
Waarom is deze thematiek relevant? 

De beschikbaarheid, nabijheid en bereikbaarheid van voorzie-
ningen bepalen mee de levenskwaliteit van een plek. De evolutie 
van voorzieningen, en hoe we deze ontwikkelingen ruimtelijk 
opvangen hebben een belangrijke impact op de kwaliteit van 
onze omgeving. In die zin is het ook een interessante indicator 
om de ontwikkelkansen van plaatsen in te schatten. 

Welke evoluties verwachten we? 

Vandaag scoren we bijna overal in Vlaanderen erg goed 
op gebied van voorzieningen in vergelijking met de andere 
Europese landen. Dit dankzij een dicht netwerk van voorzie-
ningen dat de verspreiding van onze bebouwing weerspiegelt. 
De komende jaren zal dit netwerk evolueren onder invloed van 
maatschappelijke en economische trends waaronder vergrijzing, 
vergroening, schaalvergroting en digitalisering.
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Daardoor zijn ze voor 
77% van de Vlamingen 
op wandel- of 
fi etsafstand van hun 
woonplaats gelegen.

Bijna 3/4 van de 
Vlamingen heeft 
een mix van basisvoor-
zieningen op wandel- 
of fi etsafstand.
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Wat betekent dit voor onze ruimte en ons ruimtelijk beleid?

naar de stadsranden. 
Een andere trend die voor deze sector erg bepalend is, is de 
vergrijzing. Vandaag stijgt de groei van ouderenvoorzieningen 
zelfs sneller dan de aangroei van ouderen. Bovendien blijven 
heel wat 65-plussers in hun woning wonen. Dit zal vooral een 
invloed hebben op de vraag naar voorzieningen op wandelaf-
stand en zorgverlening aan huis. 

3. Onderwijsvoorzieningen

Op gebied van het toekomstige vraag- en aanbod naar 
onderwijsvoorzieningen verwachten we grote verschillen tussen 
verstedelijkt gebied en de rest van Vlaanderen. Steden zien 
het leerlingenaantal globaal stijgen, terwijl dit in de rest van 
Vlaanderen stabiliseert of afneemt. 

4. Voorzieningen voor sport en cultuur

Cultuur en ontspanning zijn steeds belangrijker in onze 
tijdsbesteding. Tegelijkertijd wordt Vlaanderen gekenmerkt 
door een uitgebreid maar verspreid sport- en cultuuraanbod. 
Terwijl we ons vroeger het verst verplaatsten voor het werk, is 
dit nu voor cultuur en ontspanning. 

Vanuit ruimtelijk beleid zal het belangrijk zijn om, met het oog 
op vergrijzing, vergroening, schaalvergroting en digitalisering de 
nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen te garanderen. 
Hieronder stippen we de belangrijkste trends aan, binnen de 
vier types van voorzieningen: 

1. Woonondersteunende voorzieningen:  
kleinhandel, detailhandel, …

Vanaf de jaren 60 zien we steeds meer handelsactiviteiten 
uit de kernen verdwijnen. Vandaag is er een grote toename 
van het winkelvastgoed in de stadsranden tegenover een 
beperkte toename in stedelijke winkelkernen. Tegelijkertijd is 
de leegstand in die stedelijke winkelkernen sterk toegenomen, 
waardoor het daadwerkelijk aanbod van detailhandelsgoederen 
eigenlijk is afgenomen. Onder invloed van de vastgoedlogica 
zien we daardoor dat economische activiteiten steeds vaker 
plaats maken voor meer rendabele alternatieven. Door het 
verdwijnen van diverse voorzieningen uit de kernen, neemt 
zowel de beschikbaarheid als de nabijheid af. 

Daarnaast hebben mondiale trends zoals digitalisering ook een 
impact op het aanbod van woonondersteunende voorzieningen. 
Bank en -postkantoren sluiten en de sector heroriënteert zijn 
activiteiten. Tegelijkertijd groeit de e-commerce wat gepaard 
gaat met nieuwe uitdagingen. Zo zijn de negatieve effecten van 
de versnipperde leveringen reeds overal voelbaar. 

2. Zorgvoorzieningen

Schaalvergroting zet zich door in verschillende sectoren, zo 
ook in ziekenhuizen. We tellen daardoor minder ziekenhuizen, 
maar wel met een grotere capaciteit. Gekoppeld aan deze 
schaalvergroting zien we een verplaatsing van de stadkernen 
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In een rapport over de ruimtelijke staat van Vlaanderen 
mag een hoofdstuk over voorzieningen niet ontbreken. 
Het begrip ‘voorziening’ wordt in deze analyse ruim 
opgevat. Zowel private als publieke voorzieningen 
worden onderzocht, zonder dat evenwel het expliciete 
onderscheid is gemaakt. Inhoudelijk is een onderscheid 
gemaakt tussen woonondersteunende voorzieningen, 
zoals kleinhandel en diensten, voorzieningen in de zorg-
sector, onderwijsvoorzieningen, en sport en cultuurvoor-
zieningen. Ook qua schaalniveau werd een onderscheid 
gemaakt tussen basisvoorzieningen, regionale en metro-
politane voorzieningen.
Een goed niveau van voorzieningen is belangrijk voor de 
demografische, geografische en financiële ontwikkeling 
van een regio. Vlot bereikbare voorzieningen dragen bij tot 
een hogere levenskwaliteit, een stabiele bevolkingsgroei en 
de aanwezigheid van tewerkstelling (ESPON, 2013). 
Vlaanderen heeft globaal genomen veel voorzieningen, 
die veel ruimte innemen en verspreid over het grondge-
bied voorkomen. In de studie over ontwikkelkansen op 
basis van knooppuntwaarde en nabijheid voor voorzie-
ningen is een databestand opgenomen met de belang-
rijkste voorzieningen in Vlaanderen. Dit databestand 
vormt de basis voor heel wat analyses in dit hoofdstuk. 

Het hoofdstuk is als volgt gestructureerd: 
• Vlaanderen in een Europese context
• Types voorzieningen in Vlaanderen
• Schaal van de voorzieningen in Vlaanderen
• Verlinting in Vlaanderen en voorzieningen
• Evoluties en uitdagingen

In de analyse is heel wat aandacht gegeven aan de sprei-
ding van de voorzieningen over de typegebieden: verste-
delijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen. Ook de 
verplaatsingen naar de voorzieningen en hun bereikbaar-
heid werden onderzocht. Specifieke aandacht is gegeven 
aan het STOP-principe (eerst Stappen, dan Trappen (fiets), 
vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwa-
gens) en de bereikbaarheid van basisvoorzieningen en 
regionale voorzieningen. 
Een aantal uitdagingen worden scherp gesteld. Door de 
versnipperde structuur van het nederzettingspatroon in 
Vlaanderen heeft niet elke (oudere) bewoner van Vlaan-
deren toegang tot een mix van basisvoorzieningen op fiets- 
of wandelafstand. Demografische ontwikkelingen creëren 
specifieke noden naar extra voorzieningen (bijvoorbeeld 
voor ouderen) op specifieke plaatsen. E-commerce zorgt 
voor meer niet-duurzame verplaatsingen, en dit vooral 
in het landelijk deel van Vlaanderen. De globale econo-
mische trend van schaalvergroting doet winkelvoorzie-
ningen verdwijnen uit kleinere centra, en zorgt ervoor dat 
ziekenhuizen specialiseren en herlokaliseren.
Dit impliceert dat dit hoofdstuk in samenhang moet 
worden gelezen met onder meer het hoofdstuk ruimte 
voor wonen, waar dieper in wordt gegaan op de demo-
grafische veranderingen, met het hoofdstuk ruimte voor 
mobiliteit, waar verplaatsingsgedrag wordt geanalyseerd, 
maar ook met het integrerend hoofdstuk waarin het 
polycentrisch karakter van Vlaanderen is benadrukt. 
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VLAANDEREN IN EEN EUROPESE CONTEXT

Dit onderdeel schetst een algemeen beeld van het voor-
zieningenniveau in Vlaanderen in vergelijking met de 
Europese landen, en onderzoekt of een aantal types van 
voorzieningen specifieke kenmerken hebben.
In het kader van Europese ESPON 2020-programma 
werd een onderzoek gelanceerd rond “Inner Peripheries: 
national territories facing challenges of acces to basic 
services of general interest.” Iedere lidstaat van Europa 
heeft wel regio’s waar de bevolkingsdichtheid laag is of 
afneemt, met economische en sociale gevolgen. Inwo-
ners van die gebieden hebben moeilijk toegang tot basis-
voorzieningen (onderwijs, transport, jobs, zorg, …). De 
onderzoeksvragen richten zich op het definiëren en in 
kaart brengen van deze gebieden, het ontdekken van de 
sturende sociale en economische factoren in die regio’s, 
en het in beeld brengen van de mogelijkheden van die 
regio’s en de beleidscontext (ESPON, 2017).
Al snel bleek dat de nabijheid van economische activi-
teiten en inwoners niet van doorslaggevend belang is, 
maar dat ook andere factoren de dynamiek op een plek 
bepalen. De positie van de plek in een goed ontsloten 
netwerk geeft bijvoorbeeld vlottere toegang tot voorzie-
ningen en de arbeidsmarkt. Volgende elementen werden 
meegenomen bij het bepalen van de indicator: 
• Ligging en bereikbaarheid van de voorziening (reistijd, 

kwaliteit, connectiviteit)
• Zorg: huisdokters, ziekenhuizen en apotheken
• Onderwijs: lagere en middelbare scholen
• Transport: haltes van openbaar vervoer
• Cultuur: bioscoopzalen
• Kleinhandel: supermarkten en winkels
• Werkgelegenheid
• Diensten: banken
Op het vlak van het aanbod aan voorzieningen zijn er 
grote regionale verschillen in Europa. Figuur 5.1 toont dat 
de westelijke en stedelijke regio’s (met uitzondering van 
de regio’s in Verenigd Koninkrijk en Portugal) op Euro-
pees niveau beter scoren. Sommige regio’s, waaronder 
ook het overgrote deel van Vlaanderen, scoren ver boven 
het gemiddelde. 
De ligging en economische factoren spelen daarbij een rol. 
Landelijke gebieden, geïsoleerde of bergachtige gebieden 
zijn minder goed bereikbaar, hebben een lagere bevol-
kingsdichtheid en een kleiner economisch potentieel 
(gebrek aan vraag) en scoren dan ook minder goed inzake 
de aanwezigheid van voorzieningen. Sommige Scandi-
navische regio’s zijn daar voorbeelden van. Vergelijkbare 

gebieden zijn er in Oost-Duitsland, Zuid-Italië, Portugal 
en delen van Spanje, en in Schotland, de Baltische staten 
en delen van Oost-Europa. Ruimtelijke patronen zijn niet 
altijd doorslaggevend voor de aanwezigheid van voor-
zieningen. Er zijn in Europa ook goed ontsloten regio’s 
die toch lager scoren dan het Europees gemiddelde 
(Midden-Engeland, het noorden van Nederland en het 
noorden van Duitsland) (ESPON, 2013).
Het voorzieningenniveau in Vlaanderen is beter dan het 
gemiddelde in Europa. De vraag is of Vlaanderen voor 
bepaalde types van voorzieningen afwijkt van dit alge-
mene beeld en boven of onder het Europees gemiddelde 
scoort. We bekijken dit voor vier types van voorzie-
ningen: voorzieningen die woonondersteunend zijn (bv. 
kleinhandel), voorzieningen in de zorgsector (bv. dokters 
en ziekenhuizen), onderwijsvoorzieningen (de lagere en 
middelbare scholen) en voorzieningen voor sport en 
cultuur. 

zorgvoorzieningen
Er zijn in Europa grote verschillen tussen de regio’s m.b.t. 
het aantal ziekenhuizen en dokters per aantal inwoners. 
Voor ziekenhuizen scoort Vlaanderen gemiddeld, en wat 
betreft dokters lager dan het Europees gemiddelde. Als 
rekening gehouden wordt met de bereikbaarheid van 
dokters (maximum 30 minuten met de auto), dan scoort 
Vlaanderen zeer hoog, net als Duitsland, het zuiden van 
Engeland, Oostenrijk en Zwitserland (Figuur 5.2). Voor de 
bereikbaarheid van ziekenhuizen scoort Vlaanderen net 
als de rest van West-Europa hoog. Vlaanderen heeft een 
gemiddeld aanbod aan zorgvoorzieningen per inwoner, 
en die zijn zeer goed bereikbaar in vergelijking met het 
Europees gemiddelde. Het ruimtelijke spreidingspatroon 
in Vlaanderen kan hiervoor een verklaring zijn.

onderwijsvoorzieningen
Voor de aanwezigheid van scholen voor lager en middel-
baar onderwijs scoren heel wat regio’s in West-Europa, 
inclusief Vlaanderen, boven het Europese gemiddelde. 
Voor de nabijheid van lagere scholen (maximum 15 
minuten rijden met de auto) scoort Vlaanderen zelfs zeer 
hoog (Figuur3). Het kenmerkende verspreide bebouwings-
patroon in Vlaanderen, en het uitgebreid wegennetwerk 
kunnen hiervoor een verklaring zijn. Voor middelbare 
scholen werd rekening gehouden met een ruime reistijd 
(60 minuten) en daardoor kregen vele regio’s in Europa 
een zeer hoge score. 

