Naam type gebied met 
economische 
activiteiten 

Drempelwaarde 
aandeel 
activiteitsgroep 

Volgorde algoritme 

CGA, CGS, CIE, MCO, MFC, MMM, 
MO, MPP, SSC, SSG, UT, VA, VB, VC, 
VR, VW, WC, WF, WO, WTS 

Industrie en productie 67% 1. 

ACS, F Cultuur en Vrije tijd 10% 2. 
RB en RH Horeca 20% 3. 
RC, RF, RG, RP, RO, RB, RH Kleinhandel 30% 4. 
SE, SFL, SHC, SOP, SPC, SPR, SPU, 
SRD 

Diensten 70% 5. 

Menging van alles Mix van activiteiten > 30% industrie en 
productie 

6. 

MAG Landbouw 30% 7. 
Kleinhandel en Diensten Gemengd kleinhandel en 

diensten 
< 30% industrie en 
productie 

8. 

Figuur 101: Hiërarchie en volgorde van de query in tabelvorm 

De keuze om een hiërarchie en drempels te gebruiken is vooral ingegeven om ‘kleine’ groepen 
binnen een bouwblok in beeld te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan culturele activiteiten (zoals 
theaterzaal of sprotclub), die vaak samengaan met horeca-activiteiten. Vaak is het aandeel horeca 
in die bouwblokken hoger dan het aandel cultuur en vrije tijd. Omdat we de bouwblokken met een 
relevante aanwezigheid van cultuur- of sportactiviteiten willen kunnen onderscheiden is er 
gekozen om cultuur en vrije tijd hoog in de rangschikking te zetten, met een lage drempelwaarde 
(10%). 
 
Wat industrie en productie betreft, willen eveneens een duidelijk beeld hebben van de locatie van 
die activiteiten. Indien de drempelwaarde lager ligt dan 67%, missen we een groot deel van die 
activiteiten, terwijl een hogere drempel een onrealistische hoeveelheid bouwblokken, ook in 
stedelijke omgevingen, in die categorie zette.  
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6.2.2.3 Uiteindelijke typering: voorbeeld Antwerpen 
 

 
Figuur 102: Antwerpen en omgeving, met aanduiding van de kernen volgens RURA 2021 en de bedrijventerreinen (VLAIO 
2019) 
 

 
Figuur 103: Typering van gebieden met economische activiteiten in Antwerpen 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 156 van 226   

De typeringen voor Leuven, Hasselt en Roeselare worden verder opgenomen (zie 6.3.2.3). 
 
De kaart toont duidelijk de bedrijventerreinen aan het Albertkanaal als bouwblokken met 
industriële activiteiten, alsook aan de haven. Het centrum langs de Meir, aan de Carnotstraat en 
Turnhoutse baan en in het noorden daarvan zijn veel bouwblokken met handel. Het historisch 
centrum heeft dan weer een cluster met restaurants en café’s. Diensten bevinden zich vaak in 
combinatie met handel, voornamelijk in historistische centrum rond de meer gespecialiseerde 
bouwblokken met handel en bouwblokken met restaurants en café’s. Ook in het Nieuw Zuid komt 
de combinatie handel-diensten vaak voor. De gemengde bouwblokken (mix van alles, met o.a. 
bouw en industriële activiteiten) bevinden zich dan in de buurt van de Harmonie en het Groen 
Kwartier, maar ook Berchem, Borgerhout en over de ring van Antwerpen (R10). 
 
De kaart is vooral bedoeld om op een tussenschaal, buurt of wijkniveau, te gebruiken. Het geeft op 
een oogopslag een globaal beeld van de economische structuur. Het houdt echter geen rekening 
met de relatie tussen economische percelen in het bouwblok en andere kenmerken. Hiervoor 
verwijzen we naar andere kaarten zoals Figuur 76 en verder, die de verhoudingen tussen wonen 
en werken weergeven (in casegebied Roeselare), of Figuur 54, over de verhardingsgraad binnen 
bouwblokken.  
 
Op individueel bouwblokniveau zijn er een aantal verrassende resultaten, die te wijten zijn aan de 
hiërarchie en de drempelwaarden in de methode (zie ook 6.2.2.2). Zo bevindt zich in het Stadspark 
een café, dat onder ‘Cultuur en recreatie’ valt. Dit is te verklaren omdat er 10% van de 
activiteitencodes in het bouwblok tot die categorie behoort en dat die categorie hiërarchisch 
hoger staat dan ‘Horeca’. Deze categorie ‘Cultuur en recreatie’ is redelijk klein in vergelijking met 
andere categorieën. Indien we die categorie niet hoog in de hiërarchie plaatsen met een relatief 
kleine drempel (10%) zouden we deze activiteiten nooit detecteren, en zouden ze telkens opgaan 
in de rest van de activiteiten. Wat het bouwblok van de Zoo betreft, valt dit onder ‘Kleinhandel’, 
precies omdat in de mix van activiteitencodes geen 10% onder ‘Cultuur en recreatie’ viel, maar wel 
30% onder ‘Kleinhandel’.  
 
De methode van de bouwblokken laat telkens toe om op een gemakkelijke manier te achterhalen 
welke activiteitencodes er in ieder bouwblok zitten, en zo te begrijpen waarom het in een 
bepaalde categorie terecht is gekomen. 
 

6.3 ANALYSE 

In dit hoofdstuk gaan we in op mogelijke verdere verwerking van de resultaten uit hoofdstuk 6.2.  
We bekijken hoe de 38 activiteitencategorieën in bouwblokken met verschillende dichtheden en 
verweving weer te geven zijn, we gaan na hoe we verschillende activiteiten uit een bepaalde type 
activiteitengroep zoals ‘Bouw’ of ‘Voeding’ in beeld kunnen brengen, en formuleren tot slot enkele 
suggesties. 
 

6.3.1 Resultaten op Vlaams niveau  

Dit onderdeel beschrijft de data op Vlaams niveau. Daarnaast geeft het pistes aan om de data in de 
praktijk te gebruiken.  
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Aan de bouwblokken zijn alle activiteitencodes van alle aangegeven bedrijven (onderneming en 
vestiging) uit VKBO toegekend waarvoor een gekend adres is. In totaal zijn dat dus 1.394.471 
vestigings- en ondernemingsnummers gelocaliseerd op percelen, in Brussel werden 348.220 
ondernemingen gelocaliseerd via UrbisAdm van de 390.156 KBO-adressen. De NACE-codes uit de 
VKBO werden omgezet in de 38 activiteitencodes die we in dit rapport gebruiken. Op deze manier 
kennen we de economische afdruk van de Vlaamse economie o.b.v. alle activiteitencodes van 
bedrijven in KBO (behalve voor bedrijven en activiteiten die niet gelokaliseerd konden worden).  
 
De verdeling van de activiteiten over de 38 categorieën voor de bouwblokken met verharding ziet 
er als volgt uit.  
 
 

 

Figuur 104: Verdeling van aantal activiteiten per categorie (38) voor alle bouwblokken, weergegeven t.a.v. het totaal 
aantal activiteiten in Vlaanderen 

 
We stellen vast dat de meest voorkomende activiteiten vallen onder de categorie ‘Bouw: binnen 
en buiten afwerking’ (cie), ‘Overige private diensten’ (spr), ‘Financiële en juridische 
dienstverlening’ (sfl), ‘Bouw: algemeen, ruwbouw, wind- en waterdicht‘ (cgs), ‘Creatieve diensten 
en reclame’ (spc) en ‘overige groothandel’ (wo). Deze 6 categorieën omvatten meer dan 50% van 
de aangegeven activiteiten. Deze activiteitencodes weerspiegelen daarmee (bijna) allemaal 
activiteiten die in rechtstreekse dienst van burgers staan, al worden bouw, herstellingen en 
groothandel niet tot de private diensten gerekend.  
 
De verdeling van de 38 activiteitencodes over 11 categorieën volgens de tabel in bijlage (zie 10.1.4;  
die ook al eerder gebruikt werd bij Figuur 31) geeft een beeld van de van de omvang van iedere 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 158 van 226   

categorie. Met deze verdeling krijgen we expliciet zicht op bepaalde types activiteiten zoals 
nutsvoorzieningen, kantoorvoorzieningen en voertuiggerelateerde activiteiten.  
 
De categorieën van de kleinhandel en horeca samen (de activiteitencodes met letter R) omvatten 
samen maar 13%, terwijl de categorieën ‘bouw’, ‘industrie en logistiek’ en ‘industriële diensten’ 
goed zijn voor 44%. Deze cijfers verschillen van eerdere categoriseringen zoals in het 
Ruimterapport 2021, waarbij kleinhandel 19% van de activiteiten inneemt en ‘lichte industrie’, 
‘zware industrie’ en ‘logistiek en groothandel’ samen ongeveer 30% (Pisman et al., 2021, p. 287). 
Een verklaring hiervoor is het verschil in categoriseren van de NACE-codes en het gebruik van alle 
NACE-codes versus slechts één code.  
 

 
Figuur 105: Verdeling van het aantal activiteiten volgens 11 categorieën activiteiten (% van Vlaanderen).  
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6.3.2 Economische typering van bouwblokken  

Aan de bouwblokken zijn alle activiteitencodes van alle aangegeven bedrijven uit VKBO toegekend 
waarvoor een gekend adres is. De verdeling van het procentueel aandeel activiteiten over de drie 
categorieën verhardingsgraad leunt dicht aan bij de verdeling van de bebouwde oppervlakte over 
de drie categorieën: economische activiteiten zijn dus nauw verwant aan de bebouwde 
oppervlakte (Figuur 106). Ruim de helft van de economische activiteiten is geregistreerd in 
bouwblokken met hoge verhardingsgraad.  
 

 
 

Figuur 106: Economische activiteiten in bouwblokken naar verhardingsgraad. 

Deze activiteitencodes worden via een algoritme toegekend aan een bepaald typegebied. Eerst 
worden de activiteitencodes inhoudelijk gegroepeerd in 8 groepen (zie ook Figuur 101). In een 
stappenplan/beslissingsboom worden bouwblokken met een specifieke activiteitensamenstelling 
toegekend aan een typegebied met economische activiteiten. Zo heeft een typegebied lager in de 
volgorde altijd een lager aandeel dan de drempelwaarde van de activiteitsgroep dan deze eerder 
in de volgorde. Behalve minstens 30% landbouw, is er in gebied ‘6. Landbouw’ ook minder dan 
70% diensten, 30% industrie en productie, 30% kleinhandel, 20% horeca en minder dan 10% 
handel en vrije tijd.  
 
Van alle gebiedstypes met economische activiteiten zijn hieronder zowel oppervlaktegegevens 
(totaal, bebouwd, verhard) meegegeven als intensiteitsgegevens van het aantal economische 
activiteiten per ha (totale oppervlakte, bebouwde oppervlakte, verharde oppervlakte). De 
gebiedstypes zijn gesorteerd, grootste waarde bovenaan, kleinste onderaan.  
 
De gebieden zonder activiteiten of zonder adres zijn de gebieden waar geen enkele economische 
activiteit kon gelokaliseerd worden. 
 
De methodiek gaat uit van bebouwde/verharde bouwblokdelen. We geven een kort overzicht van 
de verhoudingen bouwblokoppervlakte, verharde oppervlakte en bebouwde oppervlakte voor een 
aantal gebiedstypes: 

•  In het gebiedstype landbouw valt slechts 5% van de bouwblokoppervlakte, 5% van de 
bebouwde oppervlakte en 4% van de verharde oppervlakte.  

• Totale, bebouwde en verharde oppervlakte van de bouwblokken zijn het grootst voor 
de gebieden met gemengde economische activiteiten en de gebieden met industriële 
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activiteiten, veel groter dan voor alle andere gebiedstypes. 49% van de totale 
bouwblokoppervlakte, 58% van de totale bebouwde ruimte en 61% van de verharde 
ruimte komt voor in één van beide categorieën (noteer dat deze maten inclusief de 
zuivere woonoppervlaktes van het gebiedstype zijn).  

• De gebiedstypes diensten en kleinhandel, diensten, cultuur en vrije tijd nemen 25% 
van de bouwblokoppervlakte, 26% van de bebouwde oppervlakte en 23% van de 
verharde oppervlakte in.  
 

 

 

Figuur 107: Links: verhoudingen in ha voor oppervlakte (bouwblok, verharde oppervlakte, bebouwbe oppervlakte) van 
bouwblokken voor de groeperingen van economische activiteiten in 8 categorieën; Rechts: aantal activiteiten per ha 
oppervlakte (bouwblok, verharde oppervlakte, bebouwbe oppervlakte) van bouwblokken voor de de groeperingen van 
economische activiteiten in 8 categorieën. 

Als we het aantal activiteiten naar oppervlaktemaat gebiedstype, verharde oppervlakte per 
gebiedstype en bebouwde oppervlakte per gebiedstype bestuderen (grafieken rechter kolom), 
zien we dat de volgorde anders is, dan in de grafieken die de oppervlakte in acht nemen (grafieken 
linker kolom). In het landbouwgebiedstype is het aantal activiteiten per ha, totale, bebouwde en 
verharde oppervlakte veruit het laagst. Verder is te zien dat verschillen tussen de andere 
gebiedstypes minder scherp zijn. Waar ’industriële activiteiten’ en ‘gemengde gebieden’ de grafiek 
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domineren qua oppervlakte, zien we dat de grootste aantallen activiteiten per ha steeds 
‘kleinhandel’ en ‘diensten en kleinhandel gemengd’ zijn.  
 
Bij resultaten uit bovenstaande grafieken spelen verschillende factoren mee. Als eerste factor is er 
de context waarin ondernemers hun activiteitencodes (NACE-codes) kiezen24. Zo stellen we vast 
dat ondernemers vaak een grote diversiteit aan dienstencodes aangeven, terwijl de codes van 
industriële en landbouwactiviteiten vaker beperkt zijn. Potentieel verder onderzoek zou het 
gebruik van de NACE-codes onder de loep kunnen nemen, in relatie tot de werkelijk uitgevoerde 
activiteiten. Wellicht worden bepaalde types NACE-codes ingegegeven, hoewel ze geen deel 
uitmaken van de de werkelijke bedrijfsactiviteit (Zie ook punt 1.1.3).   
 
