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Inleiding
De walkabilityscore-tool is ontwikkeld door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw in
samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, Departement Omgeving en
VITO.
Ben je op zoek naar informatie over de wijze waarop de walkabilityscore-tool tot stand
kwam, de berekeningswijze achter de scores, of meer informatie over de kaarten en
data?
Dat hebben we voor jou samengevat in deze bundel.
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Achtergrond en situering
De walkabilityscore voor Vlaanderen en Brussel (https://walkability.marvin.vito.be) is
berekend op basis van internationaal en Vlaams onderzoek (UGent).
Onderzoek toont aan dat mensen zich meer actief verplaatsen in omgevingen met een
hoge walkability dan in omgevingen met een lage walkability (Van Dyck et al., 20091).
Een buurt met een hoge walkability wordt daarbij getypeerd door een grotere mix aan
verschillende landgebruiken of voorzieningen, een grotere stratenconnectiviteit, een
hogere mate van groen in de buurt, een hogere verkeersveiligheid en een grotere
mogelijkheid tot het nemen van openbaar vervoer en voorzieningen voor zwakke
weggebruikers dan een buurt met een lage walkability. Deze walkability werd later
uitgedrukt in een walkabilityscore, die werd berekend voor verschillende buurten in
Gent op basis van stratenconnectiviteit, inwonersdichtheid en functiemix (Van Dyck
et al., 20102).
Op basis van de methode die werd toegepast in Gent, werd in 2017 een oefening
uitgevoerd waarbij de walkabilityscore werd berekend voor het volledige grondgebied
van Vlaanderen en Brussel. Deze walkabilityscore laat toe om alle buurten in
Vlaanderen en Brussel met elkaar te vergelijken en werd berekend op een ruimtelijke
resolutie van 1 hectare.
In deze bundel wordt beschreven hoe deze berekening voor Vlaanderen en Brussel uit
2017 is geactualiseerd. Ook is de methode licht bijgesteld ten opzichte van de
methode uit 2017. In het rapport wordt eerst ingegaan op de nieuwe
berekeningswijze (2). De kaarten die resulteren uit deze berekeningswijze en die zijn
opgenomen in de webtool (https://walkability.marvin.vito.be) worden getoond in 3 en
4. In 45 wordt kort beschreven hoe de huidige berekeningswijze is aangepast ten
opzichte van de versie uit 2017.

Van Dyck, D., Deforche, B., Cardon, G. & De Bourdeaudhuij, I. (2009). Neighbourhood walkability and
its particular importance for adults with a preference for passive transport. Health & Place, 15, 496-504.
2
Van Dyck, D., Cardon, G., Deforche, B., Sallis, J.F., Owen, N. & De Bourdeaudhuij, I. (2010).
Neighbourhood SES and walkability are related to physical activity behavior in Belgian adults. Preventive
Medecine, 50, S74-S79.
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Berekening walkabilityscore
De walkabilityscore bundelt drie aspecten: de functiemix, de woondichtheid en de
stratenconnectiviteit.
Deze drie aspecten worden afzonderlijk becijferd in kaarten met een resolutie van 1
ha en geven een idee over de dichtheid van het aantal kruispunten
(stratenconnectiviteit), inwoners (woondichtheid) en verschillende functies en
voorzieningen (functiemix) in de buurt. Deze ‘buurt’ wordt berekend als een zone die
bereikt kan worden binnen een afstand van 1 kilometer. Deze afstand van 1 km wordt
gemeten langsheen de weg en niet in vogelvlucht, zoals in de vorige versie van de
berekening (zie 4).
De wegen die hierbij in rekening worden genomen zijn overgenomen uit het
Wegenregister (versie maart 2019), het referentiebestand van de wegen in
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/productendiensten/wegenregister).
Een andere mogelijke databron voor het berekenen van de stratenconnectiviteit is
Open Street Map. Beide databronnen hebben voor- en nadelen. Zo zal Open Street
Map op sommige locaties nauwkeuriger zijn dan het Wegenregister wat betreft trage
wegen. Maar Open Street Maps bevat slechts beperkte attribuutinformatie, waardoor
het o.a. niet mogelijk is private en publieke wegen goed van elkaar te kunnen
onderscheiden. Bovendien is Open Street Map geen authentieke Vlaamse
gegevensbron, waardoor de kwaliteit van het kaartbestand niet op alle locaties in
Vlaanderen gegarandeerd is en de betrouwbaar niet overal even hoog is. Om die reden
werd de keuze gemaakt om te werken met het Wegenregister. Het gevolg hiervan is
dat bij het visualiseren van de resultaten in de online walkabilityscore-tool een
afwijking kan optreden tussen de wegen die gebruikt zijn voor de berekeningen en
de straten die zijn ingetekend op de achtergrondkaarten (en die afkomstig zijn uit
Open Street Maps). Deze achtergrondkaarten hebben echter alleen als doel om de
oriëntatie te vergemakkelijken en werden niet gebruikt bij de berekeningen.
Daarnaast worden ook niet alle types van wegsegmenten uit het Wegenregister in
rekening gebracht in de berekening. Tabel 1 geeft een overzicht van de types van
wegen die wel en niet zijn meegenomen voor het bepalen van de 1 km-afstand bij het
berekenen van de deelindicatoren.
Tabel 1 Overzicht van de types van wegen uit het Wegenregister die in rekening zijn gebracht voor het
berekenen van de afstand waarbinnen de deelindicatoren worden berekend