5 | Ruimte vooR vooRzieningen

209



FIGUUR 5.1: INDELING VAN REGIO’S NAAR (SOCIAAL) VOORZIENINGENNIVEAU T.O.V. HET EUROPEES GEMIDDELDE
(ESPON, 2013)

	 BELOW AVERAGE (-3.9 TO -1.5)
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Woonondersteunende voorzieningen
In de ESPON-studie werd kleinhandel beschouwd als een 
relevante woonondersteunende functie. Vooral Oost- 
en Noord-Europa hebben veel meer kleinhandel (super-
markten en winkels) per inwoner dan het Europees 
gemiddelde (Figuur 5.4). Vlaanderen scoort hierop weer 
gemiddeld. Maar Vlaanderen scoort wel hoog voor het 
aantal winkels en supermarkten dat met de auto binnen 
15 minuten bereikt kan worden. 

Cultuur en sportvoorzieningen
Op Europees niveau zijn er geen specifieke statistieken 
over sport- of cultuurvoorzieningen, maar worden er wel 
afgeleide statistieken opgemaakt op basis van surveys of 
statistieken over inkomen, sociale inclusie en leefomstan-
digheden (EUROSTAT). Zo zijn er voor sport en cultuur 
statistieken over de participatiegraad. Die geven een indi-
catie van de mate waarin aan sport gedaan wordt, al dan 
niet door gebruik te maken van sportvoorzieningen. 
Vlaanderen scoort op Europees niveau gemiddeld op het 
vlak van cultuurparticipatie (Figuur 5.5). Het best scoren 
Zweden, Denemarken en Nederland (Vlaamse overheid, 
2014). Wel blijkt dat die culturele participatie vooral 
afhankelijk is van de mate van interesse en de beschik-

bare tijd, en niet zozeer van (de kwaliteit) van het aanbod 
(Directorate General Communication, 2013).
Slechts 31% van de Belgen doet minstens 1 keer per week 
aan sport, en dat is minder dan het Europees gemiddelde 
(42%). Het is vooral in de Noord-Europese landen dat er 
regelmatig aan sport wordt gedaan (Figuur 5.6) (Directo-
rate General Communication, 2014).

Bereikbaarheid en nabijheid van 
voorzieningen
Vlaanderen heeft een zeer goede bereikbaarheid voor 
alle types van voorzieningen. Eén van de opvallende 
kenmerken van het stedelijke systeem in Europa en 
Vlaanderen is het fijnmazige hiërarchische en over het 
algemeen dichte systeem van steden en regionale centra. 
Economische en sociale activiteiten, en ook diensten van 
algemeen belang bevinden zich in deze centra. Ze functi-
oneren niet alleen voor de inwoners van die steden, maar 
ook voor die van de omliggende gebieden. Gebieden met 
een gebrek aan toegang tot dergelijke centra kunnen dus 
worden beschouwd als ‘benadeelde gebieden” of “inner 
periphery”, omdat zij niet over voldoende toegang tot 
allerlei soorten diensten beschikken (ESPON, 2017).
Globalisering en demografische veranderingen zijn een 
uitdaging voor dit traditionele Europese systeem. Door 

FIGUUR 5.2: AANTAL ZIEKENHUIZEN EN DOKTERS DIE BINNEN HET BEREIK VAN RESP. 60 EN 30 MINUTEN REISTIJD LIGGEN (MET DE AUTO) 
(ESPON, 2017)
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FIGUUR 5.3: AANTAL LAGERE EN MIDDELBARE SCHOLEN DAT BINNEN HET BEREIK VAN RESP. 15 EN 60 MINUTEN REISTIJD LIGGEN (MET DE AUTO) 
(ESPON, 2017)

FIGUUR 5.4: AANTAL WINKELS OF SUPERMARKTEN DIE BINNEN HET BEREIK VAN 15 MINUTEN REISTIJD LIGGEN (MET DE AUTO) 
(ESPON, 2017)
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FIGUUR 5.5: PARTICIPATIE AAN CULTUUR OP BASIS VAN EEN SAMENGESTELDE MAAT IN DE EUROBAROMETER IN 2013 
(Directorate General Communication, 2013)
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globalisering verandert de aanwezigheid van faciliteiten 
in regio’s, terwijl door demografische processen de nood-
zakelijke economische basis (de vraag) voor dergelijke 
faciliteiten kan verdwijnen. Daardoor wordt het steeds 
moeilijker om voor een aantal zaken een minimaal voor-
zieningenniveau te handhaven (ESPON, 2017).
Met uitzondering van Cyprus en Malta zijn er in alle 
ESPON-landen regio’s zonder voorzieningen of met een 
beperkt aantal voorzieningen. Enerzijds gaat het om 
gebieden die traditioneel beschouwd worden als afge-
legen gebieden (Scandinavische regio’s en IJsland of 

gebieden langs de grenzen met Rusland en Wit-Rusland), 
maar ook om eilanden (zoals Kreta, Sicilië of Sardinië), 
gebieden in bergketens (bijvoorbeeld in de Alpen, de 
Apennijnen of Pyreneeën), en meestal gaat het om rurale 
gebieden. Voor Vlaanderen zijn dit het uiterste westen 
(de westhoek) en de grensstreek met Nederland. Ander-
zijds zijn er landen (Oostenrijk, Bulgarije, Frankrijk, Polen, 
Slovakije en Spanje) waar een groot deel van het grondge-
bied een slechte toegang tot voorziening heeft, waardoor 
er in die landen grote verschillen tussen de regio’s zijn op 
vlak van ontwikkeling (ESPON, 2017).

FIGUUR 5.6: AANDEEL VAN DE INWONERS PER LAND DAT NIET OF MINDER DAN 1 KEER PER WEEK SPORT 
(Directorate General Communication, 2014)
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FIGUUR 5.7: GEBIEDEN IN EUROPA WAAR VOORZIENINGEN BEPERKT BEREIKBAAR ZIJN  
(ESPON, 2017)
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VOORZIENINGEN IN VLAANDEREN

De locatie van de voorzieningen in dit hoofdstuk zijn 
gebaseerd op de studie “Ontwikkelingskansen op basis 
van knooppuntwaarde en nabijheid van voorzieningen” 
(Verachtert et al., 2016). In deze studie werden in totaal 
433.000 voorzieningen geïnventariseerd. 50,6% van de 
voorzieningen liggen in verstedelijkt gebied, 32,2% in 
landelijk gebied en 17,2% in randstedelijk gebied. Uit de 
verdeling van de voorzieningen volgens gebiedstypes 
blijkt dat er procentueel meer voorzieningen voorkomen 
in het verstedelijk gebied. Dit blijkt ook uit de vergelijking 
van het aantal voorzieningen per 100 inwoners. In het 

verstedelijk gebied komen 8,5 voorzieningen/100 inwo-
ners voor, in het landelijk en randstedelijk gebied is dit 
beperkter tot 5,7-5,9 voorzieningen/100 inwoners. 
In het bebouwingspatroon worden drie typologische cate-
gorieën onderscheiden, nl. kernen, linten en verspreide 
bebouwing. Iets meer dan 40% van de voorzieningen 
liggen in een middelgrote of grote kern. Dit zijn de kernen 
met 5.000 tot 500.000 inwoners. Een aanzienlijk deel 
van de voorzieningen ligt in een lint (24%) of is verspreid 
over Vlaanderen (20%). 16% ligt in de kleine kernen of 
woonconcentraties. 

Aantal inwoners 
/ha ruimtebeslag

Inwoners  
(%)

Aantal 
 voorzieningen

Voorzieningen 
(%)

Aantal 
 voorzieningen 
/100 inwoners

landelijk 9,7 39,1% 139.400 32,2% 5,7

randstedelijk 11,6 20% 74.300 17,2% 5,9

verstedelijkt 30,6 40,9% 219.300 50,6% 8,5

FIGUUR 5.8: VERDELING VAN DE VOORZIENINGEN VOLGENS GEBIEDSTYPES
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Ontwikkelkansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid 
 voorzieningen (2016)

Titel: Ontwikkelingskansen op basis van knooppunt-
waarde en nabijheid voorzieningen
Uitvoerder(s): VITO
Opdrachtgever(s): Ruimte Vlaanderen
Doel: Kennisopbouw in functie van de operationali-
sering van de ruimtelijke ontwikkelingsprincipes die 
samenhangen met de begrippen ‘knooppuntwaarde’ 
en ‘voorzieningenniveau’ ter onderbouwing van het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
Methodologie: De concepten knooppuntwaarde 
en voorzieningenniveau worden in detail en op een 
resolutie van 1ha geoperationaliseerd. De knooppunt-
waarde wordt berekend voor de haltes op het spoor-
netwerk bestaande uit trein, metro, sneltram en tram 
evenals de bushaltes van het A-net van De Lijn. Er 
wordt gewerkt met het SNAMUTS (Spatial Network 
Analysis for Multi-modal Urban Transport Systems) 
raamwerk om de knooppuntwaarde van elke halte 
te berekenen. Dit behelst een 6-tal indicatoren, en 
een samengestelde indicator, die uitdrukken hoe snel, 
hoe rechtstreeks, en, met welke frequentie gereisd 
kan worden naar elk van de haltes. Bovendien wordt 
gekeken hoeveel potentiele passagiers bediend kunnen 
worden, en, welke mogelijkheden er zijn voor traag 
vervoer per fiets nabij de haltes. Het netwerk van 
geselecteerde haltes omvat alle haltes op Vlaams en 
Brussels grondgebied die tot 2020 in bedrijf zijn of 
komen, maar tevens de haltes die per rechtstreekse 
trein te bereiken zijn in Wallonië en het buitenland. 
Vervolgens wordt voor elke 1ha locatie in Vlaanderen 
de knooppuntwaarde berekend door het kortste pad 
in tijd via fiets- of wandelpaden tot de haltes te bere-
kenen en een afstandsverval toe te passen. Dit resul-
teert in een gebiedsdekkende kaart op 1ha met de 
knooppuntwaarde.
Voor de berekening van het voorzieningenniveau 
wordt een berekening uitgevoerd voor alle gekende 
voorzieningen van 50 types, gelokaliseerd in Vlaan-
deren en Brussel. De 50 types behoren tot 4 klassen: 
zorg, onderwijs, cultuur en sport, en, woonondersteu-
nend. Tevens worden voorzieningen onderscheiden al 
naargelang hun belang en bereik: basisniveau, regi-
onaal niveau of metropolitaan niveau. Voor elk type 
voorziening worden de plekken op kaart aangeduid 
waar ze aangeboden worden. In totaal worden zo in 