Een tweede factor is dat bedrijven in kleinhandel en diensten vaker opereren op kleinere 
oppervlakte en bedrijven met industriële activiteiten vaker grotere oppervlaktes nodig hebben. 
Kijken we naar het aantal activiteiten per oppervlaktemaat in industriële typegebieden, dan komt 
deze op de vierde plaats, als we kijken naar de totale oppervlakte van het bouwblok en de 
bebouwde oppervlakte. De positie verschuift naar 5 wanneer het om verharde oppervlakte gaat. 
Dit past in het beeld dat industriële activiteiten vaker verharde buitenoppervlakte hebben voor 
circulatie en opslag.  
 
Een derde factor hangt samen met de aard van de gehanteerde gegevens. De 
oppervlaktegegevens per bouwblok zijn de gegevens van het totaal. Specifiek in het geval van 
bebouwing en verharding gaat het over de hele oppervlakte, of ze nu voor wonen of economie 
gebruikt is. We weten bijvoorbeeld uit eerder onderzoek dat een belangrijk deel van de gebieden 
met totale (economische) mix voorkomt in dorpskernen en (gemengde) woonwijken waar wonen 
een belangrijk aandeel van de bebouwing en verharding zal bepalen. De derde positie van 
aantallen activiteiten per ha heeft voor dit gebiedstype wellicht een gemengde oorzaak: deels de 
menging met wonen, deels de grotere omvang van gebruikte oppervlakte voor industriële 
activiteiten (in dit gemengd gebiedstype minstens 30% van het aantal economische activiteiten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 De bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen in de notariële acte van het bedrijf. Deze worden dus bij aanvang gekozen en wijziging ervan kost geld. Bij deze 
aanduiding hebben begeleiders van ondernemers zoals de notaris of een boekhouder een belangrijke rol.  
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6.3.2.1 Samenstelling van de gebiedstypes naar economische activiteiten 
 

 
Figuur 108: Samenstelling van de 8 economische gebieden en van alle types samen volgens een indeling van activiteiten 
in 11 categorieën. Aantal activiteiten per sector per de gebiedstypes in percentage van de het aantal activiteiten in het 
gebiedstype (van links naar rechts gesorteerd naar totale oppervlakte van de bouwblokken). 

In deze grafiek is duidelijk te zien dat iedere soort economische activiteit zo goed als overal 
voorkomt. Een deel van de verklaring is dat voor iedere vestigingsplaats van een bedrijf, gewerkt is 
met alle opgegeven activiteitencodes. De typering is bedoeld om de bouwblokken toch te 
differentiëren naar economische samenstelling, en dit op basis van grenswaarden. De fingerprint 
geeft een eerste idee van de potentiële economische relaties in een gebiedstype. Omdat we alle  
activiteitencodes per vestiging en onderneming uit VKBO hebben genomen, kan de menging te 
maken hebben met mix op niveau van de vestiging (of onderneming) zelf. Het samen voorkomen 
van activiteiten kan ook betekenen dat de activiteiten verdeeld zijn over verschillende 
bedrijven/vestigingen. Vermits ieder bouwblok gedefinieerd is door de aard van de weg, is het 
mogelijk dat er een relatie is op vlak van gedeelde infrastructuur. We hebben telkens de 
hypothese genomen dat nabijheid van activiteiten — in dit geval in het bouwblok — de kans op 
bepaalde relaties tussen de activiteiten vergroot (zie ook 3.2.3 over onze hypotheses over 
nabijheid tussen bedrijven).   
 
De grafiek met de absolute aantallen activiteiten maakt zeer duidelijk dat de gemengde 
gebiedstypes het meeste activiteiten van diverse aard huisvesten. Het gebiedstype met industriële 
activiteiten huisvest ook nog een zeer groot aantal activiteiten, met minder voorzieningen 
(stedelijke diensten, horeca, voorzieningen, vrije tijd en geloof). De gebieden met dominantie van 
diensten en de meer gespecialiseerde voorzieningen huisvesten veel minder economische 
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activiteiten.  Het gebiedstype landbouw bevat weinig activiteiten en zoals al aangegeven vooral 
landbouw.  

 
Figuur 109: Samenstelling van de 8 economische gebieden in absolute aantallen volgens een indeling van activiteiten in 
11 categorieën: het aantal activiteiten per sector per gebiedstype (van links naar rechts gesorteerd naar totale 
oppervlakte van de bouwblokken). 

Gemengde economische activiteiten 
De samenstelling van het type gemengde economische activiteiten is gelijkaardig aan de 
samenstelling van het totaal van alle types in Vlaanderen. Zoals hiervoor aangetoond, komt dit 
type het vaakste voor in Vlaanderen in termen van oppervlakte. Het is het gebiedstype dat 
gekenmerkt wordt door het tweede hoogste aandeel van de  gegroepeerde activiteiten ‘bouw’ 
(23%), ‘industrie en logistiek’ (20%), ‘voertuig’ (5%), ‘industriële diensten’ (2%) en 
‘nutsvoorzieningen’ (zelfs geen halve %) (Figuur 109).  
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Figuur 110: Voorkomen van economische activiteiten (38 klassen) in het gebiedstype ‘gemengde economische 
activiteiten’ in aandeel (links, staaf) en gecummuleerd aandeel (rechts, lijn) van het totaal.  

In deze pareto-grafiek zijn twee maten te zien. De staven staan gesorteerd van hoog naar laag in 
de volgorde van het aandeel. De lijn geeft de cummulatieve percentages. 50% van de activiteiten 
in dit gebiedstype wordt geleverd door 5 activiteiten (‘bouw: binnen en buiten afwerking’,’ overige 
private diensten’, ‘financiële en juridische dienstverlening’, ‘recreatieve diensten en reclame’ en 
‘Bouw: algemeen, ruwbouw, wind- en waterdicht’), 90% van de activiteiten binnen het 
gebiedstype door 21 soorten activiteiten.  Dit bevestigt de sterke diversiteit in samenstelling van 
dit gebiedstype.  
 
Industriële activiteiten 
Het gebiedstype ‘industriële activiteiten’ heeft het grootste aandeel ‘bouw’ (41%), het grootste 
aandeel ‘industrie en logistiek’ (23%), ‘industriële diensten’ (3%), ‘voertuiggerelateerde 
activiteiten’ (8%) en ‘nutsvoorzieningen’ (1%). Het omvat in vergelijking met andere gebiedstypes 
weinig diensten (‘stedelijk’ 2% en ‘kantoor’ 10%) en weinig ‘kleinhandel’ (5%).   
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50% van de activiteiten (38) in het gebiedstype diensten wordt geleverd door 3 activiteiten (‘bouw: 
binnen en buiten afwerking’, ‘bouw: algemeen, ruwbouw, wind- en waterdicht’, 
‘voertuiggerelateerde activiteiten: auto, moto, vrachtwagen’) 90% door 16, waaronder meerdere 
productieactiviteiten (‘machines, overige en bouwmaterialen’, ‘ondersteunende diensten voor 
bouw en gebouwen en meerdere logistieke activiteiten (‘overige groothandel’, ‘groothandel in 
bouwmaterialen’ en ‘transport, logistiek en opslag’). De specialisatie is in dit gebiedstype zeer 
groot.   
 

 
 

Figuur 111: Voorkomen van economische activiteiten (38 klassen) in het gebiedstype ‘industriële activiteiten’ in aandeel 
(links, staaf) en gecummuleerd aandeel (rechts, lijn) van het totaal.  

 
Diensten  
Het gebiedstype ‘diensten’ bevat een zeer hoog aandeel ‘kantoordiensten’ (48%) en ‘stedelijke 
diensten’ (13%), dus samen ruim 60% van de activiteiten. ‘Bouw’, ‘horeca’, ‘voertuiggerelateerde 
activiteiten’ en ‘industriële diensten’ zijn zeer beperkt aanwezig, minder dan 3%. Slechts 7% van de 
activiteiten bestaat uit industriële en logistieke activiteiten, wat het op één na kleinste aandeel in 
een gebiedstype is.   
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50% van de activiteiten (38) in het gebiedstype diensten wordt geleverd door 2 activiteiten, 
‘overige private diensten’ en ‘financiële en juridische dienstverlening’,  90% door 15, waaronder de 
meeste andere diensten en drukkerijen en uitgeverijen.  
 

 
 

Figuur 112: Voorkomen van economische activiteiten (38 klassen) in het gebiedstype ‘diensten’ in aandeel (links, staaf) 
en gecummuleerd aandeel (rechts, lijn) van het totaal.  
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Diensten en kleinhandel gemengd 
‘Diensten en kleinhandel gemengd’ heeft het tweede hoogste aandeel ‘kantoordiensten’ (48%) en 
het derde aandeel ‘stedelijke diensten’ (10%) en ‘kleinhandel’ (12%). Verder is er ook 6% van de 
activiteiten ‘industrie en logistiek’ en 6% ‘bouw’.  
 

 
 

Figuur 113: Voorkomen van economische activiteiten (38 klassen) in het gebiedstype ‘diensten en kleinhandel gemengd’ 
in aandeel (links, staaf) en gecummuleerd aandeel (rechts, lijn) van het totaal.  

De activiteitenvolgorde is vrij gelijklopend als bij ‘diensten’, maar voor 50% van de activiteiten 
komen de ‘creatieve diensten en reclame’ erbij. Voor 90% zijn 18 activiteiten nodig, waaronder de 
meeste ‘kleinhandel’, met uitzondering van ‘kleinhandel in bouwmaterialen’.  
 
Landbouw 
In het gebiedstype ‘landbouw’ is de specialisatie richting landbouwactiviteiten (74%). Alleen voor 
nutsvoorzieningen komt dit gebiedstype nog op de derde plaats. Dit gebiedstype is net als de 
andere types bouwblokniveau aangeduid, waardoor de iedere bebouwingscluster afzonderlijk is 
toegekend. Dit komt dus geenszins overeen met een typering van de open ruimte (zie verder bij 
ruimtelijke structuur). De paretografiek levert weinig extra informatie op.  
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Kleinhandel 
Het gebiedstype ‘kleinhandel’ is zoals verwacht sterk gespecialiseerd in kleinhandel, 38% van de 
activiteiten is voldoende om veruit op de eerste plaats terecht te komen. ‘Overige kleinhandel’ 
komt het op de tweede plaats (6%), gevolgd door ‘handel in meubels’. Net zoals in andere 
gebieden die gekenmerkt worden door veel voorzieningen zijn ‘bouw’ en ‘voertuiggerelateerde 
activiteiten’ er weinig aanwezig.  
 

 
 

Figuur 114: Voorkomen van economische activiteiten (38 klassen) in het gebiedstype ‘kleinhandel’ in aandeel (links, 
staaf) en gecummuleerd aandeel (rechts, lijn) van het totaal.  
 

De kleinhandelsactiviteiten zijn sterk opgedeeld. Dat weerspiegelt zich in de pareto waaruit blijkt 
dat er voor 50% 5 activiteiten nodig zijn, weliswaar op één na allemaal kleinhandel.   
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Cultuur en vrije tijd 
Het gebiedstype ‘cultuur en vrije tijd’ is uiteraard het gebiedstype met het hoogste voorkomen van 
activiteiten rond ‘vrije tijd’ en ‘geloof’. Deze activiteiten worden gecombineerd met vrij veel 
‘stedelijke’ (12%) en ‘kantoordiensten’ (29%) en ‘restaurants en café’s’ (5%). ‘Kleinhandel’ (9%)  
komt er voor zoals in het gemengde gebiedstype.  
 

 
 

Figuur 115: Voorkomen van economische activiteiten (38 klassen) in het gebiedstype ‘cultuur en vrije tijd’ in aandeel 
(links, staaf) en gecummuleerd aandeel (rechts, lijn) van het totaal.  
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Restaurants en café’s 
In het gebiedstype restaurants en café’s’ is 35% van de activiteiten ‘restaurants en café’s’. Het 
aandeel ‘kleinhandel’ komt in dit type van alle gebiedstypes op de tweede plaats (14%).  
 

 
 

Figuur 116: Voorkomen van economische activiteiten (38 klassen) in het gebiedstype ‘restaurants en café’s’ in aandeel 
(links, staaf) en gecummuleerd aandeel (rechts, lijn) van het totaal. 

 
Voor 50% van de activiteiten in dit gebiedstype zijn 3 activiteiten nodig. Naast ‘restaurants en 
café’s’ gaat het om ‘private diensten’ en opvallend, ‘productie van voeding en catering’.  Een 
interessante hypothese van verklaring zou kunnen zijn dat veel restaurants en bars ook productie 
en/of catering als activiteit aanduiden.  
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6.3.2.2 Verdeling van de 11 groepen van activiteitencodes over de gebiedstypes 
In dit deel vertrekken we van een activiteit en willen we nagaan waar die activiteit in Vlaanderen 
een plaats kan krijgen. Voor de 38 activiteitenklasses maken we daar pareto’s voor. Voor de 11 
categorieën van activiteiten kan het ook in een overzichtsgrafiek.  

 
Figuur 117: Verdeling van de activiteiten (in 11 groepen) over de 8 gebiedstypes, geordend van groot naar klein voor het 
gebiedstype ‘gemengde economische activiteiten’ (volgens het % activiteiten in de activiteitengroep). 

Op de grafiek van de aandelen, valt eerst op dat iedere activiteit in een redelijk gelijkverdeeld 
percentage (tussen circa 30 en 45%) in het typegebied ‘gemengde economische activiteiten’ 
voorkomt. Verder valt ook op dat de 11 categorieën verder onderverdeeld kunnen worden. 
 
De verschillen tussen de 11 categorieën situeren zich voornamelijk in de verschillen van de 
typegebieden ‘industriële activiteiten’, ‘diensten’ en de andere sterk gespecialiseerde 
typegebieden. Een eerste groep van activiteiten met ‘industrie en logistiek’, ‘industriële diensten’, 
‘nutsvoorzieningen’, ‘voortuiggerelateerd’ en ‘bouw’ hebben het meeste kans om in het 
typegebied ‘industriële activiteiten’ te zitten. 
 
