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1
Inleiding

1.1 Wat is de Mobiscore?
 Wat?

Hoe gemakkelijk raak je met de fiets of te voet vanuit een bepaalde buurt naar de dichtstbijzijnde scholen, 
winkels, openbaar vervoerhaltes en andere voorzieningen? Je berekent het met de Mobiscore. Die kan je hel-
pen wanneer je op zoek bent naar een nieuwe woning in een bepaalde buurt. Hoe hoger de Mobiscore op 
de schaal van 0 tot 10, hoe beperkter de mobiliteits- en milieu-impact van woningen in deze buurt.

 Waarom?
Met de Mobiscore kun je bewust kiezen voor een nieuwe woonplaats in een buurt waar je zelden of nooit 
een auto nodig hebt om voorzieningen die voor jou belangrijk zijn te bereiken. Zo draag je bij aan minder 
files, luchtvervuiling, geluidsoverlast en geurhinder. Je kunt je mobiliteitsimpact verkleinen door je woon-
plaats strategisch te kiezen – in een buurt vlak bij die voorzieningen en goed bereikbaar te voet en met de 
fiets.

 Hoe werkt het?
De Mobiscore berekent de afstand naar verschillende soorten voorzieningen in de buurt: winkels en horeca, 
kinderopvang en scholen, dokters en ziekenhuizen, sport- en cultuurinfrastructuur en openbaar vervoer. 
De score houdt rekening met het verwachte aantal verplaatsingen voor specifieke voorzieningen en het 
vervoermiddel dat een gemiddelde Vlaming zou gebruiken voor deze verplaatsingen. Daarnaast houdt de 
Mobiscore rekening met de milieukosten (luchtvervuiling, files, geluidshinder, …) van dat vervoermiddel. Op 
huizenjacht? Bereken dan eerst de Mobiscore van de buurt waar je interesse voor hebt en verklein mee de 
impact van mobiliteit op het milieu.
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1.2 Het afgelegde traject
 Studieopdracht ‘verkenning en ontwikkeling Mobiscore’

In 2017-2018 ontwikkelde het consortium Transport & Mobility Leuven – Traject – Marlon het instrument 
‘Mobiscore’ in opdracht van het departement Omgeving. 
Het instrument werd samen met een eindrapport opgeleverd in april 2018.

Figuur 1 
Geografische verdeling van de Mobiscore over heel Vlaanderen / kaart voor alle 1 ha cellen van Vlaanderen 
(bron: eindrapport ‘verkenning en ontwikkeling Mobiscore’)

 Afstemming met de immosector en voorbereiden campagne
Vóór, tijdens en na de studieopdracht werden de mogelijkheden en resultaten van de Mobiscore afgestemd 
met de immosector (o.a. BVS, CIB, Realo, Immoweb, Immovlan, Zimmo) en VVSG.
In het voorjaar van 2019 werkte departement Omgeving concrete integraties uit samen met Zimmo, 
Woningpas en CIB. Bovendien werd de campagne voor de lancering voorbereid.
De Mobiscore kan sinds juni 2019 gevonden worden via de website www.mobiscore.be, in de Woningpas, bij 
makelaars en bij zoekertjes op immosite Zimmo.
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 Lancering op 18 juni 2019
De Mobiscore werd publiek gemaakt op 18 juni 2019, en kreeg 
veel persaandacht. Deze persaandacht zorgde ervoor dat het 
publiek de score massaal oppikte. Tot op heden zijn er meer 
dan 1,5 miljoen adressen ingevoerd in de website. In eerste 
instantie waren de reacties positief. Nadien werd in de pers 
de link gelegd met woonfiscaliteit, wat zorgde voor kritische 
reacties, voornamelijk voor locaties met een lagere Mobiscore. 
Via de website werden ongeveer 1 000 e-mails ontvangen met 
vragen, reacties en klachten. Bij deze reacties werden ver-
schillende vragen gesteld rond verschillen in scores tussen 
buurten, en waarom sommige buurten meer/minder scoren 
dan verwacht. Vooral opvallend was dat sommige stede-
lijke kernen minder hoog scoorden. Dit deed departement 
Omgeving besluiten om het instrument verder te analyseren.

 Analyse van de resultaten
In het najaar van 2019 gebeurde een grondige analyse van de 
Mobsicore, met als doel te begrijpen waarom er al dan niet 
verschillen zijn tussen scores, en waarom sommige buurten 
meer/minder scoren dan verwacht. Het uiteindelijk doel van 
deze studie was om de sensitiviteit van de verschillende para-
meters te achterhalen, en op basis hiervan voorstellen te doen 
om tot een verbeterde Mobiscore te komen die beter aansluit 
bij de beleidsdoelstellingen. 

 Actualisatie en bijstelling van de Mobiscore
In het voorjaar van 2020 werden de achtergrondkaarten geactualiseerd in opdracht van departe-
ment Omgeving. Gebruik makend van deze geactualiseerde data, een nieuwe versie van het Onderzoek 
Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG) en de  conclusies en aanbevelingen uit de analyse in het najaar van 
2019, werd een bijgestelde Mobiscore ontwikkeld. Deze wordt gepresenteerd in dit rapport. 

1.3 Opbouw van dit rapport
In dit rapport presenteren we een bijgestelde  Mobiscore. Daarvoor baseren we ons op de conclusies en 
aanbevelingen die de analyse van de Mobiscore hebben opgeleverd. Deze aanbevelingen worden opgelijst in 
hoofdstuk 2.
In hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de  bijgestelde berekening van de milieukosten. Hier wordt in eer-
ste instantie uitgelegd welke wijzigingen werden doorgevoerd, in enerzijds data en anderzijds methodiek. 
Bovendien wordt er ook een vergelijking gemaakt met de oude kostenberekening.
In hoofdstuk 4 wordt een  bijgestelde  Mobiscore berekend op basis van deze nieuwe milieukosten. We ver-
gelijken hierbij de huidige scoreberekening en een nieuw voorstel van scoreberekening.
Hoofdstuk 5 sluit dit rapport af met een algemene conclusie.

Figuur 2 
Campagnebeeld lancering ‘Mobiscore’
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2
Conclusies en aanbevelingen  
analyse najaar 2019

Zoals reeds beschreven in de inleiding, gebeurde in het najaar van 2019 een uitgebreide analyse van de Mobiscore. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de conclusies en aanbevelingen die toen werden geformuleerd. Deze 
aanbevelingen vormen immers de basis van de geactualiseerde en bijgestelde berekening van de Mobiscore, die 
verder in dit rapport wordt besproken.

Actualiseren van de basisdata
• Er moet een update gebeuren van de Mobiscore aan de hand van de geactualiseerde afstandskaarten 

tot voorzieningen van het datamodel ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en voor-
zieningenniveau’. Deze actualisatie is voorzien binnen de referentietaken tussen Department Omgeving 
en  VITO. Hiervoor is het belangrijk dat de afstanden worden berekend op basis van de fiets- en 
wandelkaart.

• Er moet een update gebeuren van de Mobiscore aan de hand van de geactualiseerde knooppuntwaarde 
van het datamodel ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau’. Hierbij 
wordt voorgesteld bijkomende buslijnen te integreren, zodat alle lijnen met een haltefrequentie tot 30 
minuten worden beschouwd. 

• Het meenemen van Waalse en grensoverschrijdende data van voorzieningen: idealiter zou om grens-
effecten te vermijden, data van voorzieningen moeten worden meegenomen voor de gebieden over de 
grens. De bijkomende inspanning en daartegenover staand budget is echter te groot. Daarom wordt aan-
geraden om dit eertijds niet te doen, maar wel goed te communiceren wat de beperkingen zijn van het 
instrument.