Vlaanderen 433.000 individuele voorzieningen gekar-
teerd. Vervolgens wordt voor elke 1ha locatie het 
kortste pad in tijd via de fiets- en wandelpaden bere-
kend naar de voorzieningen. Daarbij wordt rekening 
gehouden het feit dat voor een 1ha locatie meerdere 
voorzieningen van precies hetzelfde type binnen bereik 
kunnen liggen, en, wordt minder gewicht gegeven aan 
elke bijkomende voorziening. Als resultaat ontstaan 
gebiedsdekkende kaarten op 1ha met het voorzienin-
genniveau per type, per klasse, per niveau en voor het 
totaal.
Door het kruisen van de kaarten met de knoop-
puntwaarde en het totale voorzieningenniveau, elk 
ingedeeld in 4 klassen, ontstaat een nieuwe gebieds-
dekkende kaart op 1ha resolutie met de ontwikkelkans, 
weergegeven in 4 x 4 = 16 types. Voor de eenvoud en 
overzichtelijkheid wordt er ook gewerkt met een meer 
geaggregeerde typering, uitgaande van een tweede-
ling ‘goed’ en ‘beperkt’ van de beide kenmerken. Zo 
ontstaan 4 kwadranten, die elk een groepering zijn 
van 4 van de oorspronkelijke types.
Resultaten: In de kaart met de knooppuntwaarden 
herkent men duidelijk de spoorinfrastructuur van 
Vlaanderen en Brussel, met, de hoogste waarden in het 
centrale deel van de regio: de ruit Brussel, Antwerpen, 
Gent, Mechelen en Leuven. Meer naar de randen van 
Vlaanderen komen knooppunten met lagere waarden 
voor rond haltes die eindpunten zijn van spoorlijnen, 
of, door lijnen met lage frequentie bediend worden. 
Belangrijke delen van West Vlaanderen, Oost en Zuid 
Limburg, het Meetjesland, het Hageland en de Noorde-
lijke Kempen hebben een knooppuntwaarde van nul. 
Dit wijst erop dat de inwoners er aangewezen zijn 
op de auto of minder frequent busvervoer om zich te 
verplaatsen.
Uit de kaart met het basis voorzieningenniveau blijkt 
dat in de meeste kernen van gemeenten en gehuchten 
voorzieningen van het basisniveau voorhanden zijn. 
Voorzieningen van het regionale niveau komen voorna-
melijk voor in de regionale en kleinere steden, terwijl 
voorzieningen van het metropolitane niveau vrijwel 
beperkt zijn tot de grotere en regionale steden van 
Vlaanderen en Brussel.
Uit de synthesekaart met de ontwikkelkansen blijkt 
dat het centrum van Vlaanderen algemeen goed tot 
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zeer goed scoort op zowel knooppuntwaarde en voor-
zieningenniveau. Veel van de 1ha-locaties behoren 
er tot het kwadrant A (14,7% van de Vlaamse opper-
vlakte en 52,2% van de Vlaamse bevolking). Buiten 
het centrale deel van Vlaanderen in delen van Noord 
Limburg en het westen en zuiden van West en Oost 
Vlaanderen strekken zich gebieden uit in het kwadrant 
B (18,7% van de Vlaamse oppervlakte en 28,3% van de 
Vlaamse bevolking), gekenmerkt door een goed tot 
zeer goed voorzieningenniveau, maar, een matige tot 
beperkte knooppuntwaarde. Dit zijn dus de gebieden 
waar het openbare vervoer in gebreke blijft. Rondom 
de kleinere spoorwegstations tussen de grotere steden 
zijn er gebiedjes die behoren tot het kwadrant C 
(2,2% van de Vlaamse oppervlakte en 1,6% van de 
Vlaamse bevolking), zijnde locaties met een goede 
knooppuntwaarde, maar een matig tot beperkt voor-
zieningenniveau. Het gaat hier dus om locaties waar 
de voorzieningen nooit tot volle ontwikkeling zijn 
gekomen. Tenslotte behoren de Westhoek, het Hage-
land, Haspengouw, het Meetjesland, het Waasland, 
de Noordelijke Kempen, en Noord Limburg tot het 

kwadrant D (64,4% van de Vlaamse oppervlakte en 
18,3% van de Vlaamse bevolking). De ontwikkelkansen 
zijn er laag omdat zowel de knooppuntwaarde als het 
voorzieningenniveau er matig tot beperkt scoren.
Uit de synthesekaart kan niet worden afgeleid of er 
in de praktijk ook echt verdere ontwikkeling moge-
lijk is omdat er geen ruimte meer beschikbaar is voor 
te wonen en/of te werken, of omdat de draagkracht 
van een gebied al overschreden is zodat een verdere 
verdichting niet wenselijk is. Om hierop meer zicht 
te krijgen, werden de ontwikkelkansen per typologie 
uitgezet tegen een aantal indicatoren van ruimtelijk 
rendement om aldus kansrijke locaties voor een verho-
ging van het ruimtelijk rendement aan te duiden.

Bronverwijzing: Verachtert, E., I. Mayeres, L. Poelmans, 
M. Van der Meulen, M. Vanhulsel en G. Engelen, 2016. 
Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde 
en nabijheid voorzieningen. Syntheserapport en Eind-
rapport. Studie uitgevoerd in opdracht van Ruimte 
Vlaanderen.
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FIGUUR 5.9: INDELING VAN DE VOORZIENINGEN IN VLAANDEREN VOLGENS TYPE VOORZIENING EN GEBIEDSTYPE

Verstedelijkt Randstedelijk Landelijk

Zorg 50% 18% 32%

Woonondersteunend 51% 17% 32%

Onderwijs 55% 16% 29%

Cultuur en sport 39% 21% 40%

	 RUIMTELIJKE SPREIDING VAN WOONONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN

FIGUUR 5.10: DE RUIMTELIJKE SPREIDING VAN WOONONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN IN VLAANDEREN

Types voorzieningen
De vier types, woonondersteunende voorzieningen, voor-
zieningen in de zorgsector, onderwijsvoorzieningen en 
voorzieningen die te maken hebben met sport en cultuur 
werden in het vorige deel “Vlaanderen in Europese 
context” vergeleken t.o.v. de andere Europese landen. In 
dit deel bekijken we ze voor Vlaanderen verder in detail. 
Figuur 5.9 toont dat onderwijsvoorzieningen relatief 
gezien meer aanwezig zijn in de verstedelijkte delen van 
Vlaanderen, en cultuur- en sportvoorziening meer in de 
landelijke delen van Vlaanderen.

Woonondersteunende voorzieningen
Woonondersteunende voorzieningen zijn verbonden aan 
de woonfunctie. Voorbeelden zijn bakkers, slagers, super-
markten, cafés of restaurants, kledingzaken, maar ook 
diensten zoals postkantoren, bankkantoren, gemeente-
huizen, of toegankelijk buurtgroen, vrije beroepen, … Deze 
voorzieningen volgen het algemene spreidingspatroon 
in Vlaanderen, met een iets grotere bundeling rond de 

steden, en een ruime verspreiding daarbuiten.
47% van alle woonondersteunende voorzieningen zijn 
handelsvoorzieningen. Een centrale ligging en de bereik-
baarheid waren lang doorslaggevend bij de locatiekeuze 
van een handelszaak. Zo ontstond in Vlaanderen een 
structuur van stedelijke winkelkernen en kleinere kernen 
waar alleen dagdagelijkse goederen werden verkocht. 
Vanaf de jaren 60 verspreiden winkels zich buiten die 
traditionele stedelijke winkelkernen. De individuele 
mobiliteit is toen sterk toegenomen, en mensen konden 
zich verder verplaatsen. Voedselsupermarkten waren 
de eerste winkels die in de stadsrand een vestiging 
openden, gevolgd door doe-het-zelfcentra en de laatste 
suburbanisatiegolf vormden de shoppingcentra (Cant 
& Verhetsel, 2013). Deze evolutie resulteert vandaag in 
een versnipperd landschap met handelsactiviteiten in 
de steden en kernen, verbonden door handelslinten en 
geïsoleerde handelszaken verspreid in het landschap 
zoals weergegeven op Figuur 5.10. 
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zorgvoorzieningen 
Zorgvoorzieningen zijn gericht zijn op medische zorg, 
ouderenzorg, kinderopvang en gezinszorg. De zorgvoorzie-
ningen komen vooral gebundeld voor in de steden, maar 
komen daarnaast ook nog volgens een verspreid patroon 
voor over heel Vlaanderen. 
Afhankelijk van het type zorgvoorziening zijn er toch 
ruimtelijke verschillen. Huisartsen, tandartsen, kinesithe-
rapeuten, oogartsen, ... bieden vooral medische basiszorg 
aan. Die basiszorg is ruimtelijk erg verspreid over Vlaan-
deren en loopt parallel met bevolkingsspreiding. Alge-
mene ziekenhuizen vind je terug in bijna alle steden en 
in sommige grote kernen. De complexere, meer gespeci-
aliseerde zorg wordt alleen aangeboden in universitaire 
ziekenhuizen, die zich in de nabijheid van universiteiten 
bevinden en dus geconcentreerd zijn in de grote steden 
Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven (Storme et al., 2015). 
Permanente ouderenzorg is beter uitgebouwd in de 
grotere steden en de grootstedelijke rand. De zorg aan 
huis (gezinszorg en thuiszorg1) is beter uitgebouwd in klei-
nere steden en op het platteland. De kinderopvang is het 
best uitgebouwd in de stedelijke randen, in de centrum-
steden en op het platteland (Figuur 5.11) (Vlaamse Over-
heid, 2017).

[1] De thuiszorg verwijst naar de zorg aan huis of de zorg die er specifiek op gericht is de gebruiker langer thuis te laten wonen of na een
tijdelijke opvang sneller naar huis te laten terugkeren. Deze voorzieningen staan open voor alle leeftijdsgroepen. Het merendeel van de
gebruikers zijn ouderen. Wanneer de zelfzorg en de informele zorg de noden niet meer kunnen lenigen, is thuiszorg de eerste schakel in de
formele hulpverlening aan ouderen (Vlaamse Overheid, 2017).

Zorgverlening is een activiteit met een groot ontwikke-
lingspotentieel en wordt gezien als een doorbraaksector 
in de Vlaamse regionale indicatoren (VRIND) 2017. Er is 
een forse toename van zowel het aanbod als de capa-
citeit van de voorzieningen. Het aanbod aan kinderop-
vangplaatsen steeg met 24% tussen 2010 en 2016. Ook 
verzorgingscentra en de uren gezinszorg namen in 
diezelfde periode met respectievelijk 23,8% en 22% toe 
(Vlaamse Overheid, 2017).
Er is een brede waaier aan thuiszorgdiensten ontstaan. 
Deze diensten bieden hulp aan mensen zodat zij langer 
thuis kunnen wonen. In 2016 werden 16,2 miljoen uren 
gezinszorg gepresteerd en kregen 108.000 gezinnen 
minstens 4 uur hulp. Naast de gezinszorg zijn er nog de 
poetshulp (4.5 miljoen uren), de karweihulp (143.000 uren) 
en de professionele oppashulp (194.000 uren) (Vlaamse 
Overheid, 2017).
Wanneer extra hulp niet meer volstaan om op een kwali-
tatieve manier thuis wonen, kan een zorgbehoevende 
terecht in een woonzorgcentrum of een assistentie-
woning. Begin 2017 telde Vlaanderen 78.269 plaatsen in 
woonzorgcentra. Dit aantal neemt jaar na jaar toe. Tussen 
2011 en 2017 kwamen er meer dan 11.469 plaatsen bij. De 
stijging van het aantal woonzorgplaatsen (+16%) is groter 

FIGUUR 5.11: PROPORTIONELE AANWEZIGHEID VAN ZORGVOORZIENING NAAR LIGGING (VLAAMSE OVERHEID 2017)

Aandeel van de 
65+ers in een 
ouderenvoorzieningen  in 
2017

Uren gezinszorg per 
inwoner in 2015

Aandeel van de 0-11 jarigen 
die gebruik maken van 
opvang voor baby’s, peuters 
in 2016 en schoolgaande 
kinderen  in 2015

Overgangsgebied 7,5% 2,4 50,5%

Platteland 8,1% 2,9 54,5%

Grootstedelijke rand 8,5% 2,3 57,4%

Regionaal stedelijke rand 7,5% 2,5 52,2%

Strategisch gebied rond Brussel 7,8% 1,1 38,5%

Centrumsteden 8,8% 2,6 53,1%

Grootsteden 10,8% 2,4 38,4%

Kleinstedelijk provinciaal 7,3% 2,4 45,9%

Structuuronder-steunende steden 7,7% 2,9 48,6%

Vlaams gewest 8,2 % 2,5 48,7%
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HOGER ONDERWIJS