De tweede groep zijn de ‘kantoordiensten’ en de ‘stedelijke diensten’ die de grootste kans hebben 
in typegebied ‘diensten’ gesitueerd te zijn of in ‘diensten en kleinhandel gemengd’, en nauwelijks 
in het gebiedstype ‘industriële activiteiten’. ‘Stedelijke diensten’ komen daarnaast ook redelijk 
voor de gebiedstypes ‘kleinhandel’ en ‘cultuur en vrije tijd’. 
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De andere vier activiteitengroepen komen evenmin vaak voor in typegebied ‘industriële 
activiteiten’, maar in hun specifieke gebiedstype: ‘landbouw’ in het gebiedstype ‘landbouw’, 
‘kleinhandel’ in het gebiedstype ‘kleinhandel’, ‘cultuur & recreatie’ in gebiedstype ‘cultuur en vrije 
tijd’ en ‘restaurants en café’s’ in gebiedstype ‘horeca’. Ook het gebied ‘diensten en kleinhandel’ is 
voor de niet-landbouwactiviteiten nog vrij belangrijk en voor ‘restaurants en café’s’ ook het 
gebiedstype ‘kleinhandel’.  
 

 
Figuur 118: Verdeling van de activiteiten (in 11 groepen) over de 8 gebiedstypes, geordend van groot naar klein voor het 
gebiedstype ‘gemengde economische activiteiten’ (in absolute aantallen activiteitencodes) 
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6.3.2.3 Ruimtelijke structuur 
Het kaartbeeld van deze economische typering lijkt op een mozaïek. Om het beeld scherp te 
krijgen vertrekken we van het overzicht voor Vlaanderen per typegebied, in volgorde van de 
oppervlakte die de bouwblokken innemen (zie hiervoor). In functie van de beschrijving werd 
telkens een kaart met één of maximaal twee legende-elementen gebruikt. 
 
Mix van economische activiteiten 
Het gebiedstype ‘mix van economische activiteiten’ (met dus minstens 30% industriële activiteiten) 
omvat, weten we uit de grafieken hiervoor, de grootste oppervlakte. Het domineert dan ook het 
kaartbeeld. Globaal komt het voor binnen de nederzettingsstructuur, zowat rond gebieden met 
hogere specialisatie. Het maakt het grootste deel uit van de lintstructuur langs steenwegen en 
andere verbindingswegen. Delen van de Zeehavens, in de omgeving van het Albertkanaal en rond 
de steden komt de mix vaak voor.  
 
 

 
Figuur 119: Bouwblokken van het economische gebiedstype ‘mix van economische activiteiten’ in Vlaanderen en Brussel 

In verschillende steden is de structuur van voorkomen wel wat anders. Zo heeft Roeselare (Figuur 
127) opvallend veel delen waar dit gebiedstype domineert, terwijl dit binnen de ringwegen in 
Leuven en Hasselt minder het geval is (Figuur 128 en Figuur 129). In Hasselt situeert het zich vooral 
tussen de kleine en grote ring. In de Antwerpse agglomeratie is het gebiedstype in de binnenstad, 
de 19de eeuwse en 20ste eeuwse gordel en verder aanwezig (Figuur 103).  
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Industriële activiteiten 
Wat onmiddellijk opvalt op de kaart zijn de grote oppervlakte van het typegebied ‘industriële 
activiteiten’ in de zeehavens, langs het Albertkanaal, het Zeekanaal/A12/E19 en Zaventem. Deze 
vallen ook op bij het beeld van alle typegebieden. Bij iets dieper inzoomen worden de grotere 
bedrijventerreinen rond de steden zichtbaar en het is opvallend hoeveel industriële bouwblokken 
er zijn. In het deel van de provincie Vlaams-Brabant ten oosten van Brussel, de kustzone en de 
Westhoek valt de relatieve afwezigheid ervan op. Het zuiden van West-Vlaanderen met Roeselare 
en Kortrijk laten veeleer een dicht patroon zien.  
 

 
Figuur 120: Bouwblokken van het economische gebiedstype ‘industriële activiteiten’ in Vlaanderen en Brussel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 175 van 226 

Diensten 
Bouwblokken met dominantie van diensten komen overal voor. Op schaal Vlaanderen valt op dat 
er een grotere aanwezigheid is in het noordoosten van de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, 
zuidoosten van het Brussels gewest, het gebied tussen Brussel en Leuven en het Leuvense zelf, ten 
zuiden en ten zuidoosten van Gent en op de rug van Keerbergen. Verder is er een suburbane zone 
rond alle steden waar dit gebiedstype uitdrukkelijker aanwezig is. 
 

 
Figuur 121: Bouwblokken van het economische gebiedstype ‘diensten’ in Vlaanderen en Brussel 

Binnen de steden zijn er diverse patronen. In Hasselt zijn de meeste bouwblokken met diensten 
gesitueerd tussen beide ringen (Figuur 129). In Leuven is er overal een dominantie van 
bouwblokken met diensten: zowel binnen de ring, in de woonwijken, als buiten de verweven 
gebieden (Figuur 128). In Roeselare is er echter weinig structuur te herkennen (Figuur 127). 
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Handel en diensten 
Ruimtelijk patroon van voorkomen van het gebiedstype handel en diensten gemengd is vrij parallel 
aan dat van diensten. Toch lijkt dit type iets vaker voor te komen in stedelijke en landelijke kernen 
en minder in de rand of verspreid. 
 

 
Figuur 122: Bouwblokken van het economische gebiedstype ‘diensten en kleinhandel gemengd’ in Vlaanderen en Brussel 

Agrarische activiteiten 
Het kaartbeeld van de agrarische activiteiten geeft ook een zeer specifiek beeld. De steden en het 
sterk versnipperd centrale deel van Vlaanderen komen naar voor als ‘lege’ gebieden, net zoals 
sterk beboste delen in het centrale deel van de provincie Limburg en het oosten van de provincie 
Antwerpen. In het gehele gebied ten westen van de Leie en het noorden van de provincie 
Antwerpen is het landbouwtype zeer sterk aanwezig.  
 

 
Figuur 123: Bouwblokken van het economische gebiedstype ‘landbouw’ in Vlaanderen en Brussel 
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Kleinhandel en restaurants en café’s  
In elk van de stedelijke centra is er een concentratie van bouwblokken met typering kleinhandel. In 
Roeselare is deze klein (Figuur 127) en in Hasselt is dit het grootste deel van oppervlakte binnen de 
kleine ring (Figuur 128). Leuven ligt tussen deze twee steden in (Figuur 128). Wanneer we op kaart 
kleinhandel combineren met restaurants en café’s, dan zien we de typische T-structuur van de 
badplaatsen. In Antwerpen en Leuven is er ook een buurt met diverse bouwblokken met 
uitsluitend ‘restaurants en cafés’. 
 

  
Figuur 124: Bouwblokken van het economische gebiedstype ‘restaurants en café’s’ en ‘kleinhandel’ in Vlaanderen en 
Brussel 

Cultuur en vrije tijd 
De bouwblokken die getypeerd worden door activiteiten in cultuur en vrije tijd zijn vrij verspreid 
doorheen heel Vlaanderen. De dichtheid ervan lijkt wat hoger in het oosten dan in het westen van 
Vlaanderen.  
 

 
Figuur 125: Bouwblokken van het economische gebiedstype ‘cultuur en recreatie’ in Vlaanderen en Brussel 
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Het totaalbeeld 
Tussen de steden onderling zijn de verschillen in grote structuren nog groter dan in de 
verwevingskaart. Het verschil situeert zich vooral in de het voorkomen van het gemengde 
economische type ‘mix van economische activiteiten’, ‘diensten’ en ‘handel en diensten gemengd’.  
 

 
Figuur 126: Economische typering van de bouwblokken in Vlaanderen en Brussel 

Wegen zijn hebben een duidelijke structurerende rol voor de aard van de economische typering — 
meer nog dan de menging met wonen (zowel bij verweving ‘aantallen’ als bij verweving 
‘oppervlakte’). Het grootste gebiedstype, de ‘mix van economische activiteiten’, komt net daar 
voor waar het gebruik van de wegen minder onderscheidend is: in de wijken tussen grote 
uitvalswegen, buiten de voetgangerszones.  
 
Slecht een deel van de economische linten zijn echte langgerekte kleinhandelslinten. In de centra 
van steden en dorpen zijn dergelijke linten nog vrij gericht op handel en horeca. In stedelijke 
agglomeraties zijn er ook vaak één of enkele duidelijk afgetekende kleinhandelssteenwegen. Maar 
langs de langgerekte steenwegstructuren is er veel menging met andere economische activiteiten.  
 
In Morkhoven werkt het typeren op het schaalniveau van de bouwblokken vrij goed (Figuur 130). 
Toch komt Houthandel Luyten, toch een vrij grootschalig bedrijf niet echt in beeld (zie ook Figuur 
85 en Figuur 86 voor de aanduiding van dit bedrijf).  
 
Voor het plattelandsgebied ten zuiden van Veurne levert de kaart een zeer diffuus beeld op (Figuur 
131). Niet geheel onverwacht staat elk verspreid bouwblok als op zichzelf. Van de luchtfoto weten 
we dat het bouwblok met ‘mix van economische activiteiten’ eigenlijk bestaat uit enkele 
gebouwclusters in de open ruimte. De ‘mix van economische activiteiten’ komt er mogelijk uit 
omdat ze door de methode veeleer toevallig bij elkaar in een bouwblok zijn opgenomen.  
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Figuur 127: Roeselare en omgeving: economische typering van de bouwblokken 
 

 
Figuur 128: Leuven en omgeving: economische typering van de bouwblokken 
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Figuur 129: Hasselt en omgeving: economische typering van de bouwblokken 

 
Figuur 130: Morkhoven (Herentals) en omgeving: economische typering van de bouwblokken 
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Figuur 131: Bulskamp-Beauvoorde (Veurne) en omgeving: economische typering 
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6.3.2.4 Gebruik van data en kaart 
Globaal genomen bevatten de data en de kaarten op basis van de typering een zeer grote rijkdom 
aan informatie. Een bestuur kan reeds met de in grafiek opgenomen data en de kaarten op 
hoofdlijnen leren welke economische activiteiten zich waar bevinden op het grondgebied. De 
databank bevat nog veel meer informatie die nuttig is voor een ruimtelijk-economisch beleid.  
 
De belangrijkste vaststelling voor een ruimtelijk-economisch beleid is wellicht dat nagenoeg 40% 
van de oppervlakte van de bouwblokken met economische activiteiten geen specifieke 
economische specialisatie heeft: ze vallen onder het gebiedstype ‘gemengde economische 
activiteiten’. In elk van deze bouwblokken is minstens 30% van de activiteiten een activiteiten die 
als ‘productie’ kan beschouwd worden. En dat is tegen-indicatief op basis van het beeld dat 
doorgaans geschetst wordt, waar er veelal aandacht is voor horeca en diensten en in mindere 
mate voor productie-activiteiten. Er is wel een verschil in de aard van de productie-activiteiten in 
de gebiedstypes ‘gemengd economische activititeiten’ en ‘industriële activiteiten’: in absolute 
aantallen komen vb. in het gebiedstype ‘industriële activiteiten’ meer bouwactiviteiten voor dan in 
het gebiedtype ‘gemengde economische activiteiten’ (zie Figuur 108, Figuur 109, Figuur 117 en 
Figuur 118). Er is nood aan extra onderzoek om inhoudelijk nog meer vat te krijgen op de 
mogelijkheden van de data om de relatie tussen economische activiteiten en gebieden accurater 
te omschrijven.  
 
In oppervlakte komt het gebiedstype ‘industriële activiteiten’ op de tweede plaats. Het kaartbeeld 
laat ook grote aaneengesloten oppervlaktes zien. Deze gebieden hebben het meest potentie om 
wonen te scheiden van economische activiteiten omdat ze gevaarlijk zijn. Dit gebiedstype bevat in 
vergelijking met alle andere types de meeste activiteitencodes van ‘zwaardere’ economische 
activiteiten. Deze soort economische activiteiten heeft doorgaans veel ruimte nodig. Maar niet alle 
bouwblokken van dit gebiedstype vallen onder grote aaneengesloten oppervlaktes met weinig 
wonen op. Het is zeker nuttig om een evaluatie te maken  wonen al aanwezig is in het bouwblok 
en/of omliggende bouwblokken.  
 
Wie vertrekt van een bepaalde activiteit kan een snelle eerste scan maken van het gebiedstype 
waar vergelijkbare activiteiten een plaats hebben. Dat vormt een eerste, zij het zwakke, indicatie 
dat ze er kunnen gedijen.   
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6.3.3 Gecombineerd gebruik van de verschillende gegevens en kaartlagen 

 
In de volgende paragrafen combineren we een aantal gegevens: bij de oppervlakte van (verharde) 
bouwblokken die ingedeeld zijn volgens de 3 verhardingsgraden (hoog, gemiddeld, laag) of volgens 
de 5 verwevingsklassen (enkel economie (E); Verweving met hoofdzakelijk economische 
activiteiten (EEW) ; Verweving wonen-werken (EW) ; verweving met hoofdzakelijk wonen (WWE) 
en enkel wonen (W)) wordt het aandeel van de economische activiteiten berekend (op basis van 
aantallen economische activiteiten). Dat aandeel economische activiteiten groeperen we volgens 
de categorisering in 8 groepen activiteiten. 
 

6.3.3.1 De combinatie van de typegebieden en de gegevens naar verharding 
De oppervlakte van de hoogverharde bouwblokken is relatief gezien het grootste in de 
typegebieden ‘industriële activiteiten’ en ‘kleinhandel’. De verschillen in oppervlakte van de 
bouwblokken met gemiddelde verharding tussen de gebiedstypes zijn klein. De gebiedstypes 
‘diensten’ en ‘cultuur en vrije tijd’ zijn vaker gekenmerkt door een lage verhardingsgraad van het 
bouwblok. 