• Update aan de hand van de meest recente versie van het OVG.
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Berekeningsmethode
• Vanuit de analyse stellen we volgende aanpassingen voor in de berekening van de milieukosten en 

scoreberekening:

 – De voorzieningen ‘provinciale domeinen en natuurgebieden met bezoekerscentrum’ en ‘toegankelijk 
groen’ worden het best samengenomen als één voorziening. Hierbij wordt de minimum afstand geno-
men tot één van beide voorzieningen, zonder een onderscheid te maken tussen provinciale domeinen, 
natuurgebieden en toegankelijk groen. Bij deze actualisatie moet zeker de nieuwe data worden 
gecheckt.  Er moet eveneens worden onderzocht of er geen betere datasets beschikbaar zijn voor de 
toegankelijkheid tot groen/natuur die een beter resultaat geven.

 – De voorzieningen ‘schouwburgen en concertzalen’ en ‘cultuurcentra’ worden het best gecombineerd 
tot één voorziening. Hierbij wordt de minimum afstand genomen tot één van beide voorzieningen, 
zonder een onderscheid te maken tussen schouwburgen, concertzalen en cultuurcentra. Bij deze actu-
alisatie moet zeker de nieuwe data worden gecheckt.

 – Er wordt aangeraden om de berekening voor de voorziening ‘kledingwinkels’ verder te verfijnen wan-
neer er nieuwe datakaarten voorhanden zijn. De gecombineerde afstand van meerdere winkels kan 
hiervoor best in beschouwing worden genomen. 

 – Om te vermijden dat één voorziening kan doorwegen in de score en de grenseffecten te reduceren, 
zou optioneel de afstand tot een voorziening gelimiteerd kunnen worden in de berekening van de 
milieukosten. Deze limiet moet op een ‘slimme’ manier worden gekozen. Een voorstel zou kunnen zijn 
om per voorziening te kijken naar het 90e percentiel, zodat de 10% grootste outliers eruit worden 
gefilterd. Op deze manier wordt de afstandslimiet aangepast aan de voorziening in kwestie. Dit moet 
in ieder geval verder worden onderzocht wanneer er nieuwe datalagen voorhanden zijn.

 – De vertaling van milieukosten naar Mobiscore moet gebeuren rekening houdende met het sensibilise-
rende karakter van het instrument. Bij een actualisatie van de Mobiscore kunnen de scores best in zijn 
totaliteit (zowel de verschillen in scores tussen buurten als de grootte van de score) nog eens worden 
getest, ook rekening houdend met de reacties die werden ontvangen

Bijkomend werden nog enkele aanbevelingen overgenomen die reeds in het eindrapport ‘Verkenning en ont-
wikkeling Mobiscore’ werden vermeld:

Verdere sensibilisering en communicatie
• De verdere communicatie in verband met het instrument zal zeer belangrijk zijn. Hierbij moet duidelijk 

zijn hoe en waarom de score werd aangepast en waarom scores anders zijn dan eerst. Doordachte com-
municatie hierover is erg belangrijk opdat het vertrouwen in het instrument kan blijven bestaan.

• Het doel van de Mobiscore is niet om iedereen naar stadscentra met hoge scores te leiden, wel om men-
sen te begeleiden bij hun keuze in de omgeving waarin ze zoeken. Ook lokaal zijn er variaties in de 
scores. Daarom komt er een vergelijking van de score met omliggende scores (straal van 5km) om de vari-
atie op buurtniveau beter te duiden.

Afstemmen van de Mobiscore
• Verdere afstemming met het beleid is wenselijk. De vertaling van milieukosten naar een concrete score 

op 10 is een belangrijke keuze. De vele reacties op het instrument hebben reeds aangetoond dat een 
dergelijke score vaak erg persoonlijk wordt opgevat, dus een sterke ondersteuning vanuit het beleid is 
noodzakelijk.

Voorstellen van de Mobiscore
• Optimaliseren van de weergave op de website; bijvoorbeeld door visualisatie van kaartmateriaal

• Suggereren om de Mobiscore ook verder als beleidsinstrument te ontwikkelen voor lokale besturen
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3
Nieuwe berekening  
van de milieukosten

De methodiek voor het berekenen van de Mobiscore blijft in grote lijnen hetzelfde als deze voor de huidige 
Mobiscore, zoals beschreven in het eindrapport van april 2018. In eerste instantie wordt een berekening gemaakt 
van de milieukosten die een gemiddelde Vlaming per dag zou maken wat betreft verplaatsingen, gesteld dat hij in 
een bepaalde buurt zou wonen. De berekening wordt gemaakt voor elke 1ha-cel in Vlaanderen en Brussel waar er 
informatie beschikbaar is in de afstandskaarten. Op basis van deze milieukost wordt de score berekend.
Dit hoofdstuk gaat in op de berekening van de milieukosten. In eerste instantie bespreken we waar de gebruikte 
methodiek afwijkt van de eerder berekende Mobiscore. Nadien bespreken we de resulterende milieukosten in verge-
lijking met de oude milieukosten.

3.1 Aanpassingen basisdata en methodiek
Op basis van de aanbevelingen in Hoofdstuk 2 werden volgende aanpassingen doorgevoerd in de berekening 
van de milieukosten.

 Actualiseren van de basisdata
Afstandskaarten:

• De afstandskaarten van het datamodel ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en voorzie-
ningenniveau’ werden geüpdatet door VITO in het voorjaar van 2020. Deze kaarten werden gebruikt voor 
het berekenen van de nieuwe milieukosten. 

• In de vorige versie werden afstanden naar voorzieningen gemeten langsheen de kortste route, reke-
ning houdend met alle openbare wegen incl. fiets- en wandelwegen, behalve deze in militaire domeinen. 
Voor ha-cellen die niet gelegen zijn op een wegsegment, maar aanpalend aan een weg-segment, werd de 
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waarde overgenomen van het aanpalende wegsegment. Voor ha-locaties die verder weg gelegen zijn dan 
200m van een wegsegment, werd geen waarde berekend.

• In de bijgestelde versie werden de afstanden berekendop basis van de fiets- en wandelwegen. Voor de 
kostenberekening is het echter ook noodzakelijk dat de afstanden berekend langs autowegen gekend zijn, 
omdat deze gebruikt moeten worden voor het berekenen van milieukosten van verplaatsingen met per-
sonenwagens of ander gemotoriseerd verkeer. Er werden daarom per voorziening twee afstandskaarten 
voorzien:

 – Eén waarbij de afstanden berekend werden langsheen ‘wandelwegen’: GRB (Wgo - grens zwakke weg-
gebruiker), OpenStreetMap (bicycle of cycleway), Wegenregister (wandel- of fietsweg, niet toegankelijk 
voor andere voertuigen, voetgangerszone, veer, aardeweg).

 – Eén waarbij de afstanden berekend werden langsheen ‘autowegen’: openbare wegen met code 
LBLMORF = ‘weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg is’ / ‘weg bestaande uit één rijbaan’ 
(uitgebreid met een aantal uitzonderingen: LBLMORF=’rotonde’ / ‘speciale verkeerssituatie’ / ‘ventweg’ 
/ ‘verkeersplein’ / ‘op- of afrit, behorende tot een gelijkgrondse verbinding’) waarvoor een straatnaam 
bekend is of waarvoor de code wegcat’ = hoofdweg / primaire weg /secundaire weg / lokale weg (VL)

• Voor de modal split wordt de minimum afstand van beide kaarten gebruikt. Indien deze minimum 
afstand nog wandelbaar/fietsbaar is, zal er een grotere kans zijn dat de gemiddelde Vlaming voor deze 
verplaatsing een actieve vervoersmodus zal gebruiken.