KLEUTER-ONDERWIJS

LAGER ONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS

FIGUUR 5.12: AANBOD AAN ONDERWIJSVOORZIENINGEN (BASISONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS) IN VLAANDEREN

dan de aangroei van het aantal 65-plussers (+12%). Ook 
het aantal assistentiewoningen neemt jaar na jaar toe, 
zeker de laatste jaren is de groei behoorlijk sterk. Begin 
2017 telde Vlaanderen 22.307 plaatsen in assistentiewo-
ningen. Sedert 2011 kwamen er 7.317 plaatsen bij. Ook hier 
is de toename van het aantal plaatsen (+49%) groter dan 
de toename van het aantal 65-plussers (Vlaamse Over-
heid, 2017). 

onderwijsvoorzieningen
Dit zijn alle instellingen voor het kleuter-, lager en middel-
baar onderwijs, de hogescholen, de universiteiten, de 
instellingen van het deeltijds kunstonderwijs en volwas-
senenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.
In het Vlaamse onderwijs volgen meer dan 1,1 miljoen 
leerlingen lager en middelbaar onderwijs. Bijna 270.000 
kleuters bezoeken 2.300 kleuterscholen. In 2.400 lagere 
scholen volgen ruim 448.000 leerlingen elke dag les. In het 
voltijds middelbaar onderwijs volgen meer dan 438.000 
scholieren les in 1.100 scholen. In de hogescholen en 

universiteiten volgen respectievelijk 116.000 studenten en 
101.500 studenten les (Vlaamse Overheid, 2017). Hoofdza-
kelijk het hoger en het middelbaar onderwijs zijn gebun-
deld in de steden, terwijl het lager- en kleuteronderwijs 
en enkele middelbare scholen verspreid voorkomen in 
Vlaanderen (Figuur 5.12).
De capaciteit van de onderwijsinstellingen is regionaal 
verschillend, en evolueert ook in de tijd. De leerlingen-
aantal in de grote steden en het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest stijgen over het algemeen, terwijl ze in de 
rest van Vlaanderen stabiliseren of zelfs dalen (kabinet 
Vlaams minister van Onderwijs, 2015).

Sport- en cultuurvoorzieningen
Sport- en cultuurvoorzieningen zijn zwembaden, sport-
complexen, sportterreinen, concertzalen, pret- en thema-
parken, musea, monumenten, hotels, cultuurcentra, 
bioscopen, en bibliotheken. Deze voorzieningen liggen 
opnieuw deels verspreid in Vlaanderen en gebundeld in 
de steden.
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De jongste jaren is er een lichte stijging van het aantal 
mensen dat deelneemt aan een culturele activiteit. Zo 
neemt momenteel vier vijfde van de bevolking deel aan 
minstens één van deze activiteiten: bezoek aan een concert, 
museum, bibliotheek, bioscoop, voorstelling (Studiedienst 
van de Vlaamse Regering, 1996-2017). Er is een gelijkma-
tige spreiding van de culturele en vrijetijdsevenementen2 
over Vlaanderen (Figuur 5.13). Naast Brussel, Gent en de 
centrumsteden hebben ook heel wat andere gemeenten 
een groot aanbod (Vlaamse Overheid, 2017). Vanaf de jaren 
‘70 werd dan ook geopteerd voor een geografische sprei-
ding van culturele centra met een polyvalente infrastruc-
tuur. De verspreiding van cultuurcentra ging hand in hand 
met de toegenomen mobiliteitsmogelijkheden in de jaren 

[2] Deze gegevens zijn gebaseerd op de evenementen die geregistreerd werden in de Uit-databank. Culturele evenementen wordt hierbij ruim
opgevat, naast theater, tentoonstellingen bevat deze ook kermissen, markten, braderieën, quizzen, wandel- en fietsuitstappen, …

‘60, de stadsvlucht en resulterende verneveling van het 
Vlaamse landschap (Storme et al., 2015). 
In 2016 zei ruim zes op tien Vlamingen aan sport te 
doen. Sport wordt hierbij ruim opgevat, ook recreatief 
wandelen en fietsen worden meegeteld (Studiedienst van 
de Vlaamse Regering, 1996-2017). Ook hier is er de jongste 
jaren een stijging. In 2015 steeg het aantal leden van de 
door Sport Vlaanderen gesubsidieerde sportfederaties met 
3,9%, met de sterkste stijging (6,4%) bij het aantal jeugd-
leden (Vlaamse Overheid, 2017). In Vlaanderen bestaat er 
een duidelijke traditie van kleinschalig verenigingsleven. 
Die sterke lokale inbedding zorgt ervoor dat sportvoorzie-
ningen zeer versnipperd zijn: elk dorp zijn sporthal en elke 
sportvereniging zijn eigen terrein (Storme et al., 2015). Dit 

FIGUUR 5.13: CULTURELE EVENEMENTEN GEREGISTREERD IN DE UIT-DATABANK IN 2016 PER 1.000 INWONERS 
(Vlaamse Overheid, 2017)
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FIGUUR 5.14: EVOLUTIE VAN DE VOORNAAMSTE SPORTACCOMMODATIES IN VLAANDEREN (2010-2016) 
(Vlaamse Overheid, 2017)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sporthallen 1.337 1.342 1.322 1.333 1.362 1.403 1.421

Sportlokalen 4.580 4.500 4.561 4.670 4.792 4.854 4.909

Overdekte zwembaden 249 247 241 244 244 241 233

Openlucht zwembaden 70 70 70 69 69 67 65

Openluchtsportvelden 11.948 12.157 12.499 12.497 12.731 12.842 12.740
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verklaart het hoge aantal sporthallen en sportlokalen in 
Vlaanderen in Figuur 5.14.
De ‘lichte sportinfrastructuur’ wint verder aan belang. 
Vlaanderen telt momenteel 162 mountainbikeroutes 
en 17 mountainbikenetwerken (samen goed voor 7.550 
mountainbikekilometers), 171 Finse pistes, 100 fit-o-me-
terparcours, 71 loopomlopen en 11 natuurlopen (Vlaamse 
Overheid, 2017). De algemene maatschappelijke ontwik-
kelingen en een toenemende individualisering laten zich 
ook in de sportsector voelen. Uit de top 10 van meest 
beoefende sporten blijkt dat naast sporten in clubver-
band er meer individueel en in niet of lichtgeorganiseerd 

verband gesport wordt, waarbij sporten niet afhankelijk 
is van de deelname van anderen, van een vast engage-
ment, of van vaste tijdstippen (Vlaamse Overheid, 2017).
Tussen de culturele, toeristische en sportvoorzieningen 
is er een intense wisselwerking. Cultuurvoorzieningen en 
sportevenementen zijn een belangrijke bron van toerisme 
en de toeristen dragen dan weer bij aan het draagvlak 
van die voorzieningen. Ook is er vaak sprake van gedeelde 
infrastructuur. De sectoren cultuur, toerisme en sport 
hebben dus een belangrijk effect op de regio, die aantrek-
kelijker wordt voor mensen en bedrijven van buitenaf 
(Storme et al., 2015).

Schaal van de voorzieningen
Nu we een beter beeld hebben van de verschillende types 
voorzieningen in Vlaanderen, en de ruimtelijke kenmerken 
ervan, is het interessant om na te gaan hoe bereikbaar 
deze zijn voor de Vlaamse bevolking. De mate van bereik-
baarheid hangt samen met het schaalniveau van de 
voorziening. Voorzieningen kunnen ingedeeld worden in 
4 schaalniveaus volgens hun verzorgingsgebied (Depar-
tement Ruimte Vlaanderen, 2017). Een bakker of slager 
wordt in de nabije buurt bezocht. Een supermarkt of 
woonwinkel heeft een ruimer publiek nodig om te func-
tioneren, en mensen zijn ook bereid om zich daarvoor 

verder te verplaatsen. 
In dit deel bekijken we eerst hoe ver mensen bereid zijn 
zich verplaatsen, en of er een verschil is naargelang van 
het type voorziening. Nadien brengen we per schaalni-
veau de bereikbaarheid van de voorzieningen in beeld om 
daar dan ruimtelijke conclusies aan te koppelen. 

Hoe verplaatsen we ons voor onze 
voorzieningen
Vaak wordt gedacht dat de functionele verplaatsingen 
(zoals zakelijke verplaatsingen, verplaatsingen om te 

FIGUUR 5.15: SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE 4 SCHAALNIVEAUS
(Departement Ruimte Vlaanderen, 2017)
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werken en onderwijs te volgen) een groter aandeel hebben 
in ons verplaatsingsgedrag dan andere verplaatsingen. 
Dat beeld wordt vooral ingegeven door onze perceptie 
van de ochtend- en avondspits (Reumers et al., 2017).
De Vlaming verplaatst zich gemiddeld verder voor de func-
tionele (zwart in Figuur 5.16) en recreatieve verplaatsingen 
(groen in Figuur 5.16), maar doet die verplaatsingen iets 
minder frequent. De functionele verplaatsingen nemen 
ongeveer 38% in van de verplaatsingsafstand, terwijl ze 
ongeveer 29% innemen van het aantal verplaatsingen. 
Voor winkels en diensten (oranje in Figuur 5.16) verplaatsen 
we ons gemiddeld minder ver, maar wel frequenter. Zo 
maken verplaatsingen naar winkels en diensten 41% uit 

van het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon 
per dag, terwijl ze slechts 23% uitmaken van het gemid-
deld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag  
(Reumers et al., 2017).
Het motief voor onze verplaatsingen is doorheen de tijd 
veranderd. Figuur 5.17 toont dat verplaatsingen voor het 
werk in 2007 het grootste aandeel in de verplaatsingski-
lometers hadden. In 2015 verplaatste de Vlaming zich het 
verst voor ontspanning en cultuur, en is er een duide-
lijke daling in de afgelegde afstand voor die functionele 
verplaatsingen (Reumers et al., 2017).
Voor boodschappen verplaatst 63% zich met de wagen, 
als bestuurder of passagier. 18% doet zijn boodschappen 

FIGUUR 5.16: VERPLAATSINGSGEDRAG (PROCENTUEEL AANTAL VERPLAATSINGEN PER PERSOON PER DAG, EN PROCENTUELE AANTAL KM 
PER PERSOON PER DAG) IN VLAANDEREN 
(Reumers et al., 2017)
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FIGUUR 5.17: PROCENTUELE VERSCHUIVINGEN IN DE VERPLAATSINGSMOTIEVEN TUSSEN 2007 EN 2015
(Reumers et al., 2017)
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Milieuverantwoorde consumptie: monitoring kennis, attitude en gedrag
In deze enquête is aan de respondenten gevraagd 
welk vervoermiddel ze verkiezen om boodschappen te 
doen en wat de positieve elementen van het vervoer-
middel van hun keuze zijn. Voor meer dan de helft van 
de autogebruikers is het grootste voordeel dat ze zich 
snel (55% van de respondenten) en op een comfor-
tabele manier (53%) kunnen verplaatsen. Maar ook 
de flexibiliteit ervaren ze als een positief element. De 
verplaatsing met de fiets heeft dan weer als voor-
naamste voordelen dat het goedkoop is (73%, 60% 
voor elektrische fiets), goed is voor het milieu (64%) 
en de gezondheid (62%) en minder parkeerproblemen 
(63%) oplevert. 

Maar ook alle andere elementen worden door fiets-
gebruikers als positief ervaren. Alleen de veiligheid 
onderweg, de goede infrastructuur en het comfort 
scoren laag. Verplaatsingen te voet zijn volgens de 
respondenten goed voor de gezondheid (68%) en het 
milieu (54%), zijn goedkoop (52%). 4 op 10 die te voet 
gaan, vinden het ook leuk om te doen.
Wanneer aan de automobilisten gevraagd wordt 
waarom ze hun boodschappen niet met de (elektri-
sche) fiets doen, dan duidt 76% de stelling ‘ik moet 
veel goederen vervoeren’ aan. De argumenten ‘afstand 
tot het winkelcentrum’ (26%), ‘sneller’ (23%), ketenver-
plaatsing* (18%) zijn dan ook minder belangrijk dan bij 
woon-werkverplaatsingen. 