 
Figuur 132: Totale oppervlakte van de bouwblokken naar gebiedstypes en verhardingsgraad: aandeel van de totale 
oppervlakte in het gebiedstype 

Deze grafiek (Figuur 133) toont de absolute oppervlakte van de bouwblokken in hectare en deelt 
die in naar gebiedstype en verharding. De grootste oppervlakte van de bouwblokken met de 
hoogste verhardingsgraad bevinden zich in de gebiedstypes ‘gemengde economische activiteiten’ 
en de ‘industriële activiteiten’.   
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Figuur 133: Totale oppervlakte van de bouwblokken naar gebiedstype en verhardingsgraad  

6.3.3.2 De combinatie van de typegebieden en de gegevens naar verweving 
In de gebiedstypes ‘industriële activiteiten’ en ‘horeca’ behoort ongeveer 15% tot het gebied met 
hoofdzakelijk economie (E). Als we de twee categorieën (E en EEW) met de meeste economie 
samen nemen komt het gebiedstype ‘landbouw’ eerst (bijna 60%), gevolgd door ‘horeca’ 
(ongeveer 50%), ‘industriële activiteiten’ (iets meer dan 40%) en ‘cultuur en vrije tijd’ (ongeveer 
40%). De gebiedtypes ‘diensten’ en ‘kleinhandel’ hebben het grootste aandeel van oppervlakte in 
verweven gebied gedomineerd door wonen (WWE). De gemengde gebiedstypes ‘gemengde 
economische activiteiten’ en ‘diensten en kleinhandel gemengd’ komen met de meeste 
oppervlakte in evenwichtige verweving (EW) terecht (beiden ongeveer 40%). Door de 
berekeningswijze zijn enkele bouwblokken waar een zeer kleine oppervlakte (minder dan 1%) 
economische activiteiten voorkomen bij de categorie ‘enkel wonen’ gerekend. 
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Figuur 134: Oppervlakte van de bouwblokken, verdeeld naar gebiedstype (volgens aantal activiteiten) en 
verwevingsklasse 

Hieronder zijn dezelfde gegevens in absolute cijfers te zien. Zoals te verwachten op basis van de 
grote omvang van het gebiedstype en de voorgaande gegevens, is de verweving van economie met 
wonen normaal in het gebiedstype ‘gemengde economische activiteiten’. Ook uit de 
gebiedstypologie o.b.v. manuele kartering blijkt dat dit een gebiedstype waar de meeste 
differentiatie naar verweving is. Nu zijn de verwevingscategorieën beter te beschrijven: in 
bedrijvenclusters en langs steenwegen is er vaak een grote dominantie van economie, in dorpen 
en wijken zijn de economische activiteiten vaak sterk verweven met wonen.  
 
De oppervlakte van bouwblokken van de gebiedstypes ‘industriële activiteiten’ en ‘gemengde 
economische activiteiten’ waar er geen wonen is, is slechts kleine 19.000 ha en die van de 
verweven bouwblokken met dominantie van economie een kleine 50.000 ha. Vooral de eerste 
groep komt in aanmerking voor activiteiten die niet-verweefbaar zijn omwille gevaar voor de mens 
(milieu en veiligheid). In deze groep wordt wonen in de bouwblokken en in de omgevingen het 
best niet toegelaten. 
 
Er zijn ook grote oppervlaktes evenwichtig verweven en verweven met dominantie van wonen in 
het gebiedstype ‘industriële activiteiten’. Verdere analyse is nuttig om na te gaan of specifieke 
activiteitencodes anders voorkomen in meer of minder verweven gebiedstypes.  
 
Opvallend is dat de grootste oppervlakte van het gebiedstype ‘diensten’ voorkomt in verweven 
gebieden met dominantie van wonen. Die vaststelling is zeker consistent met het voorkomen in de 
sterk geresidentialiseerde zones van Vlaanderen. 

 
Figuur 135: Absolute oppervlakte van de bouwblokken in ha, verdeeld naar gebiedstype (volgens aantal activiteiten) en 
verwevingsklasse 
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6.3.3.3 In beeld brengen van gerelateerde activiteiten 
 
Hier geven we een eerste aanzet om de categorieën in te zetten om de aanwezigheid van een 
activiteitenketen in een gebied weer te geven. We kiezen om de activiteiten die te maken hebben 
met de bouw, namelijk de effectieve bouw activiteiten (CGA, CGS, CIE), de bouwgroothandel (WC) 
en de productie van bouwmateriaal (MCO) hier samen op kaart te zetten. In Figuur 136 zien we 
dat de bouwactiviteiten voorkomen in veel meer bouwblokken dan de bouwgroothandel. Tegelijk 
zijn er bijna geen bouwblokken waar de bouwgroothandel voorkomt los van andere 
bouwactiviteiten. Wanneer we beide confronteren met de productie van bouwmateriaal valt een 
gelijkaardige overeenkomst op. 
 
Vertrekkend van deze vaststelling kan een meer doorgedreven analyse van de bouwsector worden 
uitgevoerd, waarbij we kunnen nagaan of de activiteiten uitgevoerd worden door verschillende 
ondernemingen of vestigingen, of juist samen voorkomen binnen één vestiging.  Waar alle 
ketenactiviteiten samen voorkomen in één bouwblok kan een indicatie vormen voor een 
‘focuspunt’ binnen de bouwsector. 
 

 
Figuur 136: Weergave van het percentage van de bouwbedrijven en de bouwmaterialengroothandelsactiviteiten in het 
gebied ten oosten van Roeselare 
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Figuur 137: Weergave van het percentage van de bouwbedrijven, de bouwmaterialengroothandelsactiviteiten, en 
productie van bouwmaterialen in het gebied ten oosten van Roeselare 

6.3.3.4 Informatie bundelen per activiteit als opstap naar vestigingsadvies. 
 
Globaal genomen kunnen alle activiteitentypes overal voorkomen. Hier bundelen we de 
verschillende gegevens uit de typologie voor één activiteitencode. Met deze verschillende 
grafieken kan de overheid een eerste inschatting maken van wel soort ruimte gangbaar is voor de 
activiteit en welke minder als basis voor een gesprek over vestigingsadvies aan bedrijven. Het 
geeft een kans weer dat een bepaalde bedrijfsactiviteit te vinden is een een specifiek economisch 
gebiedstype en geeft informatie hoe de bouwblokken met deze activiteiten verdeeld zijn naar 
verharding en verweving met wonen.   
 
Voor de activiteit ‘productie en verwerking van voeding en catering’ wijst de eerste grafiek de 
‘gemengde economische activiteiten’ aan als gebiedstype waar deze activiteit het vaakst 
voorkomt. Dat gaat al om bijna 50% van de activiteiten in deze groep, op grote afstand gevolg door 
de gebiedstypes kleinhandel en industriële activiteiten. Ruim 60% komt voor in sterk verharde 
gebieden (wat meer is dan het gemiddelde over alle activiteiten). Bijna 50% van de activiteiten 
komt voor in gemiddeld verweven gebieden, wat iets meer is dan het Vlaamse gemiddelde voor de 
categorisering volgens aantallen, maar beduidend hoger dan het Vlaams gemiddelde voor 
verweving naar oppervlakte. Het aandeel activiteiten in de categorie EEW (naar oppervlakte) is ook 
wat kleiner dan in Vlaanderen.   
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Aantal naar gebiedstype weergegeven in percentage en 
gecummuleerd percentage 

 

 
 
 
Aantal activiteiten naar verhardingsgraad 

 
 
Aantal activiteiten naar verweving volgens “aantallen” 

 
 
Aantal activiteiten naar verweving volgens “oppervlakte” 

Figuur 138: Gegroepeerde informatie voor activiteitentype ‘productie en verwerking van voeding en catering’ (MFC) 

 
Ook activiteiten in ‘financiële en juridische diensverlening’ komen het vaakst voor in het 
gebiedstype ‘gemengde economische activiteiten’, net geen 45%. De tweede en de derde met elk 
iets minder dan 20% van het aandeel zijn ‘diensten en kleinhandel gemengd’ en ‘diensten’.  Deze 
komen beduidend minder dan gemiddeld in Vlaanderen voor in sterk verharde gebieden voor en 
meer in zowel weinig als gemiddeld verharde bouwblokken. De verdeling naar verweving wonen 
werken wijkt weinig af t.a.v. de grafieken voor Vlaanderen.  
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Aantal naar gebiedstype weergegeven in percentage en 
gecummuleerd percentage 

 
 
Aantal activiteiten naar verhardingsgraad 

 
 
Aantal activiteiten naar verweving volgens “aantallen” 

 
 
Aantal activiteiten naar verweving volgens “oppervlakte” 

Figuur 139: Gegroepeerde informatie voor ‘Financiële en juridische dienstverlening’ (SFL) 

 

6.4 BEVINDINGEN EN TERUGKOPPELING ONDERZOEKSVRAGEN 

 
Onderzoeksvraag Resultaat Opmerking 
Hoe kunnen we de menging van 
economische activiteiten typeren 
voor een gebied? 

De koppeling van de NACE-BEL 2008 
codes aan bouwblokken, met een 
indeling in 38 categorieën gebaseerd 
op het terreinwerk uit deel 2, levert 
een typering van gebieden op die 
overeenkomt met de grote lijnen van 
de realiteit op het terrein. 
 

In enkele eerste discussies over de 
bruikbaarheid van de typering komt 
vooral naar voor dat — omwille van 
de gekende problemen met de KBO 
data  — de typering niet altijd 
‘correct’ is. Hiermee wordt meestal 
bedoeld dat het resulterende type 
wel verklaarbaar is vanuit de 
gebruikte data, maar niet 
noodzakelijk overeenkomt met de 
visuele realiteit op het terrein.  
Vooral in gebieden met hoofdzakelijk 
wonen zijn de meeste in KBO 
geregistreerde activiteiten vaak 
onzichtbaar. 
 
Nochtans is het patroon van de 
typering voor een stadsdeel of een 
wijk wel herkenbaar als een vrij 
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juiste benadering van de menging 
van economische activiteiten. 

Hoe kan dit helpen bij de advisering 
van de vestigingsplaatskeuze van 
bedrijven? 

Uit de pareto diagrammen kan de 
waarschijnlijkheid afgeleid worden 
dat een bepaalde activiteit in een 
type gebied voorkomt.   
In het vestigingsadvies kan een 
bedrijf dan geleid worden naar de 
meest waarschijnlijke type 
omgeving, en indien dit niet 
overeenkomt met de andere 
vestigingseisen, gezocht worden in 
andere  typegebieden. 

Voor lokaal beleid geeft de typering 
een inzicht in de spreiding van de 
economische activiteiten in een 
bepaald gebied.  Een verdere opgave 
is (zoals reeds vermeld in de 
managementsamenvatting) om de 
bouwblokken te bundelen tot 
vestigingsmilieus of bedrijvige 
milieus.  Wanneer we met 
historische gegevens de evoluties 
van wijken en bouwblokken in beeld 
kunnen brengen, kan dit ook 
gerelateerd worden aan het 
gevoerde (lokale) ruimtelijk en 
economisch beleid. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Gedurende dit hele traject hebben we ons vooral op volgende onderzoeksvragen gericht: 
•  Hoe kunnen we gebieden typeren op basis van de huidige mix van economische 

activiteiten, de bereikbaarheid en de relatie tot ander ruimtegebruik?  
• Welk vergelijkbaar onderzoek is er beschikbaar? 
• Wat is een geschikte ‘korrelgrootte’ van een gebied om genoeg onderscheid te hebben 

en niet te vervallen in analyse van individuele bedrijven?  
• Hoe zorgen we ervoor dat de definitie van een gebied zowel bruikbaar is in een 

stedelijke context als in de landelijke gebieden? 
• Hoe typeren we de mix van activiteiten in een gebied?  
• Gebruiken we hiervoor een statistische methode of gaan we op zoek naar 

drempelwaarden die overeenstemmen met de visuele realiteit in het gebied? 
• Welke data en gegevens gebruiken we voor de typering van gebieden?  
• Hoe vertalen we de typering naar nuttige informatie om bedrijven te oriënteren bij 

hun vestigingsplaatskeuze? 
• Wat zijn mogelijkheden om de typering te gebruiken bij het ondersteunen van 

ruimtelijk-economisch beleid? 
 

7.1   CONCLUSIES 

Gedurende de 7 jaar werkten we aan het onderzoek naar de ‘Typering van gebieden met 
Economische Activiteiten’. Met vallen en opstaan en veel testversies zochten we naar antwoorden 
op een uitgebreide en ambitieuse set onderzoeksvragen. Uiteindelijk levert het volgende 
resultaten: 

• Het onderzoek levert een bruikbare en beproefde methode voor terreininventarisatie van 
economische activiteiten. De ervaring met inventariseren werd toegepast in verschillende 
ruimtelijke planprocessen en economische beslissingstrajecten en case-onderzoek, en is 
bijeengebracht in een duidelijk observatieprotocol. Voor toepassingen in lokaal beleid en 
voor specifieke gebiedsgerichte projecten en processen biedt de methode vele nieuwe 
mogelijkheden. 

 
• We testten een breed scala aan statistische en ‘machine learning’ methodes om na te gaan 

hoe we de kennis uit de inventarisatie samenbrengen in ruimere gebiedstypes. Om in 
beleidsprocessen en ruimtelijke planningsprocessen op schaal van een wijk, en stad of een 
regio bruikbaar te zijn, is de aggregatie van de gegevens noodzakelijk. Uiteindelijk leveren 
de uitgeprobeerde methodes weinig bruikbare resultaten, vermoedelijk vallen er nog meer 
werkwijzes te verkennen. In het rapport gaven we een overzicht van de moeilijkheden die 
wij tegenkwamen bij het werken met deze statistische methodes. 

 
• We bouwden aan twee werkwijzes om gedetailleerde informatie over economische 

activiteiten op perceelsniveau om te zetten in een typering van gebieden met 
economische activiteiten. De eerste methode vertrok van de inventarisatie en 
combineerde de terreinkennis met een GIS-ondersteunde aanpak om gebieden te vormen 
en te typeren. Deze methode is uitgewerkt in een observatieprotocol dat verder nog een 
kritische review nodig heeft. De resultaten werden ook gebruikt in onderzoekscases rond 
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transformatie. De tweede methode deelt in een eerste stap de hele (Vlaamse) ruimte op in 
bouwblokken, om vervolgens alle activiteiten van ondernemingen en vestigingen uit de 
KBO te koppelen aan de bouwblokken. Die activiteiten werden gegroepeerd, 
gecategoriseerd en geaggregeerd, om vervolgens een algoritme het type gebied te laten 
bepalen.  