Types wegsegmenten die WEL in Types wegsegmenten
rekening zijn gebracht
rekening zijn gebracht
weg met gescheiden rijbanen die geen autostrades
autosnelweg is

die

NIET

in

weg bestaande uit één rijbaan

op- en afritten van autostrades

rotonde

in- of uitritten van parkings en diensten

‘speciale verkeerssituatie’
rotondes)
verkeersplein
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(speciale parallelwegen (= complexe afritten van
autostrades)
tramwegen
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ventweg

dienstwegen (bv. van de wegbeheerder
of hulpdiensten)

voetgangerszone

veren*

wandel- of fietsweg, niet toegankelijk
voor andere voertuigen
aardeweg
onbekend
*Opmerking: veren zijn niet in rekening gebracht omdat ze, over het algemeen, over grotere
afstanden van belang zijn en niet binnen een 1 km-zone. Ter informatie kunnen deze
wegverbindingen in de webtool worden gevisualiseerd als ‘extra kaartlaag’ (zie paragraaf 4.3).
Sommige veren, die alleen door wandelaars en fietsers bruikbaar zijn, zitten echter ook in het
Wegenregister als ‘wandel- of fietsweg’, en zijn daardoor dus wél meegenomen in de analyse.

De selectie van wegen die in rekening is gebracht, is relatief ruim, waardoor zowel
veeleer trage wegen in landelijk gebied en natuurgebied (bv. aardewegen) in rekening
zijn genomen als wegen in het stedelijke gebied. De onderstaande figuren illustreren
welke wegen in rekening werden gebracht in een omgeving met natuurgebieden
(Figuur 1), in eerder agrarisch gebied (Figuur 2) en in een meer stedelijke context
(Figuur 3).

Figuur 1 Illustratie van de wegtypes die in rekening zijn gebracht in de berekening voor de omgeving
van Genk en het nationaal park Hoge Kempen (Bron: wegenregister, versie maart 2019) (legende: zie
Figuur 3)
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Figuur 2 Illustratie van de wegtypes die in rekening zijn gebracht in de berekening voor de omgeving
van Passendale en Moorslede (Bron: wegenregister, versie maart 2019) (legende: zie Figuur 3)
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Figuur 3 Illustratie van de wegtypes die in rekening zijn gebracht in de berekening voor het centrum
van Gent (Bron: wegenregister, versie maart 2019)

Zoals reeds vermeld is de walkabilityscore een raster-GIS-kaart met een resolutie van
1 ha. Er wordt met andere woorden een uitspraak gedaan over de walkabilityscore
voor iedere zone van 100 m bij 100 m. De berekeningen worden echter uitgevoerd
op basis van een fijnschaliger raster met 10 m bij 10 m rastercellen. Op die manier
kunnen details (bv. de vorm van het wegennetwerk) beter in rekening gebracht
worden. Resultaten voor iedere deelindicator worden finaal geaggregeerd naar een
resolutie van 1 ha door de gemiddelde score per deelindicator van alle 10 x 10 m²
cellen binnen de cel van 1 ha te berekenen (zie Figuur 4).
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Figuur 4 Illustratie berekening op 10 x 10 m² resolutie (links) vs. geaggregeerde resultaat op 1 hectare
resolutie (rechts)

Omwille van het feit dat de berekeningen worden uitgevoerd langsheen de weg,
worden de deelindicatoren en de finale walkability in eerste instantie enkel berekend
voor die hectarecellen die wegen bevatten. De rastercellen waardoor geen enkele weg
loopt, krijgen een uitspraak ‘no data’. Om het aantal rastercellen met ‘no data’ te
beperken, wordt voor rastercellen die grenzen aan een rastercel waardoor een weg
loopt, de waarde van de dichtstbijzijnde rastercel overgenomen (zie Figuur 5). Deze
procedure wordt uitgevoerd op het niveau van de finale rastercellen op 1 hectare
resolutie. Op die manier zorgen we ervoor dat bv. huizen of andere functies die net
buiten een cel met een weg vallen, toch een walkabilityscore krijgen.