• De berekening van milieukosten gebeurt op basis van de afstand langs autowegen (tenzij er voor de 
ha-cel geen autoafstand beschikbaar is, dan wordt de wandelafstand gebruikt). Wandelen en fietsen 
veroorzaken immers geen milieukosten, maar auto en openbaar vervoer wel. Het is daarom meer aange-
wezen om te vertrekken van de afstanden over autowegen.

Knooppuntwaarde:

• De knooppuntwaarde van het datamodel ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en voor-
zieningenniveau’ werd geüpdatet door VITO in het voorjaar van 2020. 

• De berekening van de knooppuntwaarde gebeurde voor en/of ten opzichte van de volgende knooppun-
ten in het systeem van collectief vervoer: 

 – de NMBS-stations (Vlaanderen en Brussel); 

 – de haltes van (pre)metro, tram, sneltram en lightrail lijnen van De Lijn en de MIVB; 

 – de A-bushaltes van De Lijn, zoals gedefinieerd door De Lijn. De A-lijnen zijn de lijnen met een intrin-
siek potentieel groter dan 15 000. Voor A-lijnen wordt een minimum voorzien van 4 diensten per uur, 
tijdens de daluren. Tijdens de spitsuren worden er extra ritten voorzien om de vraag op te vangen.

• Voor de nieuwe berekening van de knooppuntwaarde werd dezelfde methodologie gebruikt. Er werden 
echter andere assumpties gebruikt voor de selectie van bushaltes:

 – Enkel bushaltes waar lijnen met minstens een 30+/-5 minutenfrequentie rijden tijdens de daluren 
(dinsdag/donderdag tussen 13u en 15u) worden weerhouden in de studie.

 – Alle lijnen die deze bushaltes aandoen (ook degene die met bv. een uurfrequentie) worden meegeno-
men in de berekening.

• Figuur 3 geeft de knooppuntwaarde weer van elke 1ha-cel in Vlaanderen en Brussel, die werd gebruikt 
voor de huidige Mobiscore. Figuur 4 geeft de nieuwe knooppuntwaarde weer die werd gebruikt voor 
nieuwe kostenberekening.

• We zien op de figuur dat in de nieuwe knooppuntwaarde inderdaad meer buslijnen en dus knooppun-
ten werden meegenomen, waardoor er hiervoor ook verder gedifferentieerd kan worden. Er zijn echter 
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nog steeds bushaltes (waar lijnen met een lagere frequentie passeren) die niet worden meegenomen in de 
berekening.

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG):

• In de nieuwe kostenberekening wordt gebruik gemaakt van het meest recente OVG dat toen voorhan-
den was, met name OVG 5.4 (januari 2018 tot januari 2019). In de oude berekening werden de parameters 
berekend op basis van OVG 4.5.

• Dit heeft effect op de frequentie waarmee een voorziening wordt bezocht, en dus de gewichten van 
voorzieningen, alsook de vervoerwijzekeuze per motief.

• De vergelijking van resulterende parameters in OVG 4.5 en OVG 5.4 wordt weergegeven in Figuur 5. 

• Voor de vervoerswijzekeuze wordt er een groter aandeel weergegeven voor fiets en te voet voor alle 
motieven. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er nu gegevens worden gebruikt voor alle 
tijdstippen. In de eerdere versie werden enkel de vervoerswijze voor de spitsperiode weergegeven.

 Berekeningsmethode
Overeenkomstig de aanbevelingen gebeuren volgende aanpassingen aan de berekeningsmethode van de 
milieukosten:

• Er werd onderzocht of er geen betere datasets beschikbaar zijn voor de toegankelijkheid tot groen/
natuur die een beter resultaat geven, maar er is geen alternatief gevonden. Daarom worden de voor-
zieningen ‘provinciale domeinen en natuurgebieden met bezoekerscentrum’ en ‘toegankelijk groen’ 
samengenomen als één voorziening. Hierbij wordt de minimum afstand genomen tot één van beide 
voorzieningen, zonder een onderscheid te maken tussen provinciale domeinen, natuurgebieden en toe-
gankelijk groen. 

• De voorzieningen ‘schouwburgen en concertzalen’ en ‘cultuurcentra’ worden gecombineerd tot één 
voorziening. Hierbij wordt de minimum afstand genomen tot één van beide voorzieningen, zonder een 
onderscheid te maken tussen schouwburgen, concertzalen en cultuurcentra. 

• De berekening voor de voorziening ‘kledingwinkels’ wordt verder verfijnd: de gecombineerde afstand van 
meerdere (4) winkels wordt in beschouwing genomen, in plaats van enkel de dichtstbijzijnde.

Bovendien werd er onderzocht wat het effect zou zijn om de afstand tot een voorziening te limiteren in 
de berekening van de milieukosten. Hierbij werd per voorziening gekeken naar het 90e percentiel, zodat de 
10% grootste outliers eruit worden gefilterd. Het effect hiervan was dat de milieukosten van alle ha-cellen 
dichter bij elkaar komen te liggen, en er, rekening houdend met de oude scoreberekening, meer cellen zijn 
die slechter zouden scoren. In overleg met de werkgroep werd beslist om deze ingreep  niet te weerhouden. 
Bovenstaande ingrepen hebben reeds een gunstig effect op de grenseffecten en het verbeteren van de score 
in de kleinere kernen. 
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Figuur 3 
Knooppuntwaarde – zoals gebruikt voor de huidige Mobiscore

Figuur 4 
Knooppuntwaarde – zoals gebruikt voor de nieuwe berekening van de Mobiscore
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Figuur 5 
Vergelijking OVG 4.5 en OVG 5.4 wat betreft relatieve verplaatsingsfrequentie per motief (boven) en wat betreft vervoerswijzekeuze  
per motief (onder). 
Bron: OVG/bewerking TML 
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3.2 Analyse nieuwe milieukosten
In Figuur 7 worden de nieuwe milieukosten weergegeven per 1ha-cel in Vlaanderen en Brussel. Figuur 11 
geeft de overeenkomstige  histogrammen weer. De milieukosten van de huidige Mobiscore en overeenkom-
stige histogrammen zijn weergegeven in Figuur 6 en Figuur 10. Figuur 8 geeft de verschillen weer tussen 
beide versies.
Bijkomend maakten we ook een onderscheid naar de bewoonde 1ha-cellen in Vlaanderen, zoals weergegeven 
in Figuur 9. Figuur 12 en Figuur 13 geven de histogram weer.
De voornaamste statistieken zijn terug te vinden in onderstaande tabel.

Minimum waarde 
(eurocent/dag)

Maximum waarde 
(eurocent/dag)

Gemiddelde waarde  
(eurocent/dag)