 
• Op de verschillende resultaten werkten we een aantal analyses uit, die meer inzicht geven 

in de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende methodes. Vooral het koppelen 
van bijkomende (GIS-)gegevens aan de bouwblokken zoals verhardingsgraad en menging 
van wonen en werken, leverde interessante resultaten op.  De bouwblokkenindeling lijkt 
veelbelovend om verder ruimtelijk onderzoek te bundelen en te structureren. 

 
Daarnaast zijn we ook aan een aantal onderzoeksvragen niet of slechts gedeeltelijk toegekomen: 

• Een belangrijke ambitie was om beter zicht te krijgen op de rol van de typering van de 
gebieden bij de vestigingsplaatskeuze van individuele bedrijven. Gaandeweg bleek dat het 
bepalen van een stabiele methode om gebieden met economische activiteiten te typeren 
complexer was dan aanvankelijk gedacht.  De verdieping en verrijking van de typegebieden 
met bijkomende data en het kruisen met andere socio-economische gegevens bleek dan 
ook niet haalbaar binnen dit onderzoek.  
 

• De confrontatie tussen de inventarisatiemethode en de ‘manuele’ typeringen en de KBO-
gegevens en de berekende typering is slechts heel beperkt uitgevoerd.  Zowel de 
vergelijking van de resultaten van beide methodes voor eenzelfde gebied als de 
kruiselingse toepassing van de berekende typering op de inventaris kunnen een verdere 
verfijning en precisering leveren. 

 
• Hoewel verschillende databronnen (KBO, woonpercelen, verhardingsgraad) bestaan voor 

het hele Belgische territorium, hebben we snel de focus gelegd op een toepassing binnen 
het Vlaams Gewest.  De delen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die mee 
geïnventariseerd zijn, en de beperkte toepassing van de berekende typering op KBO 
gegevens in Brussel geven aan dat het zeker mogelijk is voor heel België.  De opname van 
de metropolitane omgeving van Brussel en de meer rurale territoria in Wallonië zullen de 
berekende typering robuuster maken, en makkelijker transfereerbaar naar andere landen. 
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7.2 AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK EN 
PRAKTIJKTOEPASSINGEN 

7.2.1 Uitdiepen, vervolledigen en kritisch bekijken 

Zoals hierboven reeds gesteld, hebben we in het onderzoek keuzes moeten maken, waarbij andere 
paden niet of slechts beperkt aan bod kwamen.  Volgende onderzoeksvragen verdienen verdere 
aandacht: 

•        Breid de Economische Typering van Bouwblokken naar het volledige Belgische 
territorium.  Hierbij kan ook nagegaan worden of er in andere (Europese) landen 
vergelijkbare gegevens vrij beschikbaar zijn om de methode ook breder te testen. 

 
•        Ga op zoek naar ondernemingen, universiteiten en instituten die met gelijkaardige 

data werken (zoals spacesyntax.com of het ruimtemodel van VITO) om in te zetten in 
bestaande toepassingen. De bruikbaarheid van de Economische Typering van 
Bouwblokken zal vergroten naarmate we de methode confronteren en proberen 
inpassen in bestaande toepassingen en ruimtemodellen. 

 
•        Voeg bijkomende data toe aan de bouwblokken (vb. meer globale indicatoren zoals 

arbeidsmarkt of juist meer lokale zoals groenindicatoren of bereikbaarheid t.o.v. OV) 
om enerzijds de bouwblokken verder te testen op hun gepaste schaal en grootte en 
anderzijds de bouwblokken te gebruiken in ruimtelijke analyse op te bouwen. 

 
•        Doe een kritische reflectie op de gebruikte methodes voor de ‘automatische’ 

gebiedsindeling. Wij zij er van overtuigd dat de FactorAnalyse, Principal Component 
Analysis en Artificial Intelligence in staat moet zijn om een geschikt gebiedsindeling en 
typering van gebieden met economische activiteiten te leveren. 

  

7.2.2  Bouwen van praktijkgerichte toepassingen 

Doorheen het opbouwen van de typering van gebieden met economische activiteiten, kwamen we 
(o.a. in de brede stuurgroep) vaak in contact met personen en organisaties die de typering graag 
willen gebruiken voor praktijkgerichte toepassingen: 

•        In het Locus Focus project van POM Vlaams-Brabant, Vera en Leiedal (gecofinancieerd 
door EFRO) zoekt naar het aanbieden van gegevens op bouwblokniveau in een 
toepassing die gericht is op slim locatieadvies vanuit lokale overheden aan bedrijven 
en ondernemers. In een eerste fase werd al nauw samengewerkt met Locus Focus, het 
is aan te bevelen om deze samenwerking verder te zetten en uit te diepen. 

 
•        Uit de confrontatie tussen de verweving van wonen en werken in een bouwblok en de 

bouwbloktypering komen nieuwe regio- en sectorspecifieke gegevens naar voor over 
de ligging van bepaalde activiteiten. Deze nieuwe data leveren nieuw inzicht om de 
behoefteraming aan ruimte voor economische activiteiten op te bouwen. 

 
•        Vertrekkend van de aanpak voor het stimuleren van verweving van wonen en werken, 

die onderzocht werden in Segmentatie IV en VII, levert de bouwbloktypering het 
nodige basismateriaal om gebruikt te worden door lokale besturen bij het bepalen en 
realiseren van verwevingsdoelstellingen in een buurt of wijk. 
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7.3 DISCUSSIE TIJDENS DE BREDE STUURGROEP (21/04/2022) 

Tijdens de brede stuurgroep van 21 april stelden we de resultaten van dit onderzoek voor aan 
verschillende partners (o.a. verweefcoaches, VVSG, onderzoekers en beleidsmedewerkers DOMG, 
onderzoekers KULeuven, provincie Vlaams-Brabant, stad Antwerpen, medewerkers 
Brussel.Perspective, VLAIO). Bij een eerste vragenronden kwamen de volgende opmerkingen of 
bedenkingen aan bod. Vervolgens formuleerden we de conclusies en aanbevelingen in een aantal 
stellingen waarop de groep kon reageren.  
 

7.3.1 Reacties en bedenkingen over de presentatie 

Over de traditionele categorisering en relatie met andere types economie: 
De categoriseringen in dit rapport (vb. ‘kantoordiensten’, ‘industriële activiteiten’) leunt dicht bij 
de traditionele sectoren en economische indelingen. Hebben andere types economie zoals sociale 
economie, circulaire economie, groene economie geen baat bij andere indelingen? Deze hebben 
namelijk een ander strategisch profiel. 
 
Het klopt dat de categorisering in 8 categorieën dicht aanleunt bij de traditionele sectoren. Het 
voordeel van de methode is dat het mogelijk is om andere groeperingen te maken: per bouwblok 
kunnen we precies de activiteitencodes achterhalen, en desgewenst bepaalde activiteitengroepen 
uitlichten, of andere combinaties maken. 
 
In de studie Segmentatie V over Circulaire economie blijkt dat bedrijven die met CE bezig zijn op 
vlak van vestigingsplaatsfactoren weinig verschillen van de traditionele bedrijven. Er is wel een 
verschuiving in het belang van bepaalde factoren (vb. belang van nabijheid van resources neemt 
toe en ketenactoren). Momenteel beschouwen we trends als sociale economie, circulaire 
economie, groene economie etc. eerder als niches, of slechts in werking binnen bepaalde “delen” 
of subsectoren van de economische keten. Wellicht kunnen de huidige onderzoeksresultaten de 
basis vormen voor verschillende (toekomstige) scenario’s die bepaalde trends doorvertalen naar 
grotere delen van die economische keten.   
 
Over de bruikbaarheid van de analyses i.f.v. (ruimtelijke-)economische trends: 
De studie maakt geen evaluatie over het functioneren van bepaalde activiteiten, denk vb. aan 
economie voor sociale kwetsbare groepen die je best niet langs een drukke straat zet. Welke 
aspecten zijn relevant voor ruimtelijke-economie i.k.v. bepaalde trends, zoals vb. digitale 
verbondenheid?   
 
In Segmentatie IV over Verweving hebben we negen verweven bedrijven onderzocht, o.a. via 
diepte-interviews en de opmaak van een historische tijdslijn van de bedrijven. Eén van de 
bedrijven was actief in de sociale-economie. Op basis van dat ene bedrijf zagen we weinig verschil 
tussen het functioneren van dit sociaal-economisch bedrijf en van andere bedrijven, die vb. actief 
waren in voeding of logistiek. Ze maakten allen gelijkaardige gebeurtenissen mee (vb. 
technologische vooruitgang, uitbreiding, personeelswissel, etc), die leidden tot kantelmomenten 
(bepaalde beslissingen die genomen worden om het bedrijf verder te laten functioneren, al dan 
niet in een verweven omgeving). Het gedrag van dat sociaal-economisch bedrijf was gelijkaardig 
aan dat van de rest. Het verschil in het gedrag van de bedrijven zat vooral in de mate van ‘lokale’ 
verankering, en de ‘wil’ om hieraan bij te dragen. Zo zijn famiale bedrijven eerder geneigd om 
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contacten te leggen met de buurt, maar ook ‘grotere’ bedrijven zoals Roularta kunnen via een 
doordachte communicatiestrategie goede contacten hebben met de buurt. 
 
Dankzij Segmentatie IV en V gaan we ervan uit dat een deel van het antwoord over relevante 
(toekomstige) ruimtelijke-economische aspecten te vinden is in de ‘gebruikelijke’ 
vestigingsfactoren van bedrijven — weliswaar met andere accenten. Uiteraard gaat dit over 
globale inzichten. Om werkelijk te weten hoe een bedrijf functioneert, en waar er bepaalde kansen 
liggen voor de toekomst, zowel op vlak van verweving, ruimtelijke inpassing en in functie van 
ecologische of andere duurzame aspecten, moeten we kijken naar de bedrijven “van binnen in”. 
Dat is ook de rol van de verweefcoachen die VLAIO subsidieert: deze aspecten, die zo nauw 
verbonden zijn met het eigenlijk functioneren van het bedrijf, proberen samen nemen bij andere 
globale duurzaamheidsaspecten. Dit wordt dan overgebracht bij de verschillende betrokken 
partijen (burgers, bedrijf, overheid).  
 
Over de noodzaak van verweving: 
Waarom is het nodig om in te zetten op verweving? Corona heeft ons ook geleerd dat er veel 
thuiswerk is. 
 
Verweving is eerder een vaststelling, die duidelijk naar voor komt in de analyse: veel bedrijven 
liggen in de nabijheid van wonen. Voor sommige bedrijven is een verweven locatie een 
vestigingsplaatsfactor, voor andere bedrijven is de verweving eerder historisch gegroeid — ze 
vestigden zich in het verleden in een omgeving met weinig woningen, maar werden doorheen de 
decennia ‘ingehaald’ door wonen. 
 
Andere bedenkingen: 
Dit werk over typologie maakt verschillende vervolgstappen mogelijk, zoals een stap naar 
beleidsindicatoren. Een MKBA voor de verschillende types verweving zou een opstap kunnen zijn 
naar een verdere evaluatie via modellering (vb. verwachte evoluties voor bepaalde types 
verweving; van welke gebieden zou er een tekort kunenn zijn? Welke gebiedstypes moeten we 
aanmoedigen, wat moeten we vermijden?). 
 

7.3.2 Stellingen 

Stelling 1: Bouw een praktijkgerichte toepassing voor vestigingsadvies: 
In het Locus Focus project van POM Vlaams-Brabant, Vera en Leiedal (gecofinancieerd door EFRO) 
zoekt naar het aanbieden van gegevens op bouwblokniveau in een toepassing die gericht is op slim 
locatieadvies vanuit lokale overheden aan bedrijven en ondernemers.  
 
Het klopt dat het project Locus Focus hierop aan het werken is. Op termijn wil het een 
gebruiksvriendelijke website opleveren, dat functioneert als een adviestool voor bedrijven. 
 
Over het bouwblok als bruikbare ruimtelijke eenheid, is het opsplitsen in bouwblokdelen wellicht 
niet nuttig voor alle toepassingen en data, denk vb. voor bepaalde groenindicatoren. In dit huidig 
project is alles voor handen om zowel te berekeningen te maken op volledige bouwblokken als op 
bouwblokdelen. We zijn in dit traject vertrokken vanuit de hypothese dat een opsplitsing in 
bouwblokdelen voor economische activiteiten relevant is. We hebben hierop geen verdere visuele 
of andere controles gemaakt. Daarnaast hoeft koppeling van gegevens niet noodzakelijk altijd op 
dezelfde schaal te zijn. Zo gebruikt Leiedal in haar eigen bouwblokindeling bepaalde data op 
statistische sector.  
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Stelling 2: Bouw een praktijkgerichte toepassing voor behoefteramingen: 
Uit de confrontatie tussen de verweving van wonen en werken in een bouwblok en de 
bouwbloktypering komen nieuwe regio- en sectorspecifieke gegevens naar voor over de ligging van 
bepaalde activiteiten. Deze nieuwe data leveren nieuw inzicht om de behoefteraming aan ruimte 
voor economische activiteiten op te bouwen. 
 
Het is zeker iets om over na te denken. De behoefteraming uit 2014 werkte redelijk voor grote 
steden, maar voor kleine steden en gemeenten schoot het tekort, omdat de gegevens niet 
voldoende fijnmazig waren.  
 
De lopende studie rond detailhandel op bedrijventerreinen van VLAIO (over aanbod en 
restristiezones) zal in een volgende stap ook kijken naar de situatie buiten bedrijventerreinen, in 
de woonzones. 
 
De stad na corona geeft aanknopingspunten om na te denken over de sociale dimensie, wat ook 
interessant is. We mogen zaken zoals woonkwaliteit en voorzieningen in buurten niet uit het oog 
verliezen. Dit is wellicht materie voor de ruimtelijke planners.  
 