Figuur 5 Illustratie van de berekening voor alle hectarecellen die een weg bevatten (links) vs. alle
hectarecellen die een weg bevatten en hun buurcellen (rechts)

In de volgende onderdelen wordt in detail ingegaan op de berekeningswijze en de
gebruikte databronnen voor deze 3 deelindicatoren en op de combinatie van de drie
deelindicatoren tot de finale walkabilityscore.
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2.1. Stratenconnectiviteit
De deelindicator stratenconnectiviteit wordt berekend door een sommatie van het
aantal kruispunten dat binnen een afstand van 1 km aanwezig is. Hierbij worden enkel
kruispunten in rekening gebracht tussen de types van wegen uit het Wegenregister
die vermeld staan in Tabel 1. Kruispunten met bv. autosnelwegen worden niet
meegerekend in het aantal kruispunten dat gevonden wordt binnen een afstand van
1 km.
Om dubbeltellingen van kruispunten te vermijden (bv. wanneer gescheiden rijbanen
als aparte lijnen worden ingetekend in het Wegenregister), worden kruispunten die
heel dicht bij elkaar liggen, samengevoegd. Kruispunten worden gecombineerd als ze
op minder dan 15 m afstand van elkaar gelegen zijn. Dit wordt uitgevoerd aan de
hand van een ‘buffer’-operatie in GIS. Rondom ieder kruispunt wordt een buffer van
7,5 m afstand ingetekend. Wanneer buffers met elkaar overlappen, wordt voor deze
zone van overlappende buffers slechts 1 kruispunt geteld in plaats van de
afzonderlijke kruispunten. Figuur 6 illustreert dit principe.
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Figuur 6 Illustratie buffer van 7,5 m (in groen) rondom de kruispunten

2.1.1. GEBRUIKTE DATA
Wegenregister versie maart 2019

2.2. Woondichtheid
De deelindicator woondichtheid wordt berekend door een sommatie van alle inwoners
die wonen binnen de gehanteerde afstand van 1 km.
Gezien de inwoners niet ‘op’ een weg wonen, maar veeleer ‘naast’ de weg worden ze
steeds eerst op de dichtstbijzijnde weg geprojecteerd. Hierbij wordt een
maximumafstand van 200 m gebruikt. Op die manier worden alle inwoners in
rekening gebracht, behalve wanneer hun adreslocatie op meer dan 200 m van een
weg gelegen zou zijn. Vervolgens wordt berekend hoeveel inwoners binnen 1 km
afstand langsheen de weg bereikbaar zijn.

2.2.1. GEBRUIKTE DATA
Voor Vlaanderen zijn geactualiseerde inwonerskaarten per ha voor het jaar 2019
gebruikt.
(bron: http://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/722a637d-7971-4990-91440c869791ee20).
Voor Brussel zijn de inwoners gebaseerd op een raster met variabele resolutie voor
het jaar 2016 dat voor deze opdracht aangeleverd werd door Statbel. Alle data zijn
ten slotte gecorrigeerd op basis van de inwoners per statistische sector
(https://statbel.fgov.be/nl/open-data/bevolking-statistische-sector-7),
zodat
de
totalen per statistische sector voor het jaar 2019 kloppen.

2.3. Functiemix
Voor de functiemix wordt berekend hoe divers iedere omgeving van 1 km afstand is aan de hand van
de onderstaande entropie-index.

Hierbij wordt P berekend als de grondoppervlakte die de gebouwen van verschillende
types van functies innemen, die binnen een afstand van 1 km voorkomen. Hierbij
worden 7 types van functies onderscheiden (n = 7 in bovenstaande formule):
1.
2.
3.
4.
5.

Retail - ‘Food’
Retail - ‘Non-food’
Institutioneel
Entertainment
Sport + groen
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6. Kantoor
7. Residentieel
Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende voorzieningen die tot de 7 types
worden gerekend (voor de gebruikte databronnen, zie paragraaf 2.3.1).
Net zoals voor de inwonersdichtheid, wordt de gebouwoppervlakte hierbij op de
dichtstbijzijnde weg geprojecteerd. Op die manier worden alle functies in rekening
gebracht, behalve indien hun adreslocatie op meer dan 200 m van een weg gelegen
zou zijn. Vervolgens wordt berekend welk aandeel van de totale gebouwoppervlakte
die binnen een afstand van 1 km voorkomt wordt ingenomen door iedere functie.
Indien alle functies een evenwaardige oppervlakte innemen, wordt een score in de
buurt van 1 behaald. Indien de bebouwde omgeving volledig of grotendeels wordt
gedomineerd door een specifiek type van functies, wordt een score in de buurt van 0
gehaald (in dat geval is Pij/Pj = 1 in bovenstaande formule en ln(Pij/Pj) = 0).
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Tabel 2 Overzicht van de voorzieningen per type