Milieukosten huidige Mobiscore  
alle 1ha-cellen

87,66 443,7 153,76

Nieuwe milieukosten  
alle 1 ha-cellen 

87,07 406,03 127,64

Nieuwe milieukosten bewoonde 
1ha-cellen in Vlaanderen

89,39 406,03 119,17

Vanuit de kaarten en de histogrammen leiden we af dat de milieukosten in het algemeen wat dichter bij 
elkaar liggen bij de nieuwe berekening in vergelijking met de oude. Er zijn nog altijd enkele uitschieters met 
kosten van meer dan 400 eurocent/dag, maar dit aantal is kleiner geworden. 
Op de verschillenplot is ook duidelijk te zien dat voor de meeste 1ha-cellen de milieukost gelijk is gebleven 
(geel) of zelfs gedaald (groen tot donkerblauw). Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn de milieukosten 
gestegen ten opzichte van de oude berekening. Op de kaart is bovendien te zien dat de grenseffecten  (meer 
bepaald een hogere milieukost voor cellen die zich in een grensgebied bevinden) kleiner zijn dan de oude 
berekening.
Dit is te verklaren doordat voorzieningen ‘provinciale domeinen en natuurgebieden met bezoekerscentrum’ 
en ‘schouwburgen en concertzalen’ nu minder doorwegen. In de oude berekening werden de milieukosten 
voor bepaalde 1ha-cellen (en dan vooral aan de grens) substantieel verhoogd doordat er geen provinciaal 
domein/natuurgebied of schouwburg/concertzaal aanwezig was (in de realiteit of in de data). In de nieuwe 
berekening is de aanwezigheid van toegankelijk groen en een cultuurcentrum voldoende, wat in de meeste 
gevallen leidt tot kleinere afstanden en dus lagere milieukosten.
Als we kijken naar de statistieken in Tabel 1 zien we ook dat zowel minimum, maximum, maar vooral de 
gemiddelde waarde is gedaald ten opzichte van de eerdere berekening. 
Indien enkel de milieukosten voor de bewoonde ha-cellen in Vlaanderen worden beschouwd, zien we dat de 
kosten in het algemeen nog lager worden. Enkel de minimumwaarde is iets hoger, maar dit heeft te maken 
met het feit dat Brussel niet is meegenomen in deze selectie. Het is vooral de verdeling en het gemiddelde 
dat duidelijk aangeeft dat de bewoonde oppervlakten in het algemeen een lagere milieukost hebben dan de 
onbewoonde.

 

Tabel 1 
Statistieken milieukosten per scenario.
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Figuur 6 
Huidige milieukosten Mobiscore

Figuur 7 
Nieuwe milieukosten Mobiscore
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Figuur 8 
Verschillenfiguur huidige – nieuwe milieukosten Mobiscore 

Figuur 9 
Nieuwe milieukosten Mobiscore – bewoonde 1ha-cellen in Vlaanderen
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Figuur 10 Histogram totale milieukost voor de huidige Mobiscore – absolute aantallen (boven) en 
percentages (onder) 

 

 
Figuur 11 Histogram totale milieukost voor de bijgestelde Mobiscore – absolute aantallen (boven) en 
percentages (onder) 
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Figuur 10 
Histogram totale milieukost voor de huidige Mobiscore – absolute aantallen (boven) en percentages (onder)

Figuur 11 
Histogram totale milieukost voor de bijgestelde Mobiscore – absolute aantallen (boven) en percentages (onder)
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Figuur 12 Histogram totale milieukost voor de geactualiseerde Mobiscore – onderscheid bewoonde cellen 
(in Vlaanderen) en onbewoonde cellen (inclusief Brussel), in absolute aantallen 

 
Figuur 13 Histogram totale milieukost voor de geactualiseerde Mobiscore – voor de bewoonde cellen 
binnen Vlaanderen, in percentage 
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Figuur 12 
Histogram totale milieukost voor de geactualiseerde Mobiscore – onderscheid bewoonde cellen (in Vlaanderen)  
en onbewoonde cellen (inclusief Brussel), in absolute aantallen
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Figuur 13 
Histogram totale milieukost voor de geactualiseerde Mobiscore – voor de bewoonde cellen binnen Vlaanderen,  
in percentage
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4
Nieuwe scoreberekening  
van de Mobiscore

4.1 Methodiek
De milieukosten liggen aan de basis van de Mobiscore, maar om van deze kosten naar een score te komen, 
is een bijkomende berekening nodig. 
We hebben enerzijds een geactualiseerde en bijgestelde Mobiscore doorgerekend met behulp van de 
bestaande scoreberekening. Omdat de onderliggende milieukosten (zie vorig hoofdstuk) anders zijn, zal de 
resulterende Mobiscore echter wel verschillend zijn van de huidige.
Daarnaast stellen we ook nog een alternatieve scoreberekening voor, waar rekening wordt gehouden met de 
input die door de werkgroep werd geformuleerd gedurende het proces. Deze scoreberekening is een voor-
stel, zoals er nog meerdere scoreberekeningen mogelijk zijn. De vertaling van milieukosten naar een score is 
immers geen exacte wetenschap. In feite is het een keuze voor het beleid.
We stellen hieronder beide scoreberekeningsmethodieken voor. In het vervolg van dit hoofdstuk bespreken 
we de resulterende Mobiscores in vergelijking met de huidige Mobiscore.

 Huidige scoreberekening
In het eindrapport “Verkenning en ontwikkeling Mobiscore” wordt reeds uitgelegd hoe de scoreberekening 
tot stand komt:
“Bij de omzetting naar een score van 0 tot 10 is het belangrijk dat er een optimale differentiatie is over 
Vlaanderen. Het doel van de studie is immers om mensen zich ervan bewust te maken dat er verschillen zijn 
tussen locaties en dat hun keuze van woonplaats wel degelijk impact heeft op hun mobiliteitsgedrag en 
bijgevolg impact heeft op het milieu.  Daarom is er in deze studie beslist om de gemiddelde milieukost in 
Vlaanderen vast te zetten op een score van 5/10. Indien een locatie beter scoort dan gemiddeld, wordt een 
score van meer dan 5/10 bekomen, scoort een locatie minder dan gemiddeld, wordt een score kleiner dan 
5/10 bekomen. Er worden lineaire curves gebruikt (één voor scores tussen 0 en 5 en één voor scores tussen 
5 en 10) om de milieukost om te zetten naar de Mobiscore. Op deze manier wordt er een dergelijke verdeling 
bekomen tussen de scores: 
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In het linkerdeel van het histogram is er weinig differentiatie: de meeste scores liggen hier tussen 4 en 5 
op 10. De reden hiervoor is dat er slechts enkele locaties zijn in Vlaanderen met scores minder dan 4 op 
10. Voor communicatiedoeleinden is dit echter prima. Een locatie met een dergelijke score wordt gepercipi-
eerd als ondermaats, wat in principe ook zo is, want de milieu-impact voor deze locatie is hoger dan het 
Vlaamse gemiddelde. Bij het berekenen van dit gemiddelde wordt rekening gehouden met alle locaties die 
bereikbaar zijn vanaf een weg (of maximum 200m van een wegsegment zijn gelegen).”
Vertrekkende van de nieuwe milieukosten, komen we op een gemiddelde van 127,64 eurocent/dag voor alle 
1ha-cellen, zoals aangeduid op onderstaande histogrammen. Dit gemiddelde krijgt een score van 5/10.
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voor scores tussen 0 en 5 en één voor scores tussen 5 en 10) om de milieukost om te zetten naar de 
Mobiscore. Op deze manier wordt er een dergelijke verdeling bekomen tussen de scores:  

    
Figuur 14 Histogram huidige Mobiscore voor alle 1 ha cellen van Vlaanderen 

Figuur 14 
Histogram huidige Mobiscore voor alle 1 ha cellen van Vlaanderen

Tabel 2 ?? Waarom noemt dit tabel??
Weergave gemiddelde score op histogram nieuwe milieukostenberekening
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Figuur 14 Histogram huidige Mobiscore voor alle 1 ha cellen van Vlaanderen 
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In het linkerdeel van het histogram is er weinig differentiatie: de meeste scores liggen hier tussen 4 
en 5 op 10. De reden hiervoor is dat er slechts enkele locaties zijn in Vlaanderen met scores minder 
dan 4 op 10. Voor communicatiedoeleinden is dit echter prima. Een locatie met een dergelijke score 
wordt gepercipieerd als ondermaats, wat in principe ook zo is, want de milieu-impact voor deze 
locatie is hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Bij het berekenen van dit gemiddelde wordt rekening 
gehouden met alle locaties die bereikbaar zijn vanaf een weg (of maximum 200m van een 
wegsegment zijn gelegen).” 