Stelling 3: Bouw een praktijkgerichte toepassing voor lokaal verwevingsbeleid: 
Vertrekkend van de aanpak voor het stimuleren van verweving van wonen en werken, die 
onderzocht werden in Segmentatie IV en VII, levert de bouwbloktypering het nodige basismateriaal 
om gebruikt te worden door lokale besturen bij het bepalen en realiseren van 
verwevingsdoelstellingen in een buurt of wijk. 
 
De bouwblokken geven een overzicht op een globaal niveau, ook voor de verweving. Uit de 
praktijk op het terrein leren we echter dat verweving maatwerk vergt. Voor dit maatwerk is er 
nood aan bijzondere goede soft skills, om te verbinden en te overtuigen. De aspecten van prijs, 
hinder en logistiek spelen een belangrijke rol en het is erg moeilijk om hier tegen in te gaan (of je 
moet al zeer idealistisch gesprekspartners voor je hebben). Aan die aspecten van prijs, hinder en 
logistiek moet gewerkt worden. Verweving is geen doel op zich: het is om ervoor te zorgen dat er 
plaats blijft op bedrijventerreinen, voor bedrijven die nood hebben aan die plekken. De studies 
Verweving I en II van het Kenniscentrum Vlaamse Steden en VLAIO geven aan dat er verschillende 
ambitieniveaus zijn, bij het behouden van de economische ruimte. 
 
De verschillende verwevingskaarten uit deze studie tonen verschillen in mate van verweving. Het is 
opmerkelijk dat waar we denken dat verweving mogelijk is (zoals in winkelstraten — wonen boven 
winkels) er vaak net geen verweving is met wonen, terwijl dat in principe mogelijk is. Misschien is 
dit een piste, een soort van laaghangend fruit, om verder op te werken? Hoewel dit idee van 
wonen boven winkels gemakkelijk klinkt, is het in de praktijk niet zo vanzelfsprekend: denk maar 
opnieuw aan de aspecten prijs, hinder en logistiek. 
 
De verwevingskaarten kunnen zeker als een eye-opener werken. Veel (lokale) besturen en 
beleidsmakers hebben geen flauw benul van de hoeveelheid verweving die er in werkelijkheid is: 
vaak zijn ze al onder de indruk van het aantal bedrijven op hun grondgebied, als je via Geopunt de 
VKBO-laag met vestigingen en ondernemingen opent. Er is nog zeker en vast een taak om besturen 
te informeren. 
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Over de soft skills die nodig zijn bij het promoten van verweving hebben we natuurlijk de 
verweefcoachen van VLAIO. Daarnaast hebben we in Segmentatie VII een verweefcompas 
ontwikkeld (een roos) die helpt om de discussie open te trekken naar andere waarden, 
economische, ecologisch en ruimtelijk.      
  
Er is tot slot ook opgemerkt dat er meer verweefcoachen zouden moeten zijn, dan nu. Momenteel 
zijn er 5 verweefcoachen aangesteld (regio Leiedal, Turnhout, Vilvoorde, Gent, Sint-Truiden). 
 
Stelling 4: De Economische Typering van Bouwblokken wordt best uitgebreid naar het volledige 
Belgische territorium.   
Hierbij kan ook nagegaan worden of er in andere (Europese) landen vergelijkbare gegevens vrij 
beschikbaar zijn om de methode ook breder te testen. 
 
Dit is zeker interessant voor steden en gemeenten die in een grensgebied liggen. Vb. Kortrijk-Rijsel; 
Turnhout en Nederland. 
  
Stelling 5: Ga op zoek naar ondernemingen, universiteiten en instituten die met gelijkaardige 
data werken (zoals spacesyntax.com of het ruimtemodel van VITO) om in te zetten in bestaande 
toepassingen.  
De bruikbaarheid van de Economische Typering van Bouwblokken zal vergroten naarmate we de 
methode confronteren en proberen inpassen in bestaande ruimtemodellen. 
  
Voordat we hieraan beginnen, is een voorafgaande stap om eerst te kijken naar de consistentie 
met andere domeinen. Landbouw en natuur gebruiken vb. een andere logica: hoe compatibel zijn 
onze variabelen met die van de andere domeinen? We moeten vooral proberen om 
dwarsverbanden te leggen met andere domeinen.    
 
Stelling 6: Voeg bijkomende data toe aan de bouwblokken  
We denken hierbij aan meer globale indicatoren zoals arbeidsmarkt of juist meer lokale zoals 
groenindicatoren of bereikbaarheid t.o.v. het openbaar vervoer) om enerzijds de bouwblokken 
verder te testen op hun gepaste schaal en grootte en anderzijds de bouwblokken te gebruiken in 
ruimtelijke analyse op te bouwen. 
  
In het huidige project is gekeken naar alle NACE-codes van de bedrijven. Alle bedrijven zijn 
meegenomen, ook de bedrijven die in principe geen ruimtelijke impact hebben, zoals de ‘papieren’ 
bedrijven. De categorisering van de NACE-codes in 38 soorten activiteiten maakt het mogelijk om 
te selecteren op bepaalde types van activiteiten, die meer ruimtelijke impact hebben. In 
Segmentatie III heeft KULeuven een analyse gemaakt op basis van ruimtelijke kenmerken dat het 
verschil toont tussen VKBO en geïnventariseerde activiteiten. 
 
In de toekomst zou het ook veelbelovend zijn om te werken met 3D GRB, en extra dimensies toe te 
voegen over verdiepingen.  
 
Er is ook de basisvraag over de ‘juistheid’ van de activiteitencodes bij de vestigings- en 
ondernemingsnummers uit de VKBO. Er zijn een aantal pogingen ondernomen om de 
basisgegevens in VKBO (authentieke bron) te verbeteren, maar dat is geen evidentie. Er is weinig 
om het registratiesysteem bij bedrijven aan te passen. De meeste bedrijven geven bij de 
inschrijving zoveel mogelijke NACE-codes op, zodat ze dat op een later tijdstip niet meer hoeven te 
doen. Veranderingen zijn namelijk tegen betaling. In de praktijk worden ‘juistere’ gegevens vaak 
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aangekocht bij Graydon. De koppeling aan BTW-gegevens zou het echter wel mogelijk maken om 
de niet-actieve bedrijven eruit te halen, en dus zo juistere data te bekomen. 
 
Dit project geeft de mogelijkheid aan gemeenten om op basis van een aantal GIS-selecties een 
aantal basisgegevens te tonen (vb. zones met veel economische activiteiten van een bepaald type). 
Het kan reeds een aanwijzing geven van bepaalde beleidsmogelijkheden, zoals de aanduiding van 
zones die voor bepaalde productieactiviteiten behouden moeten worden. De vertaalslag naar een 
bruikbaar beleidsinstrument dat een zicht geeft op vraag- en aanbodzones op een subregionaal 
niveau is nog verder te onderzoeken. 
 
Hoewel we tijdens de discussie hier niet op zijn ingegaan, hebben we in het onderzoek Segmentatie 
V, het deelonderzoek over de segmenten ‘Toepassen van de segmenten in drie circulaire economie 
cases’ (De Mulder, Pennincx, & Zaman, 2021), de eerste kiemen gezet om economische 
gebiedstypes om te zetten naar segmenten (theorestische segmenten), die onder druk staan van 
bepaalde (toekomstige) maatschappelijke tendensen (hypothesen casegebieden). Het beleid kan op 
verschillende manier omgaan met die transformatiedruk. We pasten die vorm van 
toekomstverkenning met segmenten toe in drie gebieden: Vilvoorde, Roeselare en Hasselt.   
 
 

  
Figuur 140: Eerste aanzet om economische gebieden in relatie te zijn met bepaalde maatschappelijke trends en hoe het 
beleid daarop kan inspelen. 

In het Segmentatie V-onderzoek hebben we onze 16 economische gebiedstypes uit de manuele 
gebiedsindeling economische ecotopen hernoemd. Hieraan voegden we bepaalde 
(sleutel)parameters25 toe, om zo tot mogelijke theoretische segmenten te komen voor de cases. Bij 
die theoretische segmenten worden de ruimtelijke vragen van bedrijven (omvang en organisatie van 
de goederenstromen, beschikbare ruimte, infrastructuur, …) gekoppeld aan gebiedskenmerken 
(plaats voor laden en lossen, zichtlocatie, aanwezigheid groen, …).  
                                                             
25 Sleutelparameters bevatten gegevens over wonen, open ruimte en mobiliteit . Alle parameters bevatten “parameters van de vraagzijde” en “parameters 
van de productstratificatie”. Parameters van de vraagzijde zijn o.a. activiteitenmix in het gebied; omvang van de econonomische units ; prijs van het 
vastgoed ; operationele kost ; bevolkingsdichtheid van het gebied etc.” Parameters van de productstratificatie”  bevatten o.a.: activiteitenmix ; 
bestemmingsplan ; combinatie met woningen ; milieubeperkingen ; externe veiligheidsregels ; etc.  
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Het Segmentatie V-onderzoek toont dat de de methodiek om theoretische segmenten te definiëren 
te te passen is in verschillende gebieden. De segmenten leggen namelijk niet alleen bepaalde 
ruimtelijk-economische patronen bloot op basis van aanwezige bedrijvigheid, maar bieden de 
nodige aanknopingspunten voor beleidsmatige keuzes en ingrepen. De segmenten zijn dus 
voldoende gedetailleerd om na te gaan op welke manier bepaalde trends, zoals CE — het voorwerp 
van ons onderzoek — (en beleidskeuzes in die context) een invloed kunnen hebben op de ruimtelijk-
economische patronen en het ruimtelijk-economisch functioneren van een gebied.  
 
Voor ieder casegebied werkten we een hypothese uit die rekening hield met verschillende CE-
strategieën (Morisse, Mercelis, Van de Werf, Panalva-Halpin, & Menten, 2020). Voor Vilvoorde werd 
dit bijvoorbeeld ‘Innovatief distributieknooppunt Cargovil’, dat inging op de toekomst van het 
bedrijventerrein  en de verweving van wonen en werken, en de relatie tussen de inwoners en 
inzameling van materialen op lokale en regionale schaal. We beschouwden deze hypothese als de 
beleidsopgave. Om de beleidsopgave te realiseren, vertrokken we van twee mogelijke 
ontwikkelingsrichtingen voor de eerder vastgestelde theoretische segmenten: 

• Behoud van het segment, maar met optimalisatie. Door ruimtelijke ingrepen kan het beleid 
de huidige vraag van bedrijven dichter laten aanleunen bij de ruimtelijke kenmerken van 
het gebied. 

• Transformatie naar een ander segment. Door bepaalde omgevingskenmerken dusdanig te 
veranderen kan het beleid oorspronkelijke bedrijven naar een andere locatie duwen, en een 
bepaald type van bedrijven vervangen door een ander. 

 
In de transformatieoptie moet het beleid een weloverwogen globale visie voor een groter gebied in 
acht nemen: de vraag waar de oorspronkelijke bedrijven potentieel naartoe verhuizen verdient 
grondige (beleids)aandacht. Een verhuis van bedrijvigheid, naar aanleiding van een bepaald beleid, 
kan het weefsel substantieel veranderen: een gemengde omgeving kan hierdoor monofunctioneel 
wonen worden (of met ten hoogste woonondersteunende economie). De beleidsambities van 
behoud huidig ruimtebeslag en behoud bestaande verweving blijven ook van belang. 
 
Stelling 7 : Een kritische reflectie op de gebruikte methodes voor de ‘automatische’ 
gebiedsindeling dringt zich op.   
Wij zijn ervan overtuigd dat de factoranalyse, principal component analysis en artificiële 
intelligentie in staat moet zijn om een geschikt gebiedsindeling en typering van gebieden met 
economische activiteiten te leveren. 
 
Door tijdsgebrek is deze stelling niet verder besproken. 
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10 BIJLAGE 

10.1 ACTIVITEITENCODES EN DE VERSCHILLENDE GEBRUIKTE 
GROEPERINGEN 

10.1.1 40 Activiteitencodes 

 
ACS Cultuur, sport en vrije tijd 
CGA Bouw: grondwerken, tuinaanleg 
CGS Bouw: algemeen, ruwbouw, wind- en waterdicht 
CIE Bouw: binnen en buiten afwerking 
F Geloof en godsdienst 
MAG Landbouw, tuinbouw, bosbouw, viskwekerij 
MCO Productie van bouwmaterialen 
MFC Productie van voeding en catering 
MMM metaal en machinebouw 
MPP Drukkerijen en uitgeverijen 
MO Overige productie 
RB Restaurants en Cafés 
RC Kleinhandel in bouwmaterialen 
RF Kleinhandel in voeding 
RG Kleinhandel: meubels, inrichting en tuincentra 
RH Hotels en logies 
RP Persoonsgebonden kleinhandel 
RO Overige kleinhandel 
SE Onderwijs en opleiding 
SFL Financiële en juridische dienstverlening 
SHC Gezondheidszorg 
SOP Persoonsgebonden dienstverlening (oa kappers) 
SPC Creatieve diensten en reklame 
SPR Overige private diensten 
SPU Publieke diensten 
SRD Onderzoek en ontwikkeling 
SSC Ondersteunende diensten voor de bouw en gebouwen 
SSG Ondersteunende diensten voor goederen 
UT Nutsvoorzieningen (miv recyclage) 
VA Voertuiggerelateerde activiteiten: luchtvaart 
VB Voertuiggerelateerde activiteiten: fietsen 
VC Voertuiggerelateerde activiteiten: auto, moto, vrachtwagen 
VR Voertuiggerelateerde activiteiten: spoorweg 
VW Voertuiggerelateerde activiteiten: waterweg en boten 
WC Groothandel in bouwmaterialen 
WF Groothandel in voeding 
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WTS Transport, Logistiek en Opslag 
WO Overige groothandel 

 

10.1.2 Categorisering van de 40 activiteiten in 9 groepen 

Deze groepering in 9 categorieën is gebruikt voor de analyses in 3.4 van de resultaten van de 
manuele gebiedsindeling. 
 