Retail – Food

Retail
food

–

Non- Institutioneel

Entertainment

Sport en groen

Kantoor

Residentieel

eet- en
drinkgelegenheden

basisvoorziening
en niet-voeding

kleuteronderwijs
lager onderwijs

bibliotheken

detailhandel
kleding

secundair onderwijs
hoger onderwijs

cultuurcentra

Gebouwen
met
minstens 20
werknemers

Gebouwen waarin
inwoners
gedomicilieerd
zijn

kleine
voedingswinkels

detailhandel huis
en tuin

schouwburgen en
concertzalen

grote
voedingswinkels

detailhandel vrije
tijd

gespecialiseerde
voedingswinkels

detailhandel in
nicheproducten

volwassenen onderwijs
deeltijds
kunstonderwijs
leerlingenbegeleiding
algemene
geneeskunde
tandartsen
apothekers
oogzorg
algemene
ziekenhuizen
academische
ziekenhuizen
geestelijke
gezondheidszorg
kinderopvang
ouderenvoorzieningen
lokale dienstencentra
ziekenfondsen
OCMW
post
bank en verzekering
overheidsfuncties

basissportaccommodat
ies
regionale
sportaccommodat
ies
zwembaden

bakkers en slagers

bioscopen
musea
monumenten
pret- en
themaparken

speciale
sportaccommodat
ies
Wijkgroen*

*Voor wijkgroen wordt niet de gebouwoppervlakte in rekening gebracht, maar de totale perceeloppervlakte van het wijkgroen tot een maximum van 500 m
tot aan de weg. Er werd voor het type wijkgroen gekozen omwille van de definitie van wijkgroen (https://www.statistiekvlaanderen.be/KSMD-86-nabijheidvan-groen): groen van 10 ha dat aanwezig is op een afstand van maximaal 800 m rondom de woning. Deze afstand van 800 m sluit het best aan bij de
afstandsmaat van 1 km die gebruikt wordt voor de berekening van de walkabilityscore.

Walkabilityscore-tool

12

2.3.1. GEBRUIKTE DATA
De gebruikte databronnen zijn dezelfde als beschreven in de studie
‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau’, maar
geactualiseerd naar de toestand 2019 indien beschikbaar. Voor de verwerking van de
databronnen tot de puntlocaties van de voorzieningen wordt verwezen naar het
rapport van deze studie3.
Voorziening
Kleuteronderwijs
Lager onderwijs
Secundair onderwijs
Hoger onderwijs
Volwassenonderwijs
Deeltijds kunstonderwijs
Leerlingbegeleiding
Algemene geneeskunde
Tandartsen
Oogzorg
Apothekers
Algemene ziekenhuizen
Academische ziekenhuizen
Geestelijke gezondheidszorg
Ouderenvoorzieningen
Lokale dienstencentra
Kinderopvang
Ziekenfondsen
O.C.M.W.
Post
Bank en verzekering
Overheidsfuncties
Bibliotheken

Bron

AIV, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 4

RIZIV, versie november 2019
VKBO, versie maart 2019

AIV, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid5

AIV, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin6

VKBO, versie maart 2019
VKBO, versie maart 2019 + AIV, Agentschap Binnenlands
Bestuur7
AIV, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Bibnet
8

Cultuurcentra
Schouwburgen en
concertzalen
Bioscopen
Musea
Monumenten
Pret- en themaparken

AIV, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media 9
VKBO, versie maart 2019
VKBO, versie maart 2019
FARO10
VKBO, versie maart 2019
Atlas der Topvoorzieningen (Storme et al., 2015)

https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230143
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/b2027867-cd3e-4e67-b6f1-aec3ff878f44
5
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9531f406-ca7c-4987-9e8b-37de471a57b3
6
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/928a7f14-fdef-4ed9-ad94-2dce0b20fbc5
7
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/eeca1d86-4d73-40f3-9f82-4671904eae04
8
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/c4a66c9b-a29f-45e8-805d-48ab18877ceb
9
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/358dad8a-7e65-4dd9-9726-318fc2ef1ed7
10
https://erfgoedkaart.be/
3
4
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Basis-sportaccommodaties
Regionale
sportaccommodaties
Zwembaden
Speciale sportaccommodaties
Wijkgroen
Gebouwen met meer dan 20
werknemers
Gebouwen waarin inwoners
gedomicilieerd zijn
Bakkers en slagers
Kleine voedingswinkels
Grote voedingswinkels
Gespecialiseerde
voedingswinkels
Eet- en drinkgelegenheden
Basisvoorzieningen nietvoeding
Detaillhandel Kleding
Detaillhandel Huis en tuin

