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Masterproef Karel Vancoppenolle I 

Woord vooraf 
 

 

 

Vorig jaar, rond april, tuimelde ik de mobiliteit in. Alleen wist ik dat toen nog niet. 
Samen met medestudenten Mathijs, Pieter en Elke en vijfentwintig Gentenaars en 
mobiliteitsexperten mocht ik nadenken en dromen over de Gentse mobiliteit in 2050. 
Het dromen mondde uit in de bundel ‘de Fiets van Troje’ en een blijvend, langdurig 
engagement voor een duurzame mobiliteitscultuur. 

Nu, op het eind van dit academiejaar, kan ik gerust zeggen dat deze thesis een 
rechtstreeks gevolg is van die tuimelperte in april 2012. 

 

Deze masterproef was zonder de steun en hulp van enkele mensen  niet mogelijk 
geweest. Mijn oprechte dank gaat uit naar: 

Professor ir. Dirk Lauwers, dr. ir-arch. Kobe Boussauw, ir-arch. Frank Van Hulle voor het 
goed op weg zetten, teksten te lezen en tijd vrij te maken. 

Aline, Guido, Ward en Jan; Mama, papa, broers, voor de steun doorheen de jaren, 
het vertrouwen en alle hulp. 

Annick, voor alles. 

Het ‘Fiets van Troje-team’; Elke, Dries, Jeroen, Pieter... en, in het bijzonder, Tim, voor 
zijn enthousiasme en concrete informatie. 

De ateliervrienden; Judith, Alexander, Alexandre en Dirk, maar ook Wim Michiels 
(Euroimmostar), Bart Van Lokeren (Sint-Niklaas), Nathalie Desmet (Stad Gent) voor het 
delen van informatie en tijd. 

Mijn vrienden, Rein, Svea, Julie, Sam, Nele, Veerle, Veerle, Elien, Wim, Sarah, Mathijs, 
Pieter, Arno, Elise, Diete, etc. In het bijzonder, Sebastiaan en Elke, voor hun kennis, 
hulp en steun. 

 

Bedankt. 
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Toelating tot bruikleen 
 

 

 

De auteur, Karel Vancoppenolle, geeft de toelating deze masterproef voor 
consultatie beschikbaar te stellen en delen van de masterproef te kopiëren voor 
persoonlijk gebruik. 

Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder 
met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen 
van resultaten uit deze masterproef. 

The author gives permission to make this master dissertation available for consultation 
and to copy parts of this master dissertation for personal use. 

In the case of any other use, the limitations of the copyright have to be respected, in 
particular with regard to the obligation to state expressly the source when quoting 
results from this master dissertation. 

 

 

3 juni 2013 

 

Karel Vancoppenolle 



Masterproef Karel Vancoppenolle III 

Samenvatting en overzicht 
 

 

 

Deze masterproef vertrekt vanuit de woningnood in Vlaanderen en de noodzaak om 
die woningen te enten op een duurzaam mobiliteitssysteem. Over de definitie van 
duurzame mobiliteit is geen éénduidigheid in de literatuur, wat het moeilijk maakt om 
duurzame mobiliteit om te zetten in beleid. De interactie tussen mensen, goederen 
en diensten genereert mobiliteit. Bereikbaarheid is een voorwaarde voor deze 
mobiliteit. Duurzame mobiliteit vraagt een uitstekende bereikbaarheid en minimale 
mobiliteit. Banister (2008) geeft in zijn duurzame mobiliteitsparadigma twee 
componenten die door ruimtelijk ontwerp en planning te beïnvloeden zijn: het 
verkorten van de verplaatsingsafstanden door ruimtelijke nabijheid en het stimuleren 
van de modale keuze in de richting van de duurzame modi. In de literatuur vinden 
we dat deze link tussen ruimte en mobiliteit significant, maar zwak is. De ruimtelijke 
parameters densiteit, diversiteit en design kunnen het verplaatsingsgedrag 
verduurzamen, net zoals de aandacht voor elke vervoerswijze volgens het STOP-
principe en multimodaliteit. Uit de goede praktijkvoorbeelden, zoals Vauban en 
Hammarby Sjöstad, blijkt dat een streng parkeerbeleid en aandacht voor 
samenwerking, participatie en procesaanpak een duurzame wijk helpen realiseren. 

De casestudie ontwikkelt de rangeersite Gentbrugge-Melle-Merelbeke tot een 
woonwijk vanuit het oogpunt van duurzame mobiliteit. Het scenario ‘stedelijke hub’ 
gaat uit van een downgrading van de E17, een verschuiving van de snelwegfunctie 
naar de R4 en een tabula rasa op de site. Het scenario creëert een multimodaal 
knooppunt met een hoogwaardige openbaar vervoersverbinding (lightrail) naar 
Gent Sint Pieters en een hybride lijn naar het centrum. Het scenario ‘realiteit’ gaat uit 
van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de site. Een duurzame wijk, een 
verbeterde bereikbaarheid van het station Merelbeke, een verdichtingsoperatie en 
de optie van een park+ride aan de Brusselsesteenweg en de R4 worden in dit 
scenario bekeken. Op basis van dit scenario is een duurzame wijk ontworpen volgens 
de ruimtelijke parameters voor duurzame mobiliteit. Een centrale as met de tram, een 
fijnmazig netwerk, buurtparkeren, de nabijheid van functies, diverse 
woontypologieën en een onderdoorgang naar het station Merelbeke maken deel uit 
van het ontwerp. 