Categorie Codes uit de inventarisatie 
Landbouw MAG 

Industriële activiteiten 
CGA, CIE, CGS, MCO, MFC, MMM, MO, MPP, UT, VA,  VB, VC, VR, 
VW, WC, WF, WO, WTS 

Industriële diensten SSC, SSG 
Kantoordientsen SFL, SPC, SPR, SRD 
Stedelijke diensten en vrije tijd ACS, F, SE, SHC, SOP, SPU 
Bouwhandel RC 
Handel, restaurants en hotels RF, RG, RH, RO, RP, RB 
Leegstaand E 
Ongekend OU 

 

10.1.3 Categorisering van de 38 activiteitencodes (uit VKBO) naar de 8 economische 
types in bouwblokken 

 
Codes activiteitsgroep Naam type gebied met 

economische 
activiteiten 

Drempelwaarde 
aandeel 
activiteitsgroep 

Volgorde algoritme 

CGA, CGS, CIE, MCO, MFC, MMM, 
MO, MPP, SSC, SSG, UT, VA, VB, VC, 
VR, VW, WC, WF, WO, WTS 

Industrie en productie 67% 1. 

ACS, F Cultuur en Vrije tijd 10% 2. 
RB en RH Horeca 20% 3. 
RC, RF, RG, RP, RO, RB, RH Kleinhandel 30% 4. 
SE, SFL, SHC, SOP, SPC, SPR, SPU, 
SRD 

Diensten 70% 5. 

Menging van alles Mix van activiteiten > 30% industrie en 
productie 

6. 

MAG Landbouw 30% 7. 
Kleinhandel en Diensten Gemengd kleinhandel en 

diensten 
< 30% industrie en 
productie 

8. 

 
Een lijst die de VKBO-codes omzet naar de indeling van activiteiten in 38 categorieën kan bij 
Departement Omgeving aangevraagd worden. 
 

10.1.4 Categorisering van 40 activiteiten in 12 groepen 

Het aantal categorieën varieert naargelang het al dan niet meetellen van de categorie leegstaand 
of ongekend. Bij de inventarisatie-gegevens werken we met (40 economische activiteitencodes, 
inclusief ‘leegstand’ en ‘ongekend’) 12 groepen. ‘Leegstand’ en ‘ongekend’ komen terecht in de 
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groep ‘leegstand & ongekend’. Indien we van VKVO-activiteiten vertrekken, verdwijnen deze 
activiteitencodes en bijgevolg groepering.  
 
Deze groepering in 12 of 11 categorieën is gebruikt voor de analyses van fingerprints van de 
gebiedsindelingen in 3.4 (manuele typologie) en in 6.3 (economische typering van de 
bouwblokken). 
 
In vergelijking met de categorisering in 9 categorieën (10.1.2) zijn de belangrijke verschuivingen de 
volgende: 

• De categorie ‘industriële activiteiten’ wordt gesplitst in ‘voertuiggerelateerd’, 
‘nutsvoorzieningen’ en ‘bouw’.  

• De categorie ‘bouwhandel’ verdwijnt en gaat op in ‘handel’ 
• De categorie ‘stedelijke diensten’ wordt gesplitst in ‘stedelijke diensten’ en ‘cultuur en 

vrije tijd’ 
• De categorie ‘handel, restaurants, hotels’ wordt gesplitst in ‘handel’ en ‘horeca’  

 
Categorie Codes uit de inventarisatie 
Landbouw MAG 
Industriële activiteiten & logistiek MCO, MFC, MMM, MO, MPP, WC, WF, WO, WTS 
Industriële diensten SSC, SSG 
Voertuiggerelateerd VA,  VB, VC, VR, VW 
Nutsvoorzieningen UT 
Bouw CGA, CIE, CGS 
Kantoordientsen SFL, SPC, SPR, SRD 
Stedelijke diensten SE, SHC, SOP, SPU 
Cultuur en vrije tijd ACS, F 
Handel RF, RG, RO, RP, RC 
Horeca RB, RH 
Leegstaand en ongekend 
(enkel gebruikt bij 
inventarisatiegegevens) E, OU 

 

10.2 RESULTATEN VAN DE EERSTE FACTORANALYSE 

Factor analysis, fa = FactorAnalyzer(3, rotation=‘varimax’) 
 
Gebruikte variabelen: 40 soorten activiteiten. 
 
Factor analysis; https://www.datacamp.com/community/tutorials/introduction-factor-analysis 
kmo-model (Value of KMO less than 0.6 is considered inadequate.): 0.9934915297059235 
Eigenvalues: 
25.877287116153674 
1.112177042442178 
Aantal Eigenvalues groter of gelijk aan 1: 2 
 
Tabel 3 factoren met waarden per type activiteit: 
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0 1 2 Activity Activity_values 
0.850199184 0.342197932 0.079663892 ACS Arts, culture, leisure and sports 

0.80613491 0.2705 0.068487209 CGA Construction: gardening and landscaping 

0.731030952 0.233524247 0.05853204 CGS Construction: structural and general 
0.862877012 0.280559072 0.099990698 CIE Construction: interior and exterior finishing 
0.797991506 0.480800386 0.087498669 E Vacant 
0.381135575 0.129061319 0.022843478 F Faith 

0.745566644 0.255289927 0.092429457 MAG Manufacture: agriculture 
0.689226126 0.220742254 0.088515241 MCO Manufacture: construction materials 
0.790391969 0.267130559 0.062323568 MFC Manufacture: food, beverages & catering 
0.651199996 0.217343111 0.046682632 MMM Manufacture: metals & machinery 

0.874524853 0.28618037 0.072808844 MO Manufacture: other 
0.586427807 0.246674655 0.044524495 MPP Printing & publishing 
0.693499729 0.54719725 0.145712153 OU Unknown 
0.669161705 0.601937195 0.066220904 RB Restaurants, cafés & takeaways 

0.484385404 0.260482352 0.028478906 RC Retail: construction 
0.609490737 0.554518034 0.057231333 RF Retail: food 
0.790064291 0.357640525 0.101538164 RG Retail: home & gardening 
0.477205486 0.214214656 0.038248397 RH Hotels and B&B 

0.413498695 0.734210909 0.037211503 RO Retail: other 
0.120060561 0.826788991 0.026584174 RP Retail: person related 
0.879348922 0.317180915 0.075362366 SE Services: education 
0.882461449 0.351588478 0.096547996 SFL Services: financial, insurance and legal consultancy 

0.891472249 0.3450581 0.09261348 SHC Services: health care 
0.753744891 0.446314644 0.101722701 SOP Services: other personal 

0.85301368 0.304360333 0.090965963 SPC Services: creative, media & advertisement 
0.912537836 0.336114682 0.101430422 SPR Services: Professional 

0.886550817 0.322316783 0.1388878 SPU Services: public 
0.886904908 0.293712634 0.076049006 SRD Services: research, innovation & development 
0.773983821 0.248430099 0.06278275 SSC Supporting services: Building related and construction 
0.753041659 0.318025998 0.065669733 SSG Supporting services: Goods related 

0.895038349 0.297168688 0.106934319 UT Utilities 
0.102370771 0.038271861 0.82616979 VA Vehicles: air 
0.331517188 0.117868082 0.128237218 VB Vehicles: bicycles 
0.905635871 0.304600545 0.095535061 VC Vehicles: cars & trucks 

0.815427724 0.27850022 0.069806105 VR Vehicles: railways 
0.358671064 0.122354562 0.028400763 VW Vehicles: water 
0.753404079 0.231588756 0.065699166 WC Wholesale: construction materials 
0.733922053 0.239647686 0.060977388 WF Wholesale: food & beverage 

0.903227703 0.299522427 0.081370398 WO Wholesale: other 
0.852743653 0.359894111 0.272865198 WTS Transport & storage 

 
 



 

 

10.3 RESULTATEN VAN DE TWEEDE FACTORANALYSE 

 

10.3.1 Variabelen 

Gebruikte variabelen = 40 soorten activiteiten. 
De activiteiten waren reeds geografisch geclusterd dankzij het ST_Cluster_Within algoritme dat op 
polygonen clustert. Er waren in totaal 5.116 geografische clusters, met activiteiten in. 
 

10.3.2 Methoden bij factoranalyse 

In Python worden er zijn drie mogelijke methoden om een factoranalyse uit te voeren: ‘minres’, 
‘principal’ en ‘ml’. Voor de keuze van de methode en de rotatie hebben we ons laten leiden door 
een tuning, waarbij we alle mogelijke combinaties van 7 rotaties en 3 methoden hebben gescoord 
op de hoogste ‘gecumuleerde variantie verklaard’ (cumulated variance explained). 
 
FactorAnalyzer uit de factor_analyzer bibliotheek in Python wordt uitgevoerd met een aantal 
parameters, die op zich een aantal waarden heeft. 
 
    rotation: ‘quartimin’, ‘quartimax’, ‘equamax’, ‘promax’, ‘varimax’, ‘oblimin’, ‘oblimax’ 
    method: 'minres', 'ml', 'principal' 
    use_smc: True, False 
    impute:  'drop', 'mean', 'median' 
 
De tuning bestond uit het uitvoeren van de factoranalyse met alle mogelijke combinaties van 
parameterwaarden en die te scoren naar de hoogste ‘variance explained’. 
 
De maximale cumulated variance bedraagt 0.6 en wordt verkregen door de combinatie rotation: 
promax, method: principal, use_smc: True, impute: drop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10-04 15:42:02 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: minres, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2828011284784289 
10-04 15:42:04 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: minres, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2828011284784289 
10-04 15:42:06 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: minres, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2828011284784289 
10-04 15:42:08 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: minres, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.282771460057117 
10-04 15:42:10 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: minres, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.282771460057117 
10-04 15:42:12 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: minres, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.282771460057117 
10-04 15:42:14 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: ml, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2926970216190782 
10-04 15:42:15 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: ml, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2926970216190782 
10-04 15:42:17 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: ml, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2926970216190782 
10-04 15:42:19 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: ml, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.29512245058164954 
10-04 15:42:20 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: ml, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.29512245058164954 
10-04 15:42:22 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: ml, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.29512245058164954 
10-04 15:42:22 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: principal, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:42:23 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: principal, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:42:23 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: principal, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:42:24 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: principal, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:42:24 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: principal, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:42:25 Factoranalyse INFO     rotation: quartimin, method: principal, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:42:27 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: minres, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2893756076396966 
10-04 15:42:29 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: minres, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2893756076396966 
10-04 15:42:31 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: minres, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2893756076396966 
10-04 15:42:33 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: minres, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.28935202440066593 
10-04 15:42:35 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: minres, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.28935202440066593 
10-04 15:42:37 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: minres, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.28935202440066593 
10-04 15:42:40 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: ml, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2962845386048012 
10-04 15:42:42 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: ml, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2962845386048012 
10-04 15:42:45 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: ml, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2962845386048012 
10-04 15:42:47 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: ml, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.30044037694878295 
10-04 15:42:49 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: ml, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.30044037694878295 
10-04 15:42:51 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: ml, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.30044037694878295 
10-04 15:42:51 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: principal, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:42:52 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: principal, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:42:53 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: principal, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:42:54 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: principal, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:42:55 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: principal, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:42:56 Factoranalyse INFO     rotation: quartimax, method: principal, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:42:59 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: minres, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.28937560763969655 
10-04 15:43:01 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: minres, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.28937560763969655 
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10-04 15:43:03 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: minres, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.28937560763969655 
10-04 15:43:05 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: minres, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.289352024400666 
10-04 15:43:07 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: minres, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.289352024400666 
10-04 15:43:09 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: minres, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.289352024400666 
10-04 15:43:11 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: ml, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2962845386048011 
10-04 15:43:12 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: ml, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2962845386048011 
10-04 15:43:14 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: ml, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2962845386048011 
10-04 15:43:16 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: ml, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.3004403769487832 
10-04 15:43:18 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: ml, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.3004403769487832 
10-04 15:43:20 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: ml, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.3004403769487832 
10-04 15:43:20 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: principal, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:43:21 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: principal, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:43:21 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: principal, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:43:22 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: principal, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:43:22 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: principal, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:43:23 Factoranalyse INFO     rotation: equamax, method: principal, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5070289255106357 
10-04 15:43:24 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: minres, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.32938452209641517 
10-04 15:43:26 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: minres, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.32938452209641517 
10-04 15:43:28 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: minres, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.32938452209641517 
10-04 15:43:30 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: minres, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.3293644605925224 
10-04 15:43:32 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: minres, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.3293644605925224 
10-04 15:43:34 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: minres, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.3293644605925224 
10-04 15:43:36 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: ml, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.32816246518181563 
10-04 15:43:38 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: ml, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.32816246518181563 
10-04 15:43:39 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: ml, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.32816246518181563 
10-04 15:43:41 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: ml, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.33920764250543656 
10-04 15:43:43 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: ml, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.33920764250543656 
10-04 15:43:44 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: ml, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.33920764250543656 
10-04 15:43:45 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: principal, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.6093736479908943 
10-04 15:43:45 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: principal, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.6093736479908943 
10-04 15:43:46 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: principal, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.6093736479908943 
10-04 15:43:46 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: principal, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.6093736479908943 
10-04 15:43:47 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: principal, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.6093736479908943 
10-04 15:43:47 Factoranalyse INFO     rotation: promax, method: principal, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.6093736479908943 
10-04 15:43:49 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: minres, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2893756076396964 
10-04 15:43:51 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: minres, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2893756076396964 
10-04 15:43:53 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: minres, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2893756076396964 
10-04 15:43:55 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: minres, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2893520244006658 
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10-04 15:43:57 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: minres, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2893520244006658 
10-04 15:43:59 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: minres, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2893520244006658 
10-04 15:44:00 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: ml, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.296284538604801 
10-04 15:44:02 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: ml, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.296284538604801 
10-04 15:44:05 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: ml, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.296284538604801 
10-04 15:44:07 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: ml, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.3004403769487827 
10-04 15:44:08 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: ml, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.3004403769487827 
10-04 15:44:10 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: ml, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.3004403769487827 
10-04 15:44:10 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: principal, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:44:11 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: principal, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:44:11 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: principal, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:44:12 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: principal, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:44:12 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: principal, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:44:13 Factoranalyse INFO     rotation: varimax, method: principal, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:44:15 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: minres, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2828011284784289 
10-04 15:44:17 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: minres, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2828011284784289 
10-04 15:44:19 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: minres, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2828011284784289 
10-04 15:44:21 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: minres, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.282771460057117 
10-04 15:44:23 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: minres, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.282771460057117 
10-04 15:44:25 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: minres, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.282771460057117 
10-04 15:44:27 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: ml, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2926970216190782 
10-04 15:44:28 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: ml, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2926970216190782 
10-04 15:44:30 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: ml, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2926970216190782 
10-04 15:44:32 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: ml, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.29512245058164954 
10-04 15:44:34 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: ml, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.29512245058164954 
10-04 15:44:35 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: ml, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.29512245058164954 
10-04 15:44:36 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: principal, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:44:36 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: principal, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:44:37 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: principal, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:44:37 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: principal, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:44:38 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: principal, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:44:38 Factoranalyse INFO     rotation: oblimin, method: principal, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5036245546922958 
10-04 15:44:42 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: minres, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2893756076396966 
10-04 15:44:46 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: minres, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2893756076396966 
10-04 15:44:50 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: minres, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2893756076396966 
10-04 15:44:53 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: minres, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.28935202440066593 
10-04 15:44:57 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: minres, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.28935202440066593 
10-04 15:45:01 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: minres, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.28935202440066593 
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10-04 15:45:05 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: ml, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.2962845386048011 
10-04 15:45:08 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: ml, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.2962845386048011 
10-04 15:45:12 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: ml, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.2962845386048011 
10-04 15:45:15 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: ml, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.30044037694878284 
10-04 15:45:19 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: ml, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.30044037694878284 
10-04 15:45:22 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: ml, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.30044037694878284 
10-04 15:45:25 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: principal, use_smc: True, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:45:27 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: principal, use_smc: True, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:45:30 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: principal, use_smc: True, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:45:33 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: principal, use_smc: False, impute: drop, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:45:35 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: principal, use_smc: False, impute: mean, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
10-04 15:45:38 Factoranalyse INFO     rotation: oblimax, method: principal, use_smc: False, impute: median, max_cumulated_variance: 0.5070289255106355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Het resultaat van die methode is een csv die per activiteit (acs, cga,…) (40 activiteiten) en per 
cluster (cid / cl_1_1) (5.116 clusters) een waarde geeft. Dit is een fragment van de tabel: 
 