AIV, Sport Vlaanderen11

Agentschap Binnenlands Bestuur12
VKBO, versie maart 2019
Landgebruikskaart toestand 201913

VKBO, versie maart 2019

Detaillhandel Vrije tijd
Detailhandel in
nicheproducten

2.4. Combinatie deelindicatoren tot walkabilityscore
Om de scores van de drie deelindicatoren te kunnen combineren tot een
walkabilityscore is een normalisatie nodig. De drie deelindicatoren zijn immers
uitgedrukt in verschillende eenheden. De stratenconnectiviteit geeft het aantal
kruispunten binnen 1 km afstand weer, de inwonersdichtheid is gebaseerd op het
aantal inwoners binnen 1 km afstand, terwijl de functiemix een maat is tussen 0
(kleine mix) en 1 (grote mix). Deze normalisatie gebeurt aan de hand van een z-score
die wordt berekend voor de score van de deelindicator per hectare aan de hand van
de volgende formule:

x = score van de hectare-cel
µ = gemiddelde score voor Vlaanderen en Brussel
σ = standaardafwijking van de scores in Vlaanderen en Brussel
De walkabilityscore is vervolgens de optelsom van deze drie deelindicatoren waarbij
de stratenconnectiviteit dubbel telt:
walkabilityscore= stratenconnectiviteit*2 + functiemix + woondichtheid
https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/6e1686a2-4c8c-4a30-93da-0bff7cae21b6
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/groen-de-buurt
13
https://archiefalgemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/449392/Landgebruik_en_Ruimtebesla
g_2019_def_correctie.pdf?sequence=1&isAllowed=y
11
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Naast de walkabilityscore voor heel Vlaanderen en Brussel, worden ook kaarten
gevisualiseerd voor het ‘bebouwd’ gebied. Deze kaarten hebben dezelfde scores als
de Vlaanderen-dekkende kaarten (zowel voor de walkablityscore als de scores op de
3 deelindicatoren), maar de visualisatie is beperkt tot het ‘bebouwd gebied’ en buiten
het ‘bebouwd gebied’ is er voor deze kaartlaag geen score opgenomen. Voor de
definitie van het ‘bebouwd’ gebied worden alle rastercellen meegenomen die voldoen
aan minstens één van onderstaande voorwaarden:
•
•
•

Ruimtelijke bestemming wonen op basis van de RuimteBoekHouding
van het Departement Omgeving14
Ruimtelijke bestemming industrie (buiten of binnen de poorten) op basis
van de RuimteBoekHouding van het Departement Omgeving
Inwonersdichtheid van de hectarecel > 0 (feitelijk bewoonde locaties) op
basis van dezelfde databron die is gebruikt voor het berekenen van de
woondichtheid

Figuur 7 toont de locaties die hieraan voldoen in Vlaanderen en Brussel in rood.

Figuur 7 Illustratie ‘bebouwd gebied’ in Vlaanderen en Brussel

14

https://omgeving.vlaanderen.be/ruimteboekhouding-rsv
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Resulterende kaarten
3.1. Walkabilityscore
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3.2. Walkabilityscore bebouwd gebied
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3.3. Inwonersdichtheid
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3.4. Stratenconnectiviteit
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3.5. Functiediversiteit
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Data en bronnen kaartlagen
In de webtool (https://walkability.marvin.vito.be/) zijn een aantal kaartlagen
opgenomen die aanvullend werken ten opzichte van de walkabilityscore.