FIGUUR 5.19: ELEMENTEN DIE GEBRUIK VAN (ELEKTRISCHE) FIETS BELETTEN VOLGENS MENSEN DIE DOORGAANS BOODSCHAPPEN 
DOEN MET DE AUTO 
(Gfk Belgium, 2018)
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FIGUUR 5.18: POSITIEVE ASPECTEN BIJ VERPLAATSINGEN VOOR DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN MET HET VERVOERMIDDEL DAT 
DOORGAANS HUN KEUZE WEGDRAAGT 
(Gfk Belgium, 2018)
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* Een ketenverplaatsing wordt gedefinieerd als een verplaatsing met meerdere tussenstops bv onderweg naar het werk nog snel
boodschappen doen (Reumers et al., 2017).
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te voet, 17% met de fiets. Het gebruik van het open-
baar vervoer om boodschappen te doen is zeer beperkt 
(Reumers et al., 2017). Het hoofdstuk Ruimte voor mobi-
liteit gaat dieper in op de wijze waarop de Vlaming zich 
verplaatst.

Basisvoorzieningen
Dit zijn voorzieningen die nodig zijn om het dagelijkse 
leven te organiseren en deel te nemen aan het maatschap-
pelijk leven. Voorbeelden zijn: een kleuter- en basisschool, 
kinderopvang, huisarts, apotheek, voedingswinkel, post-
punt en (publieke) ontmoetingsruimten binnen en buiten 

(Verachtert et al., 2016).
De geschiedenis van het beleid van geografische versprei-
ding zien we ook terug bij basisvoorzieningen. Vlaanderen 
heeft een relatief dicht netwerk van basisvoorzieningen, 
zowel op het vlak van onderwijs, cultuur en sport, zorg 
als voor woonondersteunende voorzieningen. 
Uit Figuur 5.20 blijkt dat de helft van de basisvoorzie-
ningen in de verstedelijkte delen van Vlaanderen ligt (3,5 
voorzieningen per 100 inwoners). In de randstedelijke en 
landelijke delen van Vlaanderen is de bevolkingsdicht-
heid minder groot, maar met resp. 2,5 en 2,4 basisvoor-
zieningen per 100 inwoners blijven de basisvoorzieningen 

Aantal 
inwoners/ha 
ruimtebeslag

Inwoners  
(%)

Aantal 
 basisvoorzieningen

Basisvoorzieningen 
(%)

Aantal 
basisvoorzieningen  
/100 inwoners

Landelijk 9,70 39,1% 58.300 32,5% 2,4

Randstedelijk 11,6 20% 30.900 17,2% 2,4

Verstedelijkt 30,6 40,9% 90.400 50,3% 3,5

FIGUUR 5.20: VERDELING VAN DE BASISVOORZIENINGEN NAAR GEBIEDSTYPE
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FIGUUR 5.21: PROCENTUELE VERDELING VAN DE BASISVOORZIENINGEN NAAR GEBIEDSTYPE

5 | Ruimte vooR vooRzieningen

227



er gemiddeld goed uitgebouwd. Er is dus ook geen groot 
verschil tussen landelijk gebied en randstedelijk gebied.
De woonondersteunende basisvoorzieningen zijn propor-
tioneel iets beter uitgebouwd in de verstedelijkte delen 
van Vlaanderen (53% van het totaal aantal woononder-
steunende basisvoorzieningen), en de cultuur- en sport-
voorzieningen zijn proportioneel iets beter uitgebouwd 
in de landelijke delen van Vlaanderen (41% van het totaal 
aantal sport- en cultuurvoorzieningen). Als we de cijfers 
meer in detail bekijken, dan blijkt uit Figuur 5.21 dat 
sportterreinen en bibliotheken overal in Vlaanderen voor-
komen. Ook een aantal zorgvoorzieningen, zoals kinder-
opvang en OCMW-dienstverlening, zijn goed uitgebouwd 
in de landelijke delen van Vlaanderen.
De nabijheid en bereikbaarheid van verschillende basis-
voorzieningen is minstens even belangrijk als het aanbod 
eraan. 89,5% van de Vlamingen woont op plekken met 

[3] Plekken met veel tot zeer veel basisvoorzieningen volgens de indeling in 4 categorieën o.b.v. natural breaks met het algoritme van Jenks,
gebaseerd op de resultaten van de studie “Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid van voorzieningen” (Verachtert et
al., 2016)

basisvoorzieningen op wandel- of fietsafstand3. Voor de 
meeste Vlamingen zijn dagelijkse voorzieningen zoals een 
supermarkt, de lagere school en de kinderopvang dus vrij 
gemakkelijk bereikbaar te voet of met de fiets (Figuur 
5.22). Daarbij wordt rekening gehouden met de typische 
afstanden die mensen te voet of met de fiets afleggen 
(17 minuten reistijd aan wandel- of fietssnelheid) om een 
voorziening te bezoeken, en ook met de waarde die een 
voorziening nog heeft naarmate je er verder van verwij-
derd bent (Verachtert et al., 2016).
Een plek met weinig basisvoorzieningen heeft amper voor-
zieningen, en/of de voorzieningen zijn niet vlot bereikbaar. 
10,5% van de Vlamingen woont dus op plekken met weinig 
tot zeer weinig voorzieningen op wandel- of fietsafstand. 
Het gaat om plekken waar de inwonersdichtheid lager 
is dan gemiddeld (nl. gemiddeld 5,5 inw/ha bewoonde 
oppervlakte) en de meeste ervan ligt in de landelijke 

FIGUUR 5.22: AANBOD EN NABIJHEID VAN BASISVOORZIENINGEN OP WANDEL- EN FIETSAFSTAND IN VLAANDEREN PER Ha
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 ZEER VEEL

FIGUUR 5.23: INDELING VAN DE INWONERS IN VLAANDEREN VOLGENS LIGGING EN VOORZIENINGENNIVEAU

Zeer weinig en weinig voorzieningen Vlaanderen

% verdeling aantal inwoners in de landelijke delen van Vlaanderen 9, 2% 39,1%

% verdeling aantal inwoners in de randstedelijke delen van 
Vlaanderen

1,2% 20%

% verdeling aantal inwoners in de verstedelijkte delen van Vlaanderen 0,1% 40,9%

Totaal % verdeling aantal inwoners 10,5% 100,00%
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delen van Vlaanderen (Figuur 5.23). 
Over het algemeen hebben slechts 2% van de kernen in 
Vlaanderen zeer weinig of weinig basisvoorzieningen. 
Figuur 5.24 toont wel aan dat de meeste kernen veel tot 
zeer veel voorzieningen hebben, maar geeft geen inzicht 
in de mix aan voorzieningen in die kernen. 

mix aan basisvoorzieningen
Net voor basisvoorzieningen is het belangrijk om op een 
bereikbare afstand een voldoende mix aan voorzieningen 
te hebben. Om te kunnen spreken van een leefbare woon-
plek moet je immers vanuit die plek minstens een bakker 
of een slager of een kleine voedingswinkel, een dokter, 
een apotheker, en een lagere en of kleuterschool kunnen 
bereiken (op 17 minuten wandelafstand). 

27,3% van de Vlamingen woont op plekken met een 
onvoldoende mix van basisvoorzieningen op wandel- of 
fietsafstand. Het gaat om plekken waar de inwonersdicht-
heid iets lager is dan gemiddeld (nl. gemiddeld 8,8 inw/
ha bewoonde oppervlakte) en de meeste ervan ligt in de 
landelijke delen van Vlaanderen. Het merendeel van de 
Vlamingen met een onvoldoende mix aan voorzieningen 
binnen bereikbare afstand woont bovendien niet in een 
kern, maar in een lint of verspreid in Vlaanderen (20% 
van alle Vlamingen).
35,6% van de kernen in Vlaanderen heeft geen voldoende 
mix van voorzieningen. Deze liggen verspreid over Vlaan-
deren (Figuur 5.25). Ze hebben gemiddeld 467 inwoners en 
zijn dus hoofdzakelijk kleine woonconcentraties (25,3%) 
en kleine kernen (10,3%). Twee derde van die kernen met 
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KLEINE WOONCONCENTRATIE

 ZEER VEEL VOORZIENINGEN

 VEEL VOORZIENINGEN

 WEINIG VOORZIENINGEN

FIGUUR 5.24: VERDELING VAN DE KERNEN NAAR TYPE EN BASISVOORZIENINGENNIVEAU (OPPERVLAKTE IN Ha)
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FIGUUR 5.25: LOCATIE VAN KERNEN MET EEN ONVOLDOENDE MIX AAN BASISVOORZIENINGEN 
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een onvoldoende mix aan basisvoorzieningen ligt boven-
dien in de landelijke delen van Vlaanderen. 

Regionale voorzieningen
Dit zijn voorzieningen met een ruimer verzorgingsge-
bied. Voorbeelden van regionale voorzieningen zijn een 
middelbare school, een woonzorgcentrum, een algemeen 
ziekenhuis, gerechtelijke diensten, een winkelcentrum, 
een cultureel centrum en kantoren. Een samenhangende 
regio beschikt over een compleet pakket van regionale 
voorzieningen (Verachtert et al., 2016).

Regionale voorzieningen bedienen in principe verschil-
lende kernen in een regio. Logischerwijs zouden ze op 
centrale, goed bereikbare plekken moeten liggen, maar 
ze hebben een gelijkaardig spreidingspatroon zoals de 
basisvoorzieningen. Uit Figuur 5.26 blijkt duidelijk dat de 
randstedelijke en landelijke delen van Vlaanderen goed 
uitgebouwd zijn op het vlak van regionale voorzieningen. 
De meeste middelbare scholen, ziekenhuizen, grote 
voedingswinkels, culturele centra, bioscopen, … liggen 
in de verstedelijkte delen van Vlaanderen (Figuur 5.27). 
Opvallend is het grote aandeel van de sportaccommo-

FIGUUR 5.26: VERDELING VAN DE REGIONALE VOORZIENINGEN VOLGENS GEBIEDSTYPE

Aantal inwoners/ ha 
ruimtebeslag

Inwoners 
(%)

Aantal 
voorzieningen

Voorzieningen  
(%)

Aantal voorzieningen 
/100 inwoners

landelijk 9,7 39,1% 80.200 32,2% 3,3

randstedelijk 11,6 20% 42.900 17,2% 3,4

verstedelijkt 30,6 40,9% 126.200 50,6% 4,9
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daties en de autohandel in de landelijke delen van 
Vlaanderen. 
79,9% van de Vlamingen woont en 80,5% werkt op plekken 
met regionale voorzieningen op bereikbare afstand4. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de typische 
afstanden die mensen te voet of met de fiets afleggen 
om een voorziening te bezoeken (20 minuten reistijd aan 
wandel- of fietssnelheid) of met de bereikbaarheid via 
het openbaar vervoer (met een maximum reistijd van 30 
minuten en maximum 3 overstappen) (Verachtert et al. 