Vertrekkende van de nieuwe milieukosten, komen we op een gemiddelde van 127,64 eurocent/dag 
voor alle 1ha-cellen, zoals aangeduid op onderstaande histogrammen. Dit gemiddelde krijgt een 
score van 5/10. 

 
Tabel 2 Weergave gemiddelde score op histogram nieuwe milieukostenberekening 

Dit resulteert in een volgend scoreprofiel: 

22



Dit resulteert in een volgend scoreprofiel:

Tabel 3 ?? Waarom noemt dit tabel??
Histogram bijgestelde Mobiscore – volgens basisscoreberekening

Tabel 4 ?? Waarom noemt dit tabel??
Voorstel nieuwe gemiddelde score op histogram nieuwe milieukostenberekening
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Tabel 3 Histogram bijgestelde Mobiscore – volgens basisscoreberekening 

Nog meer dan in de huidige Mobiscore liggen de meeste scores tussen de 4 en 5 op 10. De 
resulterende Mobiscore wordt ook weergegeven in Figuur 18.  

Alternatieve scoreberekening 

Voor de alternatieve scoreberekening blijven we dicht bij de basisscoreberekening die hierboven 
wordt beschreven. Het enige verschil is dat we een andere milieukost nemen, en dus niet de 
gemiddelde milieukost voor alle 1ha-cellen, die we vertalen naar een Mobiscore van 5/10. 

De vraag die we hier moeten beantwoorden is in feite: waar trekken we exact de lijn van 5/10? 
Zoals hierboven reeds besproken is dit geen exacte wetenschap, maar een beslissing die door het 
beleid moet worden genomen. 

Tijdens de besprekingen in de werkgroep werd een voorstel uitgewerkt waarbij enerzijds rekening 
wordt gehouden met een voldoende sensibiliserend karakter van de Mobiscore en anderzijds met de 
kritische reacties t.o.v. de huidige Mobiscore.  

Voor deze alternatieve scoreberekening nemen we als vertrekbasis het histogram van de bewoonde 
1ha-cellen in Vlaanderen. De histogram wordt hieronder nogmaals weergegeven.  

 
Tabel 4 Voorstel nieuwe gemiddelde score op histogram nieuwe milieukostenberekening 

Er wordt voorgesteld om te vertrekken van 137,49 eurocent/dag voor een Mobiscore van 5/10. 
Deze keuze heeft als implicatie dat 90% van alle bewoonde 1ha cellen in Vlaanderen beter scoort 
dan 5/10. 

0% 0% 0% 1%

45%

22%

16%

10%
5% 1%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

Histogram bijgestelde Mobiscore -
basisscoreberekening

 
 

Actualisatie en bijstelling Mobiscore  25 

 
Tabel 3 Histogram bijgestelde Mobiscore – volgens basisscoreberekening 

Nog meer dan in de huidige Mobiscore liggen de meeste scores tussen de 4 en 5 op 10. De 
resulterende Mobiscore wordt ook weergegeven in Figuur 18.  

Alternatieve scoreberekening 

Voor de alternatieve scoreberekening blijven we dicht bij de basisscoreberekening die hierboven 
wordt beschreven. Het enige verschil is dat we een andere milieukost nemen, en dus niet de 
gemiddelde milieukost voor alle 1ha-cellen, die we vertalen naar een Mobiscore van 5/10. 

De vraag die we hier moeten beantwoorden is in feite: waar trekken we exact de lijn van 5/10? 
Zoals hierboven reeds besproken is dit geen exacte wetenschap, maar een beslissing die door het 
beleid moet worden genomen. 

Tijdens de besprekingen in de werkgroep werd een voorstel uitgewerkt waarbij enerzijds rekening 
wordt gehouden met een voldoende sensibiliserend karakter van de Mobiscore en anderzijds met de 
kritische reacties t.o.v. de huidige Mobiscore.  

Voor deze alternatieve scoreberekening nemen we als vertrekbasis het histogram van de bewoonde 
1ha-cellen in Vlaanderen. De histogram wordt hieronder nogmaals weergegeven.  

 
Tabel 4 Voorstel nieuwe gemiddelde score op histogram nieuwe milieukostenberekening 

Er wordt voorgesteld om te vertrekken van 137,49 eurocent/dag voor een Mobiscore van 5/10. 
Deze keuze heeft als implicatie dat 90% van alle bewoonde 1ha cellen in Vlaanderen beter scoort 
dan 5/10. 

0% 0% 0% 1%

45%

22%

16%

10%
5% 1%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

Histogram bijgestelde Mobiscore -
basisscoreberekening

Nog meer dan in de huidige Mobiscore liggen de meeste scores tussen de 4 en 5 op 10. De resulterende 
Mobiscore wordt ook weergegeven in Figuur 18. 

 Alternatieve scoreberekening
Voor de alternatieve scoreberekening blijven we dicht bij de basisscoreberekening die hierboven wordt 
beschreven. Het enige verschil is dat we een andere milieukost nemen, en dus niet de gemiddelde milieukost 
voor alle 1ha-cellen, die we vertalen naar een Mobiscore van 5/10.
De vraag die we hier moeten beantwoorden is in feite: waar trekken we exact de lijn van 5/10? Zoals hier-
boven reeds besproken is dit geen exacte wetenschap, maar een beslissing die door het beleid moet worden 
genomen.
Tijdens de besprekingen in de werkgroep werd een voorstel uitgewerkt waarbij enerzijds rekening wordt 
gehouden met een voldoende sensibiliserend karakter van de Mobiscore en anderzijds met de kritische reac-
ties t.o.v. de huidige Mobiscore. 
Voor deze alternatieve scoreberekening nemen we als vertrekbasis het histogram van de bewoonde  
1ha-cellen in Vlaanderen. De histogram wordt hieronder nogmaals weergegeven. 
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Voor deze alternatieve scoreberekening nemen we als vertrekbasis het histogram van de bewoonde 
1ha-cellen in Vlaanderen. De histogram wordt hieronder nogmaals weergegeven.  

 
Tabel 4 Voorstel nieuwe gemiddelde score op histogram nieuwe milieukostenberekening 

Er wordt voorgesteld om te vertrekken van 137,49 eurocent/dag voor een Mobiscore van 5/10. 
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dan 5/10. 
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Er wordt voorgesteld om te vertrekken van 137,49 eurocent/dag voor een Mobiscore van 5/10. Deze keuze 
heeft als implicatie dat 90% van alle bewoonde 1ha cellen in Vlaanderen beter scoort dan 5/10.
Dit resulteert in een volgend scoreprofiel:

Tabel 5 ?? Waarom noemt dit tabel??
Histogram Mobiscore – volgens alternatieve scoreberekeing
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Dit resulteert in een volgend scoreprofiel: 

 
Tabel 5 Histogram Mobiscore – volgens alternatieve scoreberekeing 

Hierbij wordt duidelijk dat de 1ha-cellen die bij de basisberekening een score krijgen tussen 4 en 5 
op 10, deze meer worden uitgespreid tussen 4 en 6 op 10. In het algemeen zijn er ook wat meer 
1ha-cellen die hoog scoren (>6/10). 

Dit is ook duidelijk te zien op de kaart van de resulterende Mobiscore die wordt weergegeven in 
Figuur 22. 

4.2 Analyse van de nieuwe Mobiscore 

In dit hoofdstuk bekijken we de bijgestelde Mobiscore, en meer bepaald de twee varianten: degene 
die we bekomen met de basisscoreberekening en degene die we bekomen met de alternatieve 
scoreberekening.  