4.1. Belfius-clusters
De walkabilityscore is een relatieve meting. Dat wil zeggen dat de score berekend
wordt ten opzichte van de andere scores in Vlaanderen. Dat zorgt voor een
gemakkelijke interpretatie. Aan de andere kant betekent het dat je op basis van één
score niet kan bepalen of een buurt goed of slecht scoort. De score heeft enkel
betekenis in vergelijking met andere buurten. Dat wil zeggen dat een bepaalde score
in een landelijke gemeente beschouwd kan worden als ‘hoog’, terwijl je diezelfde
score in een meer stedelijke context als ‘eerder laag’ kan beschouwen. In landelijke
gemeenten is de walkabilityscore (en dus de woondichtheid, stratenconnectiviteit en
functiemix) over het algemeen lager dan in een stedelijke context. Het is dus enkel
relevant om de score op de buurten uit jouw gemeente onderling te vergelijken en te
vergelijken met gelijkaardige gemeenten.
Het is dus relevant om de scores van bepaalde buurten binnen een gemeente te
vergelijken en om scores te vergelijken met andere buurten in gemeenten met een
gelijkaardige classificatie. In de tool is het mogelijk om de scores te vergelijken met
andere gemeenten uit dezelfde Belfius-cluster. Dit kan door in de menubalk ‘Belfiusclusters’ een cluster te selecteren.
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Hiervoor is gebruik gemaakt van de indeling van Belfius-clusters
(https://research.belfius.be/nl/typologie-gemeenten/).
De meest recente indeling van de Belfius-clusters is berekend in 2018. De indeling
houdt met andere woorden geen rekening met de gemeentefusies van 2019. Hierdoor
is het mogelijk dat fusiegemeenten in twee verschillende Belfius-clusters voorkomen.
De kleurenschaal van de kaart wijzigt als de functie ‘herschaal’ wordt gebruikt. Indien
er geen Belfius-cluster is geselecteerd en de ‘herschaal’-functie wordt gebruikt, wordt
de kleurenschaal herschaald naar het gebied waarop het venster is ingezoomd.
Herschaling op niveau van de Belfius-cluster ‘Grote en regionale steden’

Herschaling op niveau van het ingezoomd gebied
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4.2. Socio-economische karakteristieken van de bevolking
Drie kaartlagen geven info over de socio-economische achtergrond van de inwoners
van een locatie. Deze zijn te visualiseren via de menubalk ‘Demografische gegevens’.

Het gaat hierbij om gegevens voor alle statistische sectoren in Vlaanderen en Brussel.
Deze kaarten kunnen niet gelijktijdig met de kaartlagen met de walkabilityscore (of
de deelindicatoren) worden getoond.
→ Aantal inwoners jonger dan 15 jaar
Toestand in 2017. Cijfers afkomstig van provincies.in.cijfers
(https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard).
→ Aantal inwoners ouder dan 65 jaar
Toestand in 2017. Cijfers afkomstig van provincies.in.cijfers
(https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard).
→ Mediaan inkomen
Mediaan van het totaal netto belastbaar inkomen per statistische sector in 2015.
Cijfers afkomstig van Statbel
(https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/fiscale-inkomens/plus).
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4.3. Locaties van voorzieningen
Een tiental kaartlagen geven info over de locatie van een aantal voorzieningen. Het
gaat hierbij om een aantal kwetsbare voorzieningen (kinderopvang, scholen,
ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen) en vervoersvoorzieningen (haltes
openbaar vervoer, fietsroutenetwerk, veren). De kaartlagen kunnen worden
gevisualiseerd door de menubalk ‘extra kaartlagen’ aan de rechterkant van het
scherm open te klappen. De locaties worden bovenop de kaartlagen van de
walkabilityscore (of de deelindicatoren) getekend.