[4] Plekken met zeer veel tot veel regionale voorzieningen volgens de indeling in 4 categorieën o.b.v. natural breaks met het algoritme van Jenks,
gecombineerd met de plekken die goed tot zeer goed scoren op openbaar vervoersknooppuntwaarde volgens de indeling in 4 categorien obv
natural breaks met het algoritme van Kenks, gebaseerd op de resultaten van de studie “Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde
en nabijheid van voorzieningen” (Verachtert et al., 2016)

(2016). Voor de meeste Vlamingen (76,8% van de inwoners 
en 79% van de werknemers) zijn regionale voorzieningen 
zoals een ziekenhuis, middelbare school, zwembad zelfs 
gemakkelijk bereikbaar te voet of met de fiets. 
Een plek met zeer veel regionale voorzieningen is een 
plek waar er meerdere regionale voorzieningen zijn, op 
wandel- of fietsafstand of bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Een plek met weinig regionale voorzieningen 
heeft amper voorzieningen, en/of de voorzieningen zijn 
niet vlot bereikbaar. 
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FIGUUR 5.27: PROCENTUELE VERDELING VAN DE REGIONALE VOORZIENINGEN NAAR GEBIEDSTYPE
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FIGUUR 5.28: AANBOD EN NABIJHEID VAN REGIONALE VOORZIENINGEN (OP WANDEL- EN FIETSAFSTAND, OF VIA HET OPENBAAR VERVOER) 
IN VLAANDEREN PER Ha. 
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FIGUUR 5.29: VERDELING VAN REGIONALE VOORZIENINGEN NAAR VOORZIENINGENNIVEAU (Y-AS) EN BEREIKBAARHEID (X-AS)
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De meeste plekken in Vlaanderen hebben veel tot zeer 
veel regionale voorzieningen in de nabijheid (Figuur 5.28). 
Vooral in de verstedelijkte delen van Vlaanderen liggen 
regionale voorzieningen in elkaars buurt en zijn ze goed 
bereikbaar. Dit blijkt uit Figuur 5.29 waar het voorzienin-
genniveau (of de mate waarin voorzieningen geïsoleerd 
dan wel gebundeld voorkomen) verticaal op de y-as en 
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer horizontaal 
op de x-as is weergegeven. Hoe dichter de voorziening bij 
de verticale y-as ligt, hoe lager de waarde voor bereik-
baarheid. Hoe dichter de voorziening bij de horizontale 
x-as ligt, hoe lager de waarde voor het voorzieningen-
niveau. Een lage waarde voor het voorzieningenniveau
betekent dat de voorziening geïsoleerd ligt met weinig of
geen voorzieningen in de buurt. In de landelijke en (voor
een stuk de) randstedelijke delen van Vlaanderen zijn er
meer regionale voorzieningen op minder goed bereikbare
plekken en met een beperkt aantal regionale voorzie-
ningen in de buurt.

metropolitane voorzieningen
Dit zijn voorzieningen met een ruim bereik en het poten-
tieel om zich internationaal te onderscheiden. Concreet 
gaat het om kennisinstellingen, grote culturele instellingen 
of toeristische attracties die toegankelijk zijn voor onder-
nemers, kenniswerkers, studenten, bezoekers en burgers uit 
Vlaanderen en daarbuiten (Verachtert et al., 2016).
Deze voorzieningen zijn niet noodzakelijk de grootste 

in een sector. Ze zijn vaak dermate gespecialiseerd dat 
ze gebruikers uit internationale netwerken aantrekken. 
Mensen zijn bereid om zich verder te verplaatsen omdat 
die voorziening een bovenlokale uitstraling geniet en 
voorziet in een behoefte die niet, of onvoldoende lokaal 
ingevuld wordt (Storme et al., 2015). 
Er zijn een 20-tal kernen die metropolitane voorzieningen 
clusteren, met Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven 
voorop. Daarnaast liggen er nog een aantal metropoli-
tane voorzieningen verspreid in Vlaanderen, maar hun 
aantal is beperkt (Figuur 5.30).
Figuur 5.31 plaatst het voorzieningenniveau van metro-
politane voorzieningen tegenover de bereikbaarheid 
ervan. De metropolitane voorzieningen in de verstede-
lijkte delen van Vlaanderen zijn over het algemeen goed 
ontsloten. Er bevinden zich echter ook nog een aantal 
voorzieningen in de landelijke en randstedelijke delen van 
Vlaanderen en die liggen geïsoleerd en zijn beperkt tot 
matig ontsloten met het openbaar vervoer. Voldoende 
gebruikers in de omgeving is dan ook veel belangrijker 
voor sport- en cultuurvoorzieningen dan voor functies die 
gerelateerd zijn aan bedrijvigheid, internationale organi-
saties en wetenschap. Deze zijn meer afhankelijk van een 
goede inbedding in netwerken dan van een grote kriti-
sche massa in de omgeving (Storme et al., 2015).
Metropolitane voorzieningen kunnen een stedelijke omge-
ving aantrekkelijker maken. Sommige voorzieningen func-
tioneren immers beter in elkaars nabijheid, en spelen in 

FIGUUR 5.30: VERDELING VAN HET AANTAL METROPOLITANE VOORZIENINGEN VOLGENS GEBIEDSTYPE
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op de stroom van bezoekers en bewoners. Ze worden vaak 
gecombineerd in één keten van complementaire activi-
teiten (bijvoorbeeld uit eten gaan en een bezoek brengen 
aan het theater) en/of ze trekken hetzelfde publiek 
aan. Universiteiten en culturele voorzieningen komen 
vaak samen voor, en ook dienstverlenende commerciële 
bedrijven (Advanced Producer Services- APS) zitten vaak 
in de buurt ervan. Toerisme en cultuur gaan bijvoorbeeld 
ook veel samen. Muziekevenementen, galerieën en toon-
aangevende sportevenementen vinden we ook vaak op 

dezelfde plaatsen (Storme et al., 2015).
Zo is in Vlaanderen het Metropolitaan Kerngebied dat 
Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen omvat, 
een zwaartepunt voor culturele en aan kennis gerela-
teerde topvoorzieningen, en voor complexe zorg. In 
absolute zin speelt het Metropolitaan Kerngebied nage-
noeg altijd een belangrijke rol, maar dat kan ook haast 
niet anders als 72% van de bevolking er woont (Storme 
et al., 2015).

FIGUUR 5.31: VERDELING VAN METROPOLITANE VOORZIENINGEN NAAR VOORZIENINGENNIVEAU (Y-AS) EN KNOOPPUNTWAARDE (X-AS)
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Verlinting in Vlaanderen en voorzieningen
In het bebouwingspatroon worden drie typologische cate-
gorieën onderscheiden, nl. kernen, linten en verspreide 
bebouwing. Lintbebouwing komt overal voor in Vlaan-
deren (Figuur 5.32). De opkomst van die lintbebouwing 
loopt samen met de toenemende mobiliteit van de 
Vlaming. Vooral het centraal deel van Vlaanderen is sterk 
verlint. Een kwart van de Vlamingen (24,7%) en bijna een 
kwart (24%) van de voorzieningen in Vlaanderen ligt in 

een bebouwingslint.
Er zijn meer woonondersteundende voorzieningen (24,7%) 
en zorgvoorzieningen (24,5%) gelegen in lintbebouwing 
dan cultuur-en sportvoorzieningen (19,5%) en onderwijs 
(19,4%). Toch zijn er interne uitschieters, zoals kinderop-
vang, waarvan een derde voorkomt in een lint. 1 op 4 van 
de huisarts- en tandartspraktijken en van de kleuter en 
lagere scholen en handelszaken komt voor in een lint. De 

FIGUUR 5.32: VOORZIENINGEN IN EEN BEBOUWINGSLINT 

VOORZIENINGEN IN BEBOUWINGSLINTEN
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meest voorkomende voorziening in een bebouwingslint is 
de autohandel (35% van het totale aantal) (Figuur 5.33).
Het voorzieningenniveau van een bebouwingslint gaat 
samen met het proces van uitzwermen van de activi-
teiten naar de stadsranden. Voor de lintbebouwing werd 
nagegaan in welke mate er veel of weinig voorzieningen 
op een plek voorkomen. Omdat voorzieningen verspreid 
liggen in Vlaanderen, op ieder schaalniveau, nemen we 
alle voorzieningen in beschouwing; zowel basisvoorzie-
ningen, regionale voorzieningen als metropolitane voor-

[5] Rond de linten werd een buffer ingetekend van 100m en de plekken met het voorzieningenniveau volgens de indeling in 4 categorieën o.b.v. 
natural breaks met het algoritme van Jenks werden eruit geknipt. Het voorzieningenniveau is gebaseerd op de resultaten van de studie 
“Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid van voorzieningen” (Verachtert et al., 2016). 

zieningen. Een plek met zeer veel voorzieningen is (zoals 
eerder reeds gesteld) een plek waar meerdere voorzie-
ningen zijn, op wandel- of fietsafstand. Een plek met 
weinig voorzieningen heeft amper voorzieningen op 
wandel- en fietsafstand5. Uit Figuur 5.34 blijkt dat er 
minder km bebouwingslinten in de stedelijke en randste-
delijke delen van Vlaanderen zijn, maar dat dit plekken 
zijn waar veel voorzieningen voorkomen. De meerderheid 
zijn landelijke bebouwingslinten, waar voorzieningen veel 
meer geïsoleerd liggen.

AANTAL INWONERS IN BEBOUWINGSLINTEN

AUTO (VERKOOP, REPARATIE, TANKSTATION)

KINDEROPVANG

OVERIGE REGIONALE VOORZIENINGEN EN VRIJE BEROEPEN (ARCHITECTEN, 
ADVOCATEN, NOTARISSEN, DIERENARTSEN, VERZEKERINGSAGENTEN, …)

KLEUTERONDERWIJS

HUISARTSENPRAKTIJKEN

VOORZIENINGEN ROND WERK (BOEKHOUDERS, UITZENDBUREAUS, 
ARBEIDSBEMIDDELING)

DETAILHANDEL - NICHEPRODUCTEN (KUNST, ANTIEK, MUZIEK, …)

BASISVOORZIENINGEN - NIET VOEDING (KAPPERS, SCHOONHEIDSVERZORGING, 
KRANTENWINKELS, …)

TANDSARTSEN

LAGER ONDERWIJS

DIER-, PRET- EN THEMAPARKEN

GESPECIALISEERDE VOEDINGSWINKELS

REGIONALE SPORTACCOMODATIES

OUDERENVOORZIENINGEN (WOONZORGCENTRA, RUSTHUIZEN, SERVICEFLATS)

DETAILHANDEL - HUIS EN TUIN

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

GROTE VOEDINGSWINKELS (> 400M2)

BAKKERS EN SLAGERS

BASIS-SPORTACCOMODATIES

FIGUUR 5.33: VERDELING VAN DE VOORZIENINGEN WAARVAN 20% OF MEER VAN DAT TYPE VOORZIENING IN EEN BEBOUWINGSLINT GELEGEN IS

0 4030 3520 2510 155

RUIMTERAPPORT VLAANDEREN

236



FIGUUR 5.34: VERDELING VAN DE LINTEN VOLGENS GEBIEDSTYPE EN VOORZIENINGENNIVEAU 
(UITGEDRUKT IN KM)
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TRENDS EN UITDAGINGEN

We bespreken 5 evoluties die aangeven in welke rich-
ting de voorzieningenmix in Vlaanderen evolueert en de 
ruimtelijke implicaties. Enerzijds zijn er evoluties die een 
invloed hebben op de behoefte aan of vraag naar voor-
zieningen. Dat is bijvoorbeeld het geval met demografi-
sche evoluties zoals vergrijzing. Maar ook de behoefte 
aan onderwijsvoorzieningen wijzigt. Anderzijds zijn er 

evoluties die het aanbod aan voorzieningen beïnvloeden. 
Dat zien we bij mondiale trends zoals de digitalisering 
(e-commerce, fintech, …) of schaalvergroting, die zullen 
wellicht leiden tot een ander aanbod en een spreiding 
van de voorzieningen. Kleinhandelszaken worden groter 
en verhuizen naar stadsranden, eenzelfde evolutie zien 
we bij ziekenhuizen. 