Verschillenkaarten 

Figuur 19, Figuur 20 en Figuur 21 geven de verschillen weer tussen de bijgestelde Mobiscore met 
de basisscoreberekening en de huidige Mobiscore. Figuur 15 geeft een overzicht van de verschillen 
weer in een histogram.  

Een relatief groot deel van de 1ha cellen (zo’n 37%) kent een daling1 van de score. De reden 
hiervoor is in de meeste gevallen geen stijging van de milieukosten op deze locatie, want deze blijft 
gelijk of daalt in de meeste gevallen (zie vorig hoofdstuk). De scoreberekening gebeurt echter 
relatief ten opzichte van de andere 1ha-cellen in Vlaanderen. Meestal wil dit zeggen dat andere 1ha-
cellen er meer op vooruit zijn gegaan wat betreft milieukost in de nieuwe berekening. 

Een 3% van alle 1ha-cellen scoort meer dan 1 punt minder dan de huidige Mobiscore. Deze wordt 
gevisualiseerd in Figuur 20. Een voorbeeld van een dergelijke locatie is de omgeving van 
Kalmthout. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken dat het voordeel dat in de huidige Mobiscore 
bestaat omdat er een natuurgebied met bezoekerscentrum wordt tenietgedaan in de berekening van 
de nieuwe Mobiscore. Het is bijvoorbeeld niet zo dat deze locatie een slechtere milieukost heeft, het 
is echter wel zo dat andere locaties nu een lagere milieukost gaan hebben voor toegankelijk groen.  

 
1 Een verschil van minder dan 0,1 punt beschouwen we in dit geval als eenzelfde score. 
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Hierbij wordt duidelijk dat de 1ha-cellen die bij de basisberekening een score krijgen tussen 4 en 5 op 10, 
deze meer worden uitgespreid tussen 4 en 6 op 10. In het algemeen zijn er ook wat meer 1ha-cellen die hoog 
scoren (>6/10).
Dit is ook duidelijk te zien op de kaart van de resulterende Mobiscore die wordt weergegeven in Figuur 22.

4.2 Analyse van de nieuwe Mobiscore
In dit hoofdstuk bekijken we de bijgestelde Mobiscore, en meer bepaald de twee varianten: degene die we 
bekomen met de basisscoreberekening en degene die we bekomen met de alternatieve scoreberekening. 

 Verschillenkaarten
Figuur 19, Figuur 20 en Figuur 21 geven de verschillen weer tussen de bijgestelde Mobiscore met de basis-
scoreberekening en de huidige Mobiscore. Figuur 15 geeft een overzicht van de verschillen weer in een 
histogram. 
Een relatief groot deel van de 1ha cellen (zo’n 37%) kent een daling van de score. De reden hiervoor is in 
de meeste gevallen geen stijging van de milieukosten op deze locatie, want deze blijft gelijk of daalt in de 
meeste gevallen (zie vorig hoofdstuk). De scoreberekening gebeurt echter relatief ten opzichte van de andere 
1ha-cellen in Vlaanderen. Meestal wil dit zeggen dat andere 1ha-cellen er meer op vooruit zijn gegaan wat 
betreft milieukost in de nieuwe berekening.
Een 3% van alle 1ha-cellen scoort meer dan 1 punt minder dan de huidige Mobiscore. Deze wordt gevisu-
aliseerd in Figuur 20. Een voorbeeld van een dergelijke locatie is de omgeving van Kalmthout. Dit heeft 
hoogstwaarschijnlijk te maken dat het voordeel dat in de huidige Mobiscore bestaat omdat er een natuur-
gebied met bezoekerscentrum wordt tenietgedaan in de berekening van de nieuwe Mobiscore. Het is 
bijvoorbeeld niet zo dat deze locatie een slechtere milieukost heeft, het is echter wel zo dat andere locaties 
nu een lagere milieukost gaan hebben voor toegankelijk groen. 
Zo’n 1% van alle 1ha-cellen gaat er meer dan 1 punt op vooruit. Vooral de omgeving van Turnhout, Lommel 
en Tongeren springen hieruit. Maar ook Voeren gaat erop vooruit, en sluit in milieukosten beter aan bij de 
rest van de 1ha-cellen in Vlaanderen. Let op: een toename in score wil niet altijd zeggen dat de resulterende 
Mobiscore een hoge absolute score betreft.
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Voor de Mobiscore die we berekenden aan de hand van de alternatieve scoreberekening gebeurde eenzelfde 
vergelijking met de huidige Mobiscore. Figuur 23, Figuur 24 en Figuur 25 geven de verschillen weer tussen 
de bijgestelde Mobiscore met de alternatieve scoreberekening en de huidige Mobiscore. Figuur 16 geeft een 
overzicht van de verschillen weer in een histogram. 
Een veel kleiner aantal 1ha-cellen (zo’n 9%) kent nu een daling van de score. Hiervan scoort slechts 0,1% 
meer dan 1 punt verschil. Daartegenover staat dat 82% van alle 1ha-cellen beter zal scoren. Ongeveer 16% 
scoort meer dan 1 punt meer dan de huidige Mobiscore.

Figuur 15 
Verschil geactualiseerde Mobiscore – Basisscoreberekening – Huidige Mobiscore

Figuur 16 
Verschil bijgestelde Mobiscore – Alternatieve scoreberekening – Huidige Mobiscore
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Figuur 17 
Huidige Mobiscore

Figuur 18 
Bijgestelde Mobiscore – Basisscoreberekening
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Figuur 19 
Verschil bijgestelde Mobiscore – Basisscoreberekening – Huidige Mobiscore 

Figuur 20 
Verschil bijgestelde Mobiscore – Basisscoreberekening – Huidige Mobiscore – 1ha-cellen met meer dan 1 punt gedaald
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Figuur 21 
Verschil bijgestelde Mobiscore – Basisscoreberekening – Huidige Mobiscore  - 1ha-cellen met meer dan 1 punt gestegen

Figuur 22 
Bijgestelde Mobiscore – Alternatieve scoreberekening
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Figuur 23 
Verschil bijgestelde Mobiscore – Alternatieve scoreberekening – Huidige Mobiscore

Figuur 24 
Verschil bijgestelde Mobiscore – Alternatieve scoreberekening – Huidige Mobiscore - 1ha-cellen met meer dan 1 punt gedaald
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Figuur 25 
Verschil bijgestelde Mobiscore – Alternatieve scoreberekening – Huidige Mobiscore - 1ha-cellen met meer dan 1 punt gestegen
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 Analyse van de kernen in Vlaanderen
Voor de bijgestelde Mobiscore berekend met de basisscoreberekening hebben we eveneens een oefening 
gedaan om te kijken welke score de kernen krijgen. Voor de definitie van kernen wordt gebruik gemaakt van 
de datalaag ‘Kernen’ vanuit de studie “Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen. Morfologische 
indeling van bebouwing in Vlaanderen”, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.
Figuur 26 en Figuur 27 geven de resultaten weer in de vorm van een histogram. 
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Analyse van de kernen in Vlaanderen 

Voor de bijgestelde Mobiscore berekend met de basisscoreberekening hebben we 
eveneens een oefening gedaan om te kijken welke score de kernen krijgen. Voor de 
definitie van kernen wordt gebruik gemaakt van de datalaag ‘Kernen’ vanuit de studie 
“Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen. Morfologische indeling van 
bebouwing in Vlaanderen”, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor 
Omgeving 3. 

Figuur 26 en Figuur 27 geven de resultaten weer in de vorm van een histogram.  