→ Haltes De Lijn
Deze kaartlaag geeft alle haltes die worden bediend door Vervoersmaatschappij De
Lijn
Bron: De Lijn via Geopunt
(https://www.geopunt.be/catalogus/webservicefolder/dc149f15-51bf-4c00-38d55eae-b739-8893-3af5aea0)
→ Kinderopvang
Bron: Kind en Gezin, Kinderopvangvoorzieningen erkend door Kind en Gezin via POIservice (https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/928a7f14-fdef-4ed9ad94-2dce0b20fbc5)
→ Basisscholen
Bron: Vlaams ministerie van onderwijs en vorming, Onderwijsaanbod in Vlaanderen
en Brussel via POI-service
(https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/b2027867-cd3e-4e67-b6f1aec3ff878f44)
→ Secundaire scholen
Bron: Vlaams ministerie van onderwijs en vorming, Onderwijsaanbod in Vlaanderen
en Brussel via POI-service
(https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/b2027867-cd3e-4e67-b6f1aec3ff878f44)
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→ Ziekenhuizen
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgvoorzieningen erkend door het
Agentschap Zorg en Gezondheid via POI-service
(https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9531f406-ca7c-4987-9e8b37de471a57b3)
→ Assistentiewoningen
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgvoorzieningen erkend door het
Agentschap Zorg en Gezondheid via POI-service
(https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9531f406-ca7c-4987-9e8b37de471a57b3)
→ Woonzorgcentra
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid, Zorgvoorzieningen erkend door het
Agentschap Zorg en Gezondheid via POI-service
(https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/9531f406-ca7c-4987-9e8b37de471a57b3)
→ Fietsroutenetwerk
Bron: Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid, Bovenlokaal
Functioneel Fietsroutenetwerk Ligging (BFF)
(https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/cdf0ec2d-69d2-49cd-8f35596be010745e)
→ Ontwikkelingskansen
Bron: Departement Omgeving, Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau toestand 2015 - mét A-buslijnen-klassering via natural breaks
(https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/dfe33af8-c42b-4854-8fb0278f4f7ff99a)
→ Knooppuntwaarde 2019
Deze kaartlaag geeft de treinstations, tram/metrohaltes en bushaltes met een
bediening met een 30 min.-frequentie weer die zijn meegenomen in de berekening
van de knooppuntwaarde voor het Departement Omgeving (toestand in 2019). De
grootte van de iconen op de kaart wordt bepaald door de knooppuntwaarde: hoe
groter het icoon, hoe hoger de knooppuntwaarde van het knooppunt.
De berekening van deze knooppuntwaarde is identiek aan de rekenwijze in de
studie ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en nabijheid
voorzieningen’ uitgevoerd voor departement Omgeving (https://archiefalgemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/230143). We verwijzen naar
deze studie voor een uitvoerige beschrijving van de methodologie.
Berekeningen op basis van de dienstregeling openbaar vervoer toestand 2019:
•
De Lijn: versie oktober 2019
•
NMBS: versie oktober 2019
•
MIVB: versie oktober 2019
Opmerking: in de berekeningswijze van de knooppuntwaarde worden haltes die op
minder dan 200 m van elkaar zijn gelegen samengenomen (zie beschrijving in
bovenvermeld rapport ‘Ontwikkelingskansen op basis van knooppuntwaarde en
nabijheid voorzieningen’). De exacte locaties van de knooppunten kunnen dus
maximum 200 m afwijken van de werkelijke locaties van de haltes/stopplaatsen.
→ Veren niet erkend als weg
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Bron: Agentschap informatie Vlaanderen, Wegenregister (versie maart 2019)
(https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/productendiensten/wegenregister)
Uit het wegenregister werden alle wegsegmenten geselecteerd met als morfologie
‘veer’.

4.4. Achtergrondlagen
Tot slot kunnen een aantal achtergrondlagen worden geselecteerd via de menubalk
‘achtergrond’ aan de rechterkant van het scherm. Deze kaarten hebben als enige
functie om de oriëntering te ondersteunen. Ze zijn met andere woorden niet gebruikt
in de berekening van de walkabilityscore. Deze kaarten worden op continue basis
geactualiseerd en de meest recent beschikbare toestand is daardoor altijd gebruikt in
de tool.

→ Stratenkaart
Bron: Open Street map (www.openstreetmap.org)
→ Zwart-wit
Bron: Open Street map (www.openstreetmap.org)
→ Satelliet
Bron: ESRI (https://www.esri.com/en-us/maps-we-love/gallery/satellite-map)
→ Laag contrast
Bron: CartoDB (https://carto.com/about-carto/)
→ GRB-basiskaart (kleur en grijswaarden)
Bron: Digitaal Vlaanderen (https://overheid.vlaanderen.be/informatievlaanderen/producten-diensten/basiskaart-vlaanderen-grb)
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Bijkomende toelichting over de berekening
5.1. Aanpassingen aan de berekening van de walkability-score
Voor de berekening van de walkabilityscore werd, omwille van een gebrek aan tijd en
middelen, uitgegaan, van een 1 km-contour rond de buurt in vogelvlucht (ronde
buffer) om de functiemix, woningendichtheid en stratenconnectiviteit te berekenen.
Hierbij werd voor iedere rastercel van 1 ha de inwonersdichtheid, stratenconnectiviteit
en functiemix berekend binnen een (ronde) buffer met een straal van 1 km. Figuur 8
illustreert dit voor de stratenconnectiviteit: voor iedere rastercel van 1 ha wordt het
aantal kruispunten berekend dat voorkomt binnen een straal van 1 km. Voor de
inwonersdichtheid wordt berekend hoeveel inwoners wonen binnen een straal van 1
km.
Er kunnen echter veel zinvollere resultaten bekomen worden wanneer de contour
wordt berekend als werkelijke afstand over voor voetgangers mogelijke trajecten. Op
die manier tellen bijvoorbeeld kruispunten, functies of woningen die aan de overzijde
van een fysieke barrière liggen (denk aan snelweg, kanaal, treinspoor …) enkel mee
als ze daadwerkelijk binnen 1 km afstand te voet liggen. Dit zorgt voor een belangrijke
verbetering van het kaartmateriaal.
Om die reden werd in het voorliggend rapport gewerkt met een netwerkafstand van
1 km (i.e. langsheen de weg) in plaats van de vogelvluchtafstand.
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Figuur 8 Illustratie berekening stratenconnectiviteit binnen ronde buffer van 1 km: voor iedere
rastercel van 1 ha wordt het aantal kruispunten dat voorkomt binnen een ronde buffer van 1 km
berekend