Heel wat 65-plussers wonen op plekken zonder een voldoende mix  
aan basisvoorzieningen
De leeftijdspiramide van de bevolking in Vlaanderen in 
2017 vertoont het karakteristieke profiel van een verou-
derde bevolking, met een brede top en een smalle basis. 
De levensverwachting blijft bovendien met ongeveer 
3 maand per jaar toenemen en is bij geboorte in 2016 
bij mannen opgelopen tot 79,9 jaar en bij vrouwen tot 
84,4 jaar (Vlaamse Overheid, 2017). In de toekomst zet de 
vergrijzing zich door. De komende 10 jaar stijgt het aantal 
65-plussers met 22% (tegenover 18% de voorbije 10 jaar) 
(Statistiek Vlaanderen, 2018).
De groei van het aantal 65-plussers varieert in Vlaanderen. 
Aan de kust, het oostelijke deel van Limburg en de Noor-
derkempen is de stijging van het aantal 65-79-jarigen en 
80-plussers het sterkst. Het oostelijke en westelijke deel 
van Vlaanderen krijgt te maken met een veroudering en 
een krimp van de bevolking op actieve leeftijd, en in het 
centrum – het gebied tussen Gent, Antwerpen, Leuven 

en Brussel – wordt een aanzienlijke bevolkingsgroei 
gecombineerd met een matige veroudering verwacht. 
Deze demografische uitdagingen kunnen geografisch 
gesitueerd worden. Figuur 5.35 toont een veroudering 
die zich momenteel reeds doorzet (sterk vroege veroude-
ring), vooral aan de kust, een veroudering die zich in de 
toekomst zal doorzetten (sterk latere veroudering) in het 
noordoosten van Limburg. Figuur 5.35 toont verder ook 
een daling van de actieve bevolking verspreid over een 
aantal gemeenten in Vlaanderen (Schockaert, Lodewijckx, 
& Pelfrene, 2016).
Naarmate de bevolking veroudert, veranderen ook haar 
noden. De vraag naar zorg- en medische voorzieningen 
stijgt, maar ook de vrijetijdsbesteding van de oudere 
bevolking verschilt van die van de jongere bevolking. 
Ouderen stellen andere eisen aan de bereikbaarheid van 
voorzieningen. Naast een aanpassing van de woningen 

daling actieve bevolking

sterke late veroudering

sterke vroege veroudering

DALING ACTIEVE BEVOLKING

STERKE LATE VEROUDERING

STERKE VROEGE VEROUDERING

FIGUUR 5.35: GEOGRAFISCHE SITUERING VAN DE DEMOGRAFISCHE UITDAGINGEN VOOR VERGRIJZING PER GEMEENTE 
(Schockaert et al., 2016)

RUIMTERAPPORT VLAANDEREN

238



zelf, zijn daarom ook aanpassingen van de woonomge-
ving nodig, met winkels en zorgvoorzieningen in de buurt. 
Vooral in gebieden met een sterke groei van de oudere 
bevolking zullen er verschuivingen optreden in de vraag 
naar zorg en andere consumptiegoederen, zowel op vlak 
van kwantiteit als kwaliteit (Schockaert et al., 2016).
De meeste vrije tijd brengen ouderen door in, of op korte 
afstand van hun woning. Zij verplaatsen zich minder vaak 
en minder ver dan jongere generaties. Hoewel ouderen in 
de leeftijdscategorie van 65 tot 75 jaar nog heel actief, 
uithuizig en mobiel zijn, neemt het gemiddeld aantal 
verplaatsingen per dag en de gemiddelde lengte ervan 
snel af vanaf de leeftijd van 75 jaar. Naarmate mensen 
ouder worden, wordt hun dagelijkse actieruimte dus ook 

steeds kleiner (Figuur 5.36). Hiermee wordt de kwaliteit 
van de directe woonomgeving steeds belangrijker (Van 
Dam et al., 2013).
Onder meer bij een vergrijzende bevolking is de nabijheid 
van basisvoorzieningen van groot belang. Oudere mensen 
blijven in de eigen woning wonen, of verhuizen naar een 
kleinere woning (appartement). Voor de gemeenten met 
een demografische uitdaging van een sterk verouderende 
bevolking of een dalende actieve bevolking gaan we na 
hoe de kernen van die gemeenten scoren op de aanwezig-
heid van voorzieningen. 
Er zijn 154 gemeenten met een uitdaging van vergrij-
zende bevolking, hier wonen 42,6% van alle Vlamingen. In 
die gemeenten met een vergrijzende bevolking wordt er 
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minder stedelijk gewoond. 31,9% van de inwoners woont 
in de verstedelijkte delen, 24,3% in de randstedelijke delen 
en 43,8% woont in de landelijke delen van Vlaanderen.
30,4% van de inwoners in die gemeenten woont op 
plekken met een onvoldoende mix van basisvoorzie-
ningen op wandel- of fietsafstand. Het gaat om plekken 
waar de inwonersdichtheid iets lager is dan gemiddeld 
(nl. gemiddeld 8,4 inw/ha bewoonde oppervlakte) en de 
meeste ervan ligt in de landelijke delen van Vlaanderen. 

[6] Onderzoekers hebben voor het eerst het aantal inschrijvingen geraamd voor het Nederlandstalig kleuter-, lager- en secundair onderwijs 
vanaf het schooljaar 2013-2014 voor alle gemeenten tot 2030-2031. De ramingen zijn gebaseerd op de demografische verwachtingen en de 
schoolpendelbewegingen (wie woont waar en gaat waar naar school). In het model wordt er ook rekening gehouden met slaagkansen, nieuwe 
instroom, enz. Dat resulteert in een vrij natuurgetrouwe simulatie van de vraagzijde.

 De aanbodzijde houdt steeds rekening met de maximale aanbodcapaciteit. Dat is de maximale bezetting van alle lokalen waarin nu 
les wordt gegeven. Er wordt ook rekening gehouden met de plaatsen in de klas die tegen 2018-2019 zullen zijn gerealiseerd (geplande 
capaciteitsuitbreiding). De aanbodgegevens worden herleid tot 85% om het verschil in theorie en praktijk op te vangen: zo kunnen 
bijvoorbeeld in een welbepaalde school leerlingen uit het zesde leerjaar niet zomaar een overschot aan stoeltjes opvullen in een derde 
leerjaar (kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 2015).

7,3% van de inwoners van een vergrijzende gemeente 
woont in een kern met een onvoldoende mix aan basis-
voorzieningen. Dit zijn in hoofdzaak opnieuw kleine 
woonconcentraties (13% van het totale aantal kernen) en 
kleine kernen (5% van het totale aantal kernen). Niet alle 
inwoners van vergrijzende gemeenten wonen in kernen, 
37% woont in linten of verspreid in Vlaanderen. 23% van 
de inwoners in die gemeenten die niet in kern wonen 
heeft geen voldoende mix aan basisvoorzieningen.

Er is in het centrum van Vlaanderen en de grote steden een nood  
aan  bijkomende scholen
Zoals eerder gesteld krijgt het centrum van Vlaanderen 
te maken met een aanzienlijke bevolkingsgroei gecombi-
neerd met een gematigde veroudering. In grote steden 
zoals Antwerpen, Gent, Mechelen en Leuven, en in enkele 
gemeenten aan de taalgrens, hangt deze evolutie samen 
met de migratiegolf aan het begin van de 21ste eeuw. 
Andere gemeenten hebben een sterke instroom vanuit 
grote steden waardoor het aantal jonge gezinnen en 
zo ook het natuurlijk saldo in balans worden gehouden 
(Schockaert et al., 2016). 

De capaciteit van de onderwijsinstellingen is, zoals eerder 
aangehaald, regionaal verschillend, en evolueert ook in 
de tijd. De leerlingenaantallen in de grote steden en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgen globaal tegen 
2020, terwijl ze in de rest van Vlaanderen stabiliseren 
of zelfs dalen. De ramingen zijn gebaseerd op de demo-
grafische verwachtingen en de schoolpendelbewegingen. 
Op basis van een verfijnde prognose van de KUL en de 
VUB van de verwachte vraag naar plaatsen in de klassen 
samen met de verwachte toekomstige aanbodcapaciteit6 

FIGUUR 5.37: GEMEENTEN MET EEN VERWACHTE TOENAME VAN JONGE GEZINNEN 
(Schockaert et al., 2016) 

 GROEI JONGE GEZINNEN DOOR MIGRATIEGOLF JAREN 2000

 GROEI JONGE GEZINNEN (NATUURLIJKE AANGROEI EN MIGRATIE)
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kan de capaciteitsmarge (het overschot of het tekort) in 
beeld gebracht worden. Deze geraamde overschotten of 
tekorten in 2020-2021 worden vervolgens in Figuur 5.38 
en Figuur 5.39 weergegeven per gemeente. 
Het grootste tekort in het basisonderwijs wordt verwacht 
in Antwerpen en enkele steden zoals Gent, Mechelen, 

Sint-Niklaas, Tienen, Halle, … Anderzijds zijn er heel wat 
gemeenten waar een overschot verwacht wordt. Het 
grootste tekort in het middelbaar onderwijs wordt 
verwacht in het centrale deel van Vlaanderen. (kabinet 
Vlaams minister van Onderwijs, 2015).

FIGUUR 5.38: GERAAMDE CAPACITEITSMARGE (OVERSCHOT/TEKORT) IN HET GEWOON BASISONDERWIJS IN 2020-2021
(kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 2015)
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FIGUUR 5.39: GERAAMDE CAPACITEITSMARGE (OVERSCHOT/TEKORT) IN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS IN 2020-2021 
(kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 2015)
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Toename van (kleinhandels)voorzieningen vooral landelijk en randstedelijk
Maatschappelijke en economische trends beïnvloeden het 
aanbod aan voorzieningen. Schaalvergroting en (ruim-
telijke) concentratie spelen daarbij een belangrijke rol. 
Schaalvergroting doet zich in tal van publieke en private 
voorzieningen voor en gaat vaak gepaard met concen-
tratie (Storme et al., 2015).
Aan de hand van een analyse van onder meer de steden-
bouwkundige vergunningen wordt nagaan hoe die ruim-
telijke concentratie van voorzieningen doorheen de tijd 
evolueerde. 
Figuur 5.40 toont een tendens waarbij het aandeel 
vergunningen voor nieuwe voorzieningen licht toeneemt 
in de landelijke delen van Vlaanderen in vergelijking met 
de verstedelijkte en randstedelijke delen. Deze vergun-
ningen geven nog geen beeld van het aantal voorzie-
ningen dat “verdwijnt” en omgevormd wordt naar een 
andere functie. Verder onderzoek hierover is nodig. 
Bovendien is de afbakening van de verstedelijkte delen 
in Vlaanderen gebaseerd op de toestand in 2013, wat niet 
overeenstemt met de reële toestand in 1962. 
Voor een beter beeld bekijken we de evolutie van de 
detailhandel. Deze heeft immers een groot aandeel in de 
voorzieningen, en heeft een grote impact in de ruimtelijke 
verspreiding. Schaalvergroting is een belangrijke ontwik-

keling in de detailhandel. Enerzijds is er de toename van 
het aantal filiaalvestigingen en anderzijds de afname van 
het aantal zelfstandige winkeliers. De omvang van de 
bedrijven neemt toe (vooral meer bedrijven met meerdere 
filialen) en ook de gemiddelde winkelgrootte (oppervlak 
per vestiging) neemt toe (Storme et al., 2015).
Het aanbod van winkelvloeroppervlakte is in Vlaanderen 
tussen 2008 en 2013 gestegen met bijna 12% (GEO intelli-
gence et al., 2014), maar niet overal in gelijke mate. Er is 
een grote toename van het winkelvastgoed in de stads-
randen tegenover een beperkte toename in stedelijke 
winkelkernen. Tegelijkertijd is de leegstand in die stede-
lijke winkelkernen sterk toegenomen, waardoor het daad-
werkelijk aanbod van detailhandelsgoederen eigenlijk is 
afgenomen. In de stedelijke winkelkernen is het aanbod in 
de afgelopen 5 jaar met ruim 114.000 m2 gedaald (-2,4%). In 
de stadsranden is het aanbod van detailhandelsgoederen 
met bijna 1,5 miljoen m2 toegenomen (+145%), waarvan 
veruit het grootste deel (bijna 1,2 miljoen m2) met baan-
winkels. Dit betekent ook dat elke toevoeging van 3 m2 
winkelvastgoed heeft geleid tot ruim 1 m2 extra leegstand 
(GEO intelligence et al., 2014).
De nieuwe panden zijn groter, en het zijn vooral de klei-
nere winkelpanden die verdwijnen. Een bijzondere situatie 
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FIGUUR 5.40: AANDEEL VERGUNNINGEN VOOR HANDEL, HORECA, DIENSTEN, TOERISME, RECREATIE EN GEMEENSCHAPS-
VOORZIENINGEN IN HET TOTAAL AANTAL VERGUNNINGEN IN HET JAAR (FOUTMARGE 5-8%) IN DE PERIODE 1962 - 2016 
(Departement Omgeving, 2018)
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doet zich voor bij de baanconcentraties. Daar neemt de 
gemiddelde oppervlakte van een nieuwe winkel af. In het 
algemeen is er een schaalvergroting van de winkels, maar 
bij de baanwinkels vestigen zich ook steeds meer relatief 
kleinere winkels. Er is sprake van een uitschuifbeweging 
van het winkelaanbod van de stedelijke winkelkernen 
naar de rand. Gekoppeld daaraan is er een voortdurende 

toename van de winkelketens. Zij zijn in staat om meer 
consumenten te trekken, onder andere met lagere prijzen. 
Dit proces wordt nog versterkt doordat vele zelfstandige 
winkeliers geen opvolgers vinden en hun deuren sluiten. 
Verschraling van de diversiteit en/of uniciteit van het 
aanbod in met name binnenstedelijke winkelgebieden 
zijn het gevolg (GEO intelligence et al., 2014).