  
Figuur 26 Histogram huidige Mobiscore voor 1ha-cellen in Vlaanderen, met onderscheid naar cellen die in 
kern gelegen zijn, en cellen die buiten een kern liggen 

Voor zowel de huidige Mobiscore als de bijgestelde Mobiscore geldt dat 1ha-cellen die 
in een kern gelegen over het algemeen een hogere score krijgen dan cellen die buiten 
een kern liggen. Er zijn echter ook kernen waar de score tussen 4 en 5 op 10 ligt. 
Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat er grote verschillen zijn tussen verschillende 
kernen, bijvoorbeeld in stedelijk gebied en landelijk gebied.  

Algemeen zijn er ook minder hoge waarden in de bijgestelde Mobiscore ten opzichte 
van de huidige Mobiscore. Gaan we echter kijken naar de cellen met een hoge waarde, 
zien we dat in de bijgestelde  Mobiscore er een grotere kans is dat deze cel in een kern 
ligt dan in de huidige Mobiscore. Voor een score van meer dan 9/10 is dit 96% 
(bijgesteld) ten opzichte van 82% (huidig), voor een score tussen 8 en 9 op 10 is dit 67% 
(bijgesteld) ten opzichte van 51% (huidig) en voor een score tussen 7 en 8 op 10 is dit 

                                           

3 Vermeiren Karolien, Poelmans Lien, Pisman Ann, Vanacker Stijn, Willems Peter en Guy 
Engelen (2018), “Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen. Morfologische 
indeling van bebouwing in Vlaanderen”, studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams 
Planbureau voor Omgeving. 
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Analyse van de kernen in Vlaanderen 

Voor de bijgestelde Mobiscore berekend met de basisscoreberekening hebben we 
eveneens een oefening gedaan om te kijken welke score de kernen krijgen. Voor de 
definitie van kernen wordt gebruik gemaakt van de datalaag ‘Kernen’ vanuit de studie 
“Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen. Morfologische indeling van 
bebouwing in Vlaanderen”, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor 
Omgeving 3. 

Figuur 26 en Figuur 27 geven de resultaten weer in de vorm van een histogram.  

  
Figuur 26 Histogram huidige Mobiscore voor 1ha-cellen in Vlaanderen, met onderscheid naar cellen die in 
kern gelegen zijn, en cellen die buiten een kern liggen 

Voor zowel de huidige Mobiscore als de bijgestelde Mobiscore geldt dat 1ha-cellen die 
in een kern gelegen over het algemeen een hogere score krijgen dan cellen die buiten 
een kern liggen. Er zijn echter ook kernen waar de score tussen 4 en 5 op 10 ligt. 
Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat er grote verschillen zijn tussen verschillende 
kernen, bijvoorbeeld in stedelijk gebied en landelijk gebied.  

Algemeen zijn er ook minder hoge waarden in de bijgestelde Mobiscore ten opzichte 
van de huidige Mobiscore. Gaan we echter kijken naar de cellen met een hoge waarde, 
zien we dat in de bijgestelde  Mobiscore er een grotere kans is dat deze cel in een kern 
ligt dan in de huidige Mobiscore. Voor een score van meer dan 9/10 is dit 96% 
(bijgesteld) ten opzichte van 82% (huidig), voor een score tussen 8 en 9 op 10 is dit 67% 
(bijgesteld) ten opzichte van 51% (huidig) en voor een score tussen 7 en 8 op 10 is dit 

                                           

3 Vermeiren Karolien, Poelmans Lien, Pisman Ann, Vanacker Stijn, Willems Peter en Guy 
Engelen (2018), “Kernen, linten, verspreide bebouwing in Vlaanderen. Morfologische 
indeling van bebouwing in Vlaanderen”, studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaams 
Planbureau voor Omgeving. 
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Figuur 26 
Histogram huidige Mobiscore voor 1ha-cellen in Vlaanderen, met onderscheid naar 
cellen die in kern gelegen zijn, en cellen die buiten een kern liggen

Voor zowel de huidige Mobiscore als de bijgestelde Mobiscore geldt dat 1ha-cellen die in een kern gelegen 
over het algemeen een hogere score krijgen dan cellen die buiten een kern liggen. Er zijn echter ook kernen 
waar de score tussen 4 en 5 op 10 ligt. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat er grote verschillen zijn 
tussen verschillende kernen, bijvoorbeeld in stedelijk gebied en landelijk gebied. 
Algemeen zijn er ook minder hoge waarden in de bijgestelde Mobiscore ten opzichte van de huidige 
Mobiscore. Gaan we echter kijken naar de cellen met een hoge waarde, zien we dat in de bijgestelde  
Mobiscore er een grotere kans is dat deze cel in een kern ligt dan in de huidige Mobiscore. Voor een score 
van meer dan 9/10 is dit 96% (bijgesteld) ten opzichte van 82% (huidig), voor een score tussen 8 en 9 op 10 
is dit 67% (bijgesteld) ten opzichte van 51% (huidig) en voor een score tussen 7 en 8 op 10 is dit 33% (bijge-
steld) ten opzichte van 26% (huidig). Omdat de scoreberekening hetzelfde gebeurde, is dit louter een effect 
van de nieuwe berekening van milieukosten.
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Figuur 27 
Histogram bijgestelde Mobiscore, basisscoreberekening, voor 1ha-cellen in Vlaanderen, 
met onderscheid naar cellen die in kern gelegen zijn, en cellen die buiten een kern 
liggen

Figuur 28 
Histogram bijgestelde Mobiscore, alternatieve scoreberekening, voor 1ha-cellen in 
Vlaanderen, met onderscheid naar cellen die in kern gelegen zijn, en cellen die buiten 
een kern liggen
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Eenzelfde effect zien we ook bij de Mobiscore die berekend wordt met de alternatieve 
scoreberekening. Hier liggen de scores echter sowieso meer aan de hoge kant, ook voor 
niet-kernen. We zien vooral dat locaties met een score lager dan 8 op 10 een kleinere 
kans krijgen dat ze in een kern gelegen zijn. De hogere waarden krijgen ook een iets 
lagere kans, ten opzichte van de basisscoreberekening, maar dit  heeft vooral te maken 
met het feit dat er ook meer locaties hoger gaan scoren. 
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Eenzelfde effect zien we ook bij de Mobiscore die berekend wordt met de alternatieve scoreberekening. Hier 
liggen de scores echter sowieso meer aan de hoge kant, ook voor niet-kernen. We zien vooral dat locaties 
met een score lager dan 8 op 10 een kleinere kans krijgen dat ze in een kern gelegen zijn. De hogere waarden 
krijgen ook een iets lagere kans, ten opzichte van de basisscoreberekening, maar dit  heeft vooral te maken 
met het feit dat er ook meer locaties hoger gaan scoren.
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Tabel 6 geeft het absolute aantal 1ha-cellen weer dat in een kern gelegen is, volgens hun Mobiscore. De nieuwe 
berekening van milieukosten heeft als impact dat er vooral meer kernen tussen 7 en 9 op 10 scoren. Lagere scores 
en hogere scores komen minder frequent voor. De alternatieve scoreberekening zorgt ervoor dat de scores van 
kernen algemeen wat hoger gaan liggen, zodat een bijna gelijkaardig aantal 1ha cellen (binnen een kern) als in de 
huidige Mobiscore een score hebben van 9 op 10 of hoger. Er is vooral een toename van kernen die tussen 8 en 9 
op 10 scoren. Het aantal kernen met een score kleiner dan 6 op 10 zijn daarentegen sterk afgenomen.