 

10.3.3 Keuze van het aantal factoren 

Er zijn twee benaderingen: het Kaiser-criterium en de elleboogmethode. 
 
Kaiser-criterium is een analytische benadering, die is gebaseerd op de meer significante proportie 
van variantie verklaard door de factoren. De eigenwaarde is een goed criterium om het aantal 
factoren te bepalen. Over het algemeen wordt een eigenwaarde groter dan 1 beschouwd als 
selectiecriterium voor het aantal factoren. Het is deze methode die we tijdens de factoranalyse 
hebben gebruikt. 

 
Figuur 141: Horn’s parallel analysis om te bepalen hoeveen factoren er zijn. 

Er zijn 16 factoren met een eigen waarde, hoger dan 1, volgens het Kaiser criterium dus. De 
analyse werd uitgevoerd met 16 factoren. 
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10.3.4 Bijkomende tests om na te gaan of de data geschikt is voor een FA 

Bartlett's test 
 
Deze test wordt gebruikt om de nulhypothese te testen dat de correlatiematrix een 
identiteitsmatrix is. Een identieke correlatiematrix betekent dat de variabelen niet samenhangen 
en niet ideaal zijn voor factoranalyse. Een significante statistische test (gewoonlijk minder dan 
0,05) toont aan dat de correlatiematrix inderdaad geen identiteitsmatrix is (verwerping van de 
nulhypothese). 
 
    De chi kwadraat waarde : 10003.41 
    De p_waarde : 0.0 
 
In deze Bartlett-test is de p-waarde 0. De test was statistisch significant, wat aangeeft dat de 
waargenomen correlatiematrix geen identiteitsmatrix is. 
 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) -test meet de geschiktheid van gegevens voor factoranalyse. Het 
bepaalt de geschiktheid voor elke waargenomen variabele en voor het volledige model. KMO schat 
het aandeel van de variantie tussen alle waargenomen variabelen. Lager aandeel is geschikter voor 
factoranalyse. KMO-waarden liggen tussen 0 en 1. De waarde van KMO kleiner dan 0,6 wordt als 
onvoldoende beschouwd. 
 
    De KMO voor de data is 0.62 
 
De data zijn voldoende geschikt voor factoranalyse. 
- 

10.3.5 Uitvoeren van de factoranalyse 
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10.3.6 Scoren van de geografische clusters 

Individuele clusters worden ingedeeld bij die factor waarvan de som van het product van activiteit 
en loading maximaal is. Dit resulteerde in een kaartlaag waaraan ieder object een factor is 
toegekend. Onderstaande tabel geeft de waarden weer per activiteit en per factor.



 

Activity 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ACS 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.04 -0.01 0.03 0.02 -0.01 0.72 -0.06 -0.03 0.01 -0.05 

CGA -0.01 0.05 -0.05 -0.05 0.74 0.02 -0.05 0.00 -0.07 0.02 0.09 0.01 0.08 0.11 0.00 0.13 

CGS 0.09 0.04 0.74 0.00 0.00 0.02 0.12 0.06 0.00 0.06 -0.04 0.03 -0.02 0.01 0.07 -0.03 

CIE 0.12 0.03 0.07 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.08 -0.01 0.68 -0.01 0.06 -0.04 0.04 0.13 0.04 

E 0.21 0.27 0.23 0.04 0.01 0.12 0.56 -0.09 0.02 0.29 -0.04 0.17 -0.04 0.06 -0.02 0.00 

F 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.02 -0.03 0.03 -0.01 0.64 -0.03 -0.01 

MAG -0.02 -0.06 -0.02 -0.11 0.00 -0.04 0.61 0.00 0.00 -0.13 0.00 -0.08 -0.01 0.07 0.16 -0.20 

MCO 0.07 0.02 0.46 0.03 0.02 0.08 -0.02 -0.17 -0.11 0.12 0.37 0.08 -0.09 0.17 0.26 0.11 

MFC 0.04 -0.01 0.08 0.05 0.00 0.41 0.05 0.02 0.02 -0.04 0.05 0.08 -0.13 0.03 0.49 0.08 

MMM 0.09 0.02 0.06 0.00 0.00 0.63 0.02 0.00 0.02 0.10 -0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.03 

MO 0.08 0.01 0.07 0.02 0.01 -0.09 0.00 -0.03 0.03 0.10 0.03 0.03 0.04 -0.05 0.67 0.00 

MPP 0.03 0.02 0.05 -0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.72 0.01 0.02 0.02 

OU 0.67 0.14 0.17 0.08 0.01 -0.06 0.08 -0.11 -0.04 0.30 -0.10 0.19 -0.21 0.11 0.09 0.01 

RB -0.01 0.05 -0.02 0.60 0.03 -0.04 -0.03 0.02 0.00 0.01 -0.01 0.06 0.21 0.14 -0.02 0.05 

RC 0.01 0.08 0.03 0.02 0.00 0.08 0.03 0.02 0.64 0.12 0.03 -0.01 -0.01 -0.10 -0.05 -0.03 

RF 0.10 -0.04 0.02 0.07 0.02 0.01 -0.02 -0.01 0.58 -0.10 -0.03 -0.03 0.04 0.17 0.05 0.05 

RG 0.63 -0.01 0.05 -0.01 -0.01 0.11 0.01 0.18 0.09 -0.11 0.02 -0.03 0.15 -0.05 0.05 -0.08 

RH 0.03 0.10 0.00 0.04 0.03 0.00 -0.24 -0.09 -0.26 0.00 -0.02 0.46 0.24 0.27 0.00 0.36 

RO 0.08 -0.01 0.05 0.54 -0.01 -0.09 -0.01 -0.04 0.12 0.00 0.05 0.07 -0.12 -0.16 0.15 0.05 

RP 0.13 0.00 0.55 0.38 0.43 -0.08 0.03 -0.19 0.07 0.13 0.09 0.03 -0.06 0.03 -0.06 0.06 

SE -0.02 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.03 0.00 0.04 -0.04 0.00 0.00 0.02 -0.01 0.01 0.57 

SFL 0.04 0.58 -0.02 0.15 0.09 -0.10 -0.03 -0.01 -0.03 0.00 0.13 0.08 0.08 0.08 -0.01 0.17 

SHC -0.04 -0.02 0.01 0.07 -0.01 0.02 0.56 0.05 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 -0.01 -0.13 -0.12 0.20 

SOP 0.00 0.00 0.01 0.50 0.02 0.21 0.05 -0.05 -0.09 -0.02 0.01 -0.23 -0.12 0.09 -0.25 -0.05 

SPC -0.07 0.29 -0.07 -0.06 0.32 0.07 -0.20 0.03 -0.23 0.13 0.31 0.11 0.22 0.37 0.01 0.39 

SPR 0.47 0.35 0.00 -0.01 0.03 0.31 0.07 -0.02 0.03 0.05 0.01 0.00 0.06 -0.11 -0.01 -0.05 

SPU 0.29 0.65 0.05 -0.01 0.00 0.01 0.10 0.04 -0.06 0.07 -0.09 0.14 -0.12 0.02 -0.03 0.00 

SRD 0.05 -0.06 -0.07 -0.02 0.05 -0.28 0.13 0.04 0.44 -0.01 -0.10 -0.04 0.16 -0.33 0.24 -0.11 

SSC 0.14 0.58 0.19 -0.11 -0.07 0.28 0.17 0.13 -0.07 0.10 -0.33 0.19 -0.09 0.01 0.02 -0.21 
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SSG 0.32 -0.04 0.10 -0.05 -0.01 0.10 0.09 -0.19 -0.09 0.29 -0.20 0.25 -0.22 0.16 0.08 -0.13 

UT -0.11 0.06 0.52 -0.19 -0.14 0.25 -0.02 0.27 0.06 -0.18 -0.28 -0.02 0.05 -0.11 0.04 -0.19 

VA -0.06 0.59 0.00 -0.08 0.01 0.09 -0.04 0.03 0.09 -0.03 0.09 -0.16 0.15 -0.05 0.02 -0.01 

VB 0.16 -0.05 -0.10 0.32 0.07 -0.30 0.00 -0.02 -0.08 0.09 -0.01 0.09 -0.20 -0.14 0.19 -0.10 

VC 0.29 0.17 0.22 -0.07 -0.06 0.13 0.02 0.68 0.03 -0.07 -0.18 0.00 0.12 -0.09 0.06 -0.16 

VR -0.10 0.00 -0.05 0.04 0.05 -0.04 0.00 0.65 0.01 0.11 0.09 0.00 -0.05 0.03 0.00 0.06 

VW 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.03 0.00 0.04 0.01 -0.01 0.57 -0.06 0.01 -0.03 -0.01 -0.03 

WC 0.06 -0.01 0.07 -0.02 0.02 0.18 0.12 0.16 0.07 0.46 -0.06 0.02 0.00 -0.06 -0.04 -0.19 

WF 0.02 -0.02 0.14 0.05 0.71 -0.04 0.03 -0.02 0.09 0.03 -0.05 -0.01 -0.04 -0.09 0.01 -0.09 

WO 0.39 0.06 0.53 0.00 0.12 0.03 0.01 -0.20 -0.01 0.41 0.05 0.19 0.00 0.09 0.11 0.11 

WTS 0.11 0.08 0.20 -0.10 -0.07 0.31 0.15 0.18 -0.04 0.05 -0.42 0.12 -0.22 0.09 0.47 -0.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10.4 RESULTATEN PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS 

 

10.4.1 Variabelen 

Gebruikte variabelen = 40 soorten activiteiten. 
De activiteiten waren reeds geografisch geclusterd dankzij het ST_Cluster_Within algoritme dat op 
polygonen clustert. Er waren in totaal 5.116 geografische clusters, met activiteiten in. 
 

10.4.2 Aantal assen 

 
In multivariate statistiek is een scree-plot een lijndiagram van de eigenwaarden van factoren of 
hoofdcomponenten in een analyse. De scree-plot wordt gebruikt om het aantal factoren te 
bepalen dat moet worden behouden in een verkennende factoranalyse (FA) of om 
hoofdcomponenten te behouden in een principale componentenanalyse (PCA). 
 
Een scree-plot geeft de eigenwaarden weer in een neerwaartse curve, waarbij de eigenwaarden 
worden gerangschikt van de grootste naar de kleinste. Volgens de scree-test wordt de ‘elleboog’ 
van de grafiek waar de eigenwaarden lijken af te vlakken gevonden en moeten factoren of 
componenten links van dit punt als significant worden behouden. 
 
De 'elleboog' in de scree-plot (Figuur a) hieronder) begint bij de zesde factor. Het aantal statistisch 
significante componenten is 5. De PCA wordt uitgevoerd met 5 assen. 
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10.4.3 Interpretatie van de assen 

 
Door het uitplotten van de column coördinaten (pca$co) krijg je een idee van de onafhankelijkheid 
van de variabelen. 
 
shc (Servicies: Healt Care), se (Servicies: Education), vc (Vehicles cars / trucks), acs (Arts, Culture, 
Leisure and Sports) en e (Vacant) zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.  Zie bovenstaande 
figuur 1b), 1c) en 1d)   
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10.4.4 Perceel clustering 

Vertrekkend van een afstandsmatrix werd een clustering uitgevoerd op basis van Ward's 
aggregative criterion. Het resultaat van de clustering kan gevisualiseerd worden in een 
dendrogram.  
 

  
 
 
Op basis van het dendrogram bepaalden we dat er 9 groepen of factoren van geografisch 
geaggregeerde percelen te onderscheiden zijn. (zie stippelijn op bovenstaande Figuur) 
 
In fig. b), c) en d) werden de row coordinates, met hun toegekende factor, uitgezet op de 
oorsprongelijke assen. 
 
SHC (Servicies: Healt Care) zou vooral in groep 3 moeten zitten, se (Servicies: Education) vooral in 
groep 2, VC (Vehicles cars / trucks) in groep 9, ACS (Arts, Culture, Leisure and Sports) in groep 7 en 
in groep 8 zouden veel E (Vacant) moeten zijn. 