Veel voorzieningen in woongebied, maar meer en meer op bedrijventerrein
Volgens de LOCATUS-databanken, en zoals weergeven in 
Figuur 5.41, blijkt dat de meerderheid van de winkels in de 
volgens het gewestplan geplande woongebieden gelegen 
zijn (variërend van 63% voor bulkgoederen tot 86% voor 

dagelijkse goederen). En dat het bij de winkels die buiten 
de woongebieden gelokaliseerd zijn, vooral om grootscha-
lige kleinhandelszaken gaat. Zo is bv. 9% van alle handels-
zaken met bulkgoederen gelegen in landbouwgebied en 

FIGUUR 5.41: VERDELING VAN HET AANDEEL WINKELOPPERVLAKTE OVER DE VERSCHILLENDE BESTEMMINGSZONES VAN HET GEWESTPLAN
(Cant & Verhetsel, 2013)
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23% ervan in bedrijvenzones (Cant et al., 2013).
De vastgoedlogica zorgt ervoor dat (economische) activi-
teiten uit het woongebied verdreven en vervangen worden 
door meer rendabele alternatieven. Voor elke ondernemer 
is het immers aantrekkelijk om vastgoed tegen een goede 
prijs van de hand te doen als een functieverandering 
richting bijvoorbeeld wonen of kantoren mogelijk is. Het 
bedrijf zelf verhuist dan naar een veel goedkopere locatie 
op een bedrijventerrein, ook al zou het nog steeds goed 
verweefbaar kunnen zijn (Royal Haskoning DHV, 2015).
Gemiddeld 8% van de aanvragen voor vergunningen op 

bedrijventerreinen betreft een handels-, horeca- of dien-
stenfunctie. Uit Figuur 5.42 blijkt dat het aandeel van de 
vergunningen die afgeleverd worden voor handel, horeca 
of dienstenfuncties op bedrijventerrein per jaar stelsel-
matig toeneemt. 
Uit Figuur 5.43 blijkt dat het aandeel afgeleverde vergun-
ningen voor handel, horeca of een dienstenfunctie in 
landbouwgebied veel lager ligt t.o.v. het totale aantal voor 
die functies. Het aandeel voor nieuwbouw blijft stabiel, 
maar het aandeel voor het verbouwen van een bestaande 
constructie stijgt lichtjes. 

Wijzigend zorgaanbod
thuiszorg neemt toe en is ruimtelijk sterk 
verspreid
Als over twintig jaar een groot deel van de ouderen 85 
jaar of ouder wordt, dan zullen ze steeds minder vaak 
zelfstandig wonen en lopen ook hun bestedingen aan 
hun huis en tuin en in de lokale winkels geleidelijk terug. 
Bij deze 85-plussers groeit vooral de vraag naar thuis-
zorg en zorgvoorzieningen in de buurt (Van Dam et al., 
2013). Het aantal geholpen gezinnen is sterk toegenomen 
tijdens de afgelopen 10 jaar. De zorgvoorzieningen staan 
open voor alle leeftijdsgroepen, maar de meeste gebrui-

kers zijn ouderen (Vlaamse Overheid, 2017). In 2016 werden 
door alle diensten samen 16,2 miljoen uren aan gezinszorg 
gepresteerd en kregen meer dan 108.000 gezinnen mini-
maal 4 uur hulp (Vlaamse Overheid, 2017).
Op basis van de bevolkingscijfers per doelgroep wordt 
een inschatting gemaakt van het potentieel aantal uren 
dat per gemeente aan thuiszorg zal moeten worden 
besteed. Dit zijn de zogenaamde geprogrammeerde uren. 
Afhankelijk van de vraag op een bepaald moment, wijken 
de reële uren af van de geraamde. Figuur 5.44 brengt deze 
afwijkingen in beeld en daaruit blijkt dat er bij thuiszorg 
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FIGUUR 5.44: AANTAL GEPRESTEERDE UREN TEN OPZICHTE VAN DE GEPROGRAMMEERDE UREN (%) PER GEMEENTE
(Agentschap Zorg en Gezondheid)
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sterke regionale verschillen zijn, waarbij het zwaartepunt 
ligt in gemeenten of regio’s met een sterk verouderende 
bevolking. 
Specifiek voor thuisverpleging is ongeveer de helft van 
het aantal cliënten zwaar tot heel zwaar zorgbehoe-
vend, dit aandeel blijft constant. Wel zijn er regionale 
verschillen, waarbij het aantal uren thuisverpleging het 
laagst is aan de kust, in het centrale gebied van Vlaan-
deren en enkele gemeenten in het oosten van Limburg. 
In de woonzorgcentra is de zorgzwaarte heel wat groter: 
4 op de 5 bewoners zijn zwaar tot zeer zwaar zorgbe-
hoevend en dat aandeel neemt toe met de tijd (Vlaamse 
Overheid, 2017).

ziekenhuizen specialiseren en concentreren 
hun activiteiten
Schaalvergroting doet zich voor in tal van publieke en 
private voorzieningen en gaat vaak gepaard met concen-

tratie. Een goed voorbeeld hiervan zijn ziekenhuizen. Het 
aantal ziekenhuizen is de afgelopen 10 jaar verminderd. 
Ziekenhuizen streven ernaar veel medische specialismen 
aan zich te binden, en daarom moet hun verzorgings-
gebied groter zijn (Storme et al., 2015). Dat leidt er in 
de praktijk vaak toe dat ze proberen een monopolie te 
verwerven over een ruim gebied om de hoge kosten te 
spreiden. Daardoor zijn ziekenhuizen gaan fusioneren en 
ontstaan per ziekenhuisorganisatie steeds vaker gespe-
cialiseerde vestigingen. Met andere woorden, voor deze 
specialisatie is schaalvergroting een voorwaarde (Storme 
et al., 2015).
Uit Figuur 5.45 en Figuur 5.46 blijkt dat deze tendens zich 
vooral vanaf 2007 doorzet. De toename van de capaci-
teit in de grote ziekenhuizen (meer dan 450 bedden) gaat 
samen met een daling van het aantal kleine en middel-
grote ziekenhuizen (minder dan 450 bedden) op dat 
moment. 
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FIGUUR 5.46: EVOLUTIE AANTAL ZIEKENHUISBEDDEN PER CAPACITEITSKLASSE (2000-2017) 
(Agentschap Zorg en Gezondheid)

De Vlamingen die landelijk wonen shoppen meer online
De digitalisering in de financiële wereld is al langer aan 
de gang, met het elektronisch bankieren, een evolutie die 
pas na vijftien jaar volledig doorbrak. De introductie van 
PC-bankieren, en daarna mobiel bankieren, ging al veel 
sneller. Het gaat echter over veel meer dan de digitalise-
ring van de dienstverlening (SERV., 2017). In de voorbije 
tien jaar zijn er in ons land 2.269 kantoren verdwenen, 
een daling met maar liefst 31% (Febelfin). Meer en meer 
bankkantoren worden gesloten, banken fusioneren en 
slanken hun kantoren af. Vermoed wordt dat er binnen 
20 jaar nog wel banken zijn, maar dat ze anders func-
tioneren, andere diensten aanbieden en op een andere 
manier geld verdienen (SERV., 2017). 
Ook postbedrijven heroriënteren hun activiteiten. In 
2005 kondigde Bpost aan dat ze enerzijds postkantoren 
wou sluiten en kantoren uit dezelfde buurt wou hergroe-
peren. Anderzijds werd het aantal postpunten (verkoop-
punten in warenhuizen en stations) uitgebreid en wordt 
de daling van de brievenpost - als gevolg van de digitali-

sering – gecompenseerd door de verzending van pakjes. 
Naast postkantoren zet Bpost in op postpunten en 
ophaalpunten (Kariboo, Relay- en Press shop) en geperso-
naliseerde leveringen (De Roo & Sephita, 2017).
Ook voor winkelvoorzieningen is de opkomst van online 
winkelen belangrijk. Online winkelen is nog altijd een 
relatief beperkt percentage van de totale winkelomzet, 
maar dit is in snel tempo aan het veranderen (Storme et 
al., 2015). De voorbije jaren groeide e-commerce steeds 
meer, en ondertussen koopt 63% van de Belgen occasi-
oneel of regelmatig online (Comeos, 2017). Deze ontwik-
keling houdt nieuwe uitdagingen in omdat deze manier 
van winkelen versnipperd is, zowel in tijd als in plaats. 
Bovendien is e-commerce niet alleen een groeiende 
sector, maar binnen die sector is er ook een evolutie in 
het type product dat aangekocht wordt. Op basis van 
een enquête bij 1.500 internetgebruikers kon Comeos 
een inschatting maken van de marktsegmenten waarin 
nog de meeste groei kan verwacht worden. De aankoop 
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FIGUUR 5.47: AANTAL POTENTIËLE ONLINE-SHOPPERS PER STATISTISCHE SECTOR 
(Beckers et al., 2017)
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van kledij, computer, huis- en tuinartikelen stabiliseert, 
maar er kan vooral groei verwacht worden in de gezond-
heids- en schoonheidsproducten, boeken en spelletjes. De 
impact van e-commerce op de economie en de ruimte is 
nog in volle ontwikkeling.
Uit diezelfde enquête van Comeos bij 1.500 internetgebrui-
kers werd een profiel samengesteld van de onlineshopper 
op basis van een aantal socio-economische karakteris-
tieken en de frequentie van online shoppen. Daaruit blijkt 
dat de onlineshopper hoofdzakelijk een hoog opgeleide 
man is met een hoger inkomen (gezinssamenstelling of leef-
tijd is niet relevant). Op basis van de inwonersstatistieken 
(Census 2011) kan vervolgens ingeschat worden wat de 
woonplaats is van die onlineshopper (Beckers et al., 2017).
Uit Figuur 5.47 blijkt dat de potentiële onlineshoppers 
ruimtelijk sterk verspreid zijn over Vlaanderen, met een 
concentratie nabij steden. De meeste aankopen worden 
bovendien aan huis geleverd (Comeos, 2017). Comeos 
becijferde namelijk dat 73% van de onlineshoppers er de 
voorkeur aan geeft om de aankopen aan huis geleverd te 
krijgen. 

Een tweede analyse op basis van de database van een 
pakjesbedrijf geeft de ruimtelijke spreiding weer van de 
leveringen van die onlineaankopen. Zoals verwacht is 
het aantal leveringen gerelateerd aan het aantal inwo-
ners, waardoor de steden in Figuur 5.48 duidelijk in beeld 
komen (Càrdenas et al., 2017).
56% van de leveringen gebeurt in de verstedelijkte 
delen van België, waar ook 76% van de bevolking leeft 
(Càrdenas et al., 2017). Er zijn echter meer onlineaankopen 
per inwoner in de landelijke delen van het land dan in 
de stedelijke, wat in lijn is met buitenlands onderzoek 
(Càrdenas et al., 2017).
De effecten van die leveringen zijn bovendien overal 
zichtbaar. De bestelwagens kan je op elk moment van 
de dag zien, zelfs in afgelegen dorpen. De gemiste leve-
ringen, als de klant niet thuis is, creëren extra trajecten 
en dus extra verkeer. In België gebeuren er naar schatting 
minstens 150.000 leveringen per dag, door alle leveran-
ciers samen. Transport voor e-commerce draagt bij tot 
files, verkeersongevallen, luchtvervuiling, geluidsoverlast 
en klimaatverandering (Ysebaert, 2017).
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FIGUUR 5.48: RUIMTELIJKE SPREIDING VAN DE LEVERING VAN ONLINE AANKOPEN 
(Càrdenas et al., 2017)
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