aantal 1ha cellen binnen een kern

waarde huidig basis alternatief

0-1 0 0 0

1-2 0 0 0

2-3 10 0 0

3-4 244 37 37

4-5 10.725 8.123 1.999

5-6 18.791 17.319 6.667

6-7 29.236 29.315 24.086

7-8 32.900 42.078 42.396

8-9 32.296 34.252 50.215

9-10 12.586 6.135 11.855

 Vergelijking van detailuitsneden
Tot slot vergelijken we de verschillende berekeningen van de Mobiscore in detail voor een stedelijke rand, ste-
delijk gebied en landelijk gebied met kernen.
Figuur 28 geeft de verschillende Mobiscores weer voor de binnenstad van Antwerpen en een deel van de 
stedelijke rand. Hierbij zien we dat voor de huidige Mobiscore er weinig verschil is binnen het centrum van 
Antwerpen en dat ook richting de rand een score van minstens 9,5/10 wordt verder gezet. De bijgestelde 
Mobiscore met basisscoreberekening zorgt voor meer nuance in score. Deze nuance blijft behouden in de bij-
gestelde Mobiscore met alternatieve scoreberekening, al ligt de score hier iets hoger voor het randstedelijke 
gebied.
Als we inzoomen op het centrum van Antwerpen, in Figuur 29, zien we eenzelfde verhaal. Waar in de huidige 
Mobiscore zo goed als heel het stadscentrum binnen de Singel een score heeft van boven 9,7 of zelfs 9,8 op 10, 
geeft de  bijgestelde Mobiscore duidelijk meer nuance en bakent die de verschillende wijken af. Hierbij heeft de 
alternatieve scoreberekening als effect dat de scores iets hoger zijn dan met de basisscoreberekening.
Indien we gaan kijken in de regio Peer – Bree – Meeuwen-Gruitrode, zoals weergegeven op Figuur 31, zien we 
een gelijkaardig verhaal. De bijgestelde Mobiscore zorgt ervoor dat de verschillende kernen veel nauwkeuriger 
worden afgebakend dan in de huidige Mobiscore. Er is duidelijk een verschil tussen ha-cellen buiten een kern 
en erbinnen. En er is ook duidelijk een verschil tussen de verschillende kernen onderling. Een stad als Bree 
heeft meer voorzieningen voorhanden en zal bijgevolg een hogere score krijgen dan een landelijke kern. Hier is 
het ook duidelijk dat de alternatieve scoreberekening als effect heeft dat de scores net iets hoger liggen dan 
met de basis  scoreberekening, vooral wat betreft de kleinere kernen.

Tabel 6 
Absolute aantal 1 ha cellen die binnen een kern liggen (Vlaanderen) verdeeld over de verschillende waardes van de Mobiscore, 
voor de huidige Mobiscore (‘huidig’) en de bijgestelde Mobiscore volgens basisscoreberekening (‘basis’) en volgens alternatieve 
scoreberekening (‘alternatief’)
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Figuur 29 
Vergelijking Mobiscore (Rand)stedelijk gebied Antwerpen
Boven: oude Mobiscore
Rechst boven: bijgestelde Mobiscore, basisscoreberekening
Rechts onder: bijgestelde Mobiscore, alternatieve 
scoreberekening
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Figuur 30 
Vergelijking Mobiscore Kernstad Antwerpen
Boven: oude Mobiscore
Rechst boven: bijgestelde Mobiscore, basisscoreberekening
Rechts onder: bijgestelde Mobiscore, alternatieve scoreberekening

 
 

Actualisatie en bijstelling Mobiscore            43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 30 Vergelijking Mobiscore Kernstad Antwerpen 

Boven: oude Mobiscore 

Rechst boven: bijgestelde Mobiscore, basisscoreberekening 

Rechts onder: bijgestelde Mobiscore, alternatieve scoreberekening 
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Figuur 30 Vergelijking Mobiscore Kernstad Antwerpen 

Boven: oude Mobiscore 

Rechst boven: bijgestelde Mobiscore, basisscoreberekening 

Rechts onder: bijgestelde Mobiscore, alternatieve scoreberekening 
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Figuur 30 Vergelijking Mobiscore Kernstad Antwerpen 

Boven: oude Mobiscore 
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Figuur 31 
Vergelijking Mobiscore Peer-Bree-Meeuwen-Gruitrode
Boven: oude Mobiscore
Rechts boven: bijgestelde Mobiscore, basisscoreberekening
Rechts onder: bijgestelde Mobiscore, alternatieve scoreberekening
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5
Conclusie

In dit rapport presenteren we een bijgestelde Mobiscore. In eerste instantie hebben we de methodiek aangepast 
voor het berekenen van de milieukosten per 1ha-cel in Vlaanderen en Brussel, overeenkomstig de aanbevelingen 
die we deden na analyse van de huidige Mobiscore. Daarenboven gebruikten we ook geactualiseerde data, voor 
afstanden naar voorzieningen, voor knooppuntwaarde en voor de parameters vanuit het OVG.

Dit resulteerde in een kaart met nieuwe milieukosten die voor de meeste locaties gelijk gebleven zijn of gedaald 
ten opzichte van de milieukost die voor de huidige Mobiscore werd berekend.

Om van milieukosten naar een Mobiscore te komen is een bijkomende (score)berekening nodig. We hebben in eer-
ste instantie  een Mobiscore doorgerekend gebruik makend van de huidige scoreberekening. Door de achterliggende 
nieuwe milieukosten, zien we dat de kernen over het algemeen beter worden afgetekend in de score. Enerzijds 
is er meer differentiatie binnen de grootstedelijke kernen en worden de randen van deze kernen beter afge-
lijnd. Anderzijds worden kleinere kernen ook beter zichtbaar in de score. Ook zien we dat indien we een 1 ha-cel 
beschouwen in Vlaanderen met een hoge score,  de kans groter is dat deze in een kern ligt, in vergelijking met de 
huidige Mobiscore. 

Aangezien de scoreberekening relatief is ten opzichte van alle 1ha-cellen binnen Vlaanderen en Brussel met een 
score, zorgt een verlaging van de gemiddelde milieukost niet noodzakelijk tot een verhoging in scores indien de 
huidige scoreberekening wordt gehanteerd. Integendeel, een relatief groot deel van de 1ha-cellen (zo’n 37%) kent 
zelfs een daling van de score. 

Daarom stellen we in dit rapport ook een alternatieve scoreberekening voor, die enerzijds rekening houdt met 
een voldoende sensibiliserend karakter en anderzijds mikt op een maatschappelijk draagvlak. Een scorebereke-
ning is geen exacte wetenschap, en is een beslissing die door het beleid moet worden gekozen en ondersteund. 
Bij de alternatieve scoreberekening gaan we uit van een resultaat waar 90% van alle bewoonde ha-cellen in 
Vlaanderen hoger scoort dan 5/10. De resulterende Mobiscore voldoet aan dezelfde voordelen als degene die werd 
berekend met de basisscoreberekening. De afbakening van de kernen en differentiatie tussen kernen en buiten-
gebied, of zelfs nuancering binnen een stedelijke kern is nog steeds veel duidelijker dan in de huidige Mobiscore. 
De bijgestelde Mobiscore met ook alternatieve scoreberekening zorgt over het algemeen voor een gelijkaardige of 
iets betere score (90% van de 1ha-cellen), en slechts in een beperkt aantal gevallen voor een mindere score (voor 
slechts 0,1% is er sprake van een daling met meer dan 1 punt).

Het is echter belangrijk dat in de communicatie wordt vermeld dat het naast de actualisatie van de achter-
liggende data ook en vooral om een bijgestelde berekeningsmethode gaat. . Een vergelijking met de huidige 
Mobiscore heeft dus in feite geen zin. Een bijgestelde Mobiscore heeft nog steeds enkel als doel om een vergelij-
king te maken tussen verschillende locaties. Door binnen de webtool ook de mogelijkheid toe te voegen om de 
score van een locatie te vergelijken met de score binnen een straal van 5 km, is niet enkel de absolute waarde van 
belang, maar wordt de relatieve vergelijking met de buurt nog gemakkelijker.
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