Daarnaast zijn er een aantal specifieke aanpassingen
berekeningswijze van de functiemix en stratenconnectiviteit.

gebeurd

aan

de

5.2. Aanpassingen aan de berekening van de stratenconnectIviteit
Om dubbeltellingen van kruispunten te vermijden (i.v.m. soms apart ingetekende
rijbanen), worden kruispunten in de nieuwe versie gecombineerd als ze liggen in
overlappende buffers met een straal van 7,5 m (en dus indien ze op een maximale
afstand van 15 m van elkaar gelegen zijn). In de vorige versie van de berekeningen
gebeurde dit binnen een buffer van 15 m.
De reden om de buffer te verkleinen tot 7,5 m is dat anders alle kruispunten die op
minder dan 30 m van elkaar liggen als 1 kruispunt gezien worden, en dit was ten
nadele van de kernen waar veel kruispunten gewoonweg dicht bij elkaar liggen. Het
nadeel is wel dat nu een dubbeltelling van kruispunten mogelijk is wanneer rijbanen
erg ver (15 m) uit elkaar liggen (bv. met een tramlijn en een groenstrook ertussen).
Maar dit komt heel weinig voor in Vlaanderen en Brussel. Onderstaande figuur
illustreert het effect: de groene buffers zijn de nieuwe buffers van 7,5 m, de roze
buffers zijn de oude buffers met 15 m afstand. Daar waar de groene buffers elkaar
raken worden ze als 1 kruispunt geteld in de berekening.
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Figuur 9 Illustratie buffer van 7,5 m (in groen) vs. buffer van 15 m (in roze) rondom de kruispunten

5.3. Aanpassingen aan de berekening van de functiediversiteit
→ Uitbreiding van het aantal types van functies dat in rekening wordt gebracht van 4
naar 7. Daar waar in de vorige versie een onderscheid werd gemaakt tussen 4 types
van functies voor het berekenen van de entropie-score (retail, institutional, office en
entertainment), wordt het aantal types van functies nu opgehoogd tot 7 functies (retail
– food, retail – non food, institutioneel, kantoren, entertainment, sport en groen,
residentieel).
•

Het originele type ‘Retail’ wordt hierbij opgesplitst in ‘Retail - Food’ en ‘Retail Non-food'. De horeca (restaurants en cafés) waren origineel opgenomen in het
type ‘Entertainment’, maar worden nu toegevoegd aan het type ‘Food’. Ten
opzichte van de oude categorie ‘retail’ zijn de onderdelen ‘auto’ en ‘overige
regionale voorzieningen’ weggelaten, omdat ze vaak weinig relevant zijn om
te voet naartoe te gaan, en omdat sommige activiteiten veel zelfstandigen
bevatten die op hun thuisadres geregistreerd staan maar eigenlijk elders
werken.

•

Het type ‘kantoren’ is volledig anders berekend dan in de vorige versie. Een
‘kantoor’ wordt nu gedefinieerd als een gebouw met minstens 20 werknemers.
Andere drempelwaarden (50 of 10) leken heel weinig gebouwen of veel extra
lintbebouwing op te leveren. De oppervlaktes van deze gebouwen binnen de
buffer worden gebruikt in de functiediversiteit

•

Het subtype ‘groen’ van het type ‘entertainment + green’ wordt nu uit het
wijkgroen gehaald (minimum 10 ha). Omdat dit niet om gebouwen maar om
grote oppervlaktes gaat, wordt het groen rechtstreeks aan de
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netwerkafstandsberekening toegevoegd, maar is de wandelsnelheid buiten de
wandelpaden maar half zo hoog. Dus is maximum een groenoppervlakte met
een straal van 500 m buiten de weg meegenomen in de berekening. Dit is ook
nuttig om het evenwicht te bewaren met de andere functieoppervlaktes.
•

Ten slotte wordt een type ‘residentieel’ toegevoegd. Dit zijn alle gebouwen die
op basis van de landgebruikskaart, toestand 2019, als woningen
geïdentificeerd zijn.

→ Dubbeltellingen van gebouwen/percelen met meerdere functies binnen 1 type zijn
verwijderd
•

bv. universitair ziekenhuis = hoger onderwijs + ziekenhuis. Beide maken deel
uit van het type ‘institutional’ en zorgden er zo voor dat de hele buurt een lage
functiemix heeft omdat een grote oppervlakte van één functietype twee keer
werd meegenomen. Idem bijvoorbeeld voor verschillende sportaccommodaties
binnen het type ‘sport en groen’.
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