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Wat is ruimtelijke planning?

De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van 
de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de 
toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. 

Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende 
maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. 

Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de 
gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, 
esthetische en sociale gevolgen. 

Op deze manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

VCRO Artikel 1.1.4. 

=> gezondheid?









Ruimtebeslag

Het ruimtebeslag is de ruimte die 

ingenomen worden door onze 

nederzettingen (dus voor huisvesting, 

industriële en commerciële doeleinden, 

transportinfrastructuur, recreatieve 

doeleinden en ook parken en tuinen)

Poelmans, L. en Engelen, G. (2014) Verklarende factoren in de evolutie van het ruimtebeslag. Studie 

uitgevoerd in opdracht van Ruimte Vlaanderen.













Kansen voor gezondheid in plannen

Op projectniveau

Op gemeentelijk 
niveau

Op intergemeentelijk 
niveau

Op Vlaams niveau



Kansen voor 
gezondheid op 
projectniveau

voorbeeld 
Clementwijk
Sint-Niklaas



Bicycle & 
transit 

oriented
development



Clementwijk Sint-Niklaas
Illustratie Fris in het 
Landschap

Groene publieke ruimte als drager



Fris in het landschap



Kansen voor 
gezondheid op 
schaal van de 

gemeente

Voorbeeld 
Groen Lint 
Oostende





Voorland



Kansen voor 
gezondheid op 

intergemeentelijk 
niveau

Voorbeeld
Bordeaux 

Métropole - Bègles







« Faire grandir une ville, ce n’est pas simplement bâtir, 
mais imaginer les nouvelles formes à lui donner pour 
répondre aux urgences climatiques et sociales 
notamment, auxquelles le monde doit faire face. Du 
global au local, nous devons agir sur notre territoire pour 
ne pas hypothéquer l’avenir de nos enfants.

Il nous faut donc inventer de nouveaux modes d’habitat, 
plus économes en énergie, plus proches de la nature, 
plus confortables, plus solidaires. Il faut nous acclimater 
à la nouvelle donne écologique et apprendre à négocier 
avec elle : partage de l’espace public harmonieux, 
densification équilibrée de notre territoire, préservation 
de la biodiversité… » Maire de Bègles



Les Secheries, le parc habité de 
Bègles



Kansen voor 
gezondheid op 

Vlaams 
beleidsniveau



Actieve verplaatsing - verdichting

VITO, knooppunten en voorzieningenkaart, 
Departement Omgeving



Actieve verplaatsing – verdichting?

fietssnelwegenkaart



Actieve recreatie – bescherming open 
ruimte

Kaart Toerisme Vlaanderen

Clusteren  tot robuuste 
open ruimtegebieden
Cfr “Nationale Parken”



Actieve recreatie: open ruimte bij de 
stad

Parkbos Gent in Ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen (1997)

Foto ANB



We need you!

Besef groeit dat duurzame ruimtelijke planning 
essentieel is om gezond te kunnen leven.

Verschuiving van wat mensen willen vanuit 
individueel belang naar hoe we als samenleving 
aan ruimtelijke kwaliteit kunnen werken



Kom op tegen verharding! Pleidooi 
voor een antirookcampagne in het 

Vlaams ruimtelijk beleid 

Hans Leinfelder 
KUL

Sensibilisering
Wetgeving
Omgevingsmaatregelen