Finaal wordt de duurzame wijk vergeleken met een verkaveling in Melle en een wijk 
in Ledeberg op basis van de ruimtelijke parameters en het onderzoek 
verplaatsingsgedrag van Gent en Vlaanderen. De laagdense monofunctionele 
verkavelingswijk heeft bijna geen functies binnen wandelafstand. De Ledebergse wijk 
scoort goed op diversiteit, maar de densiteit zet de leefbaarheid onder druk. Het 
parkeerbeleid en de kwaliteit van de publieke ruimte zijn er aandachtspunten. De 
duurzame wijk scoort goed op alle ruimtelijke parameters. De korte afstanden voor 
fiets en voetganger contrasteren met de langere afstand voor de wagen. Zo wordt 
een duurzamer verplaatsingsgedrag gerealiseerd. 

 

 

Trefwoorden: duurzame mobiliteit, ruimtelijke parameters, ontwerp, Gent 
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Extended abstract 
 

 

 

This master’s thesis departs from the housing shortage in Flanders and the need to 
graft these houses on a sustainable mobility system. There is no consensus regarding 
the definition of sustainable mobility, which makes it difficult to translate sustainable 
mobility into policy. The interaction between people, goods and services generates 
mobility. Accessibility is a prerequisite for this mobility. Sustainable mobility demands 
an excellent accessibility together with minimal mobility. In his sustainable mobility 
paradigm, Banister (2008) points out two components that can be influenced by 
spatial design and planning: the shortening of trip distance through spatial proximity 
and the encouragement of the modal choice towards sustainable modes. Literature 
shows us that this link between space and mobility is significant, but weak. The spatial 
parameters density, diversity, and design, as well as having attention for every mean 
of transportation following the STOP-principle and multimodality, can make the travel 
behavior more sustainable. The examples of good practices, such as Vauban and 
Hammarby Sjöstad, show that a strict parking policy and attention for cooperation, 
participation and a process approach could contribute to a sustainable district. 

The case study turns the shunting site Gentbrugge-Melle-Merelbeke into a residential 
area from the viewpoint of sustainable mobility. The scenario ‘urban hub’ assumes 
the downgrading of the E17, a shift of the highway function to the R4 and a tabula 
rasa on site. The scenario creates a multimodal junction with a high-grade public 
transport connection (light rail) to Gent Sint Pieters and a hybrid line to the center. 
The scenario ‘reality’ starts from the current and future developments on site. This 
scenario explores the possibility of a sustainable district, an improved accessibility of 
the railway station of Merelbeke, a ‘densify operation’ and a park and ride near the 
Brusselsesteenweg and the R4. Based on this scenario a sustainable district is 
developed grounded on the spatial parameters for sustainable mobility. A central 
axis with the tram, a finely meshed network, neighborhood parking, the proximity of 
facilities, diverse housing typologies, and a subway to the railway station of 
Merelbeke are part of this design. 

Finally the sustainable district is compared to an allotment in Melle and a district in 
Ledeberg based on the spatial parameters and the investigation of the travel 
behavior of Ghent and Flanders. The low dense, monofunctional allotment district has 
almost no functions within walking distance. The district of Ledeberg scores well on 
diversity, but the density puts pressure on the livability. The parking policy and the 
quality of the public areas require attention. The sustainable district scores well on all 
spatial parameters. The short distance to be covered by cyclists and pedestrians 
contrasts strongly with the distance to be covered by cars. This way a more 
sustainable travel behavior is achieved. 

 

 

 

Keywords: sustainable mobility/transport, spacial parameters, design, Ghent 
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Hoofdstuk Eén – Duurzame mobiliteit 
 

 

 

In dit hoofdstuk wordt gefocust op de definitie van duurzame mobiliteit. Eerst wordt in 
de paragraaf ‘context’ de noodzaak voor een duurzaam mobiliteitssysteem 
toegelicht. Dan wordt een basisdefinitie van mobiliteit en duurzaamheid besproken, 
gevolgd door wetenschappelijke definities, enkele ontwikkelingsperspectieven voor 
duurzame mobiliteit en de definities gehanteerd door het Europese, Vlaamse, 
provinciale en Gentse beleidsniveau. Via literatuuronderzoek wordt de band tussen 
de gebouwde omgeving en duurzame mobiliteit aangegeven, als ook de rol van 
parameters als densiteit, diversiteit, etc. verduidelijkt. 

 

 

1. Basisdefinities mobiliteit en duurzaamheid 

 

Volgens Van Dale betekent ‘mobiliteit’: het zich verplaatsen; beweeglijkheid. 

Mobiliteit kan van toepassing zijn op personen, waarmee men een uitspraak kan 
doen over de fysieke paraatheid van een persoon. Bijvoorbeeld ouderen hebben 
vaak een verminderde mobiliteit.  

Mobiliteit wordt gezien als een basisconditie voor economische, socio-culturele en 
ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit het gezichtspunt van een maatschappij is de meest 
fundamentele benadering van vervoer en verkeer, de mobiliteitsbenadering 
(Lauwers, 2012). 

In de context van vervoer en verkeer, wordt het vermogen om zich te bewegen 
enerzijds bepaald door hoe voorzien wordt in vervoer: wat zijn de mogelijkheden en 
de voorzieningen, is er een basismobiliteit, wat is de densiteit van het wegennetwerk, 
wat is het autobezit... Anderzijds is het vermogen om zich te bewegen bepaald door 
het bezit of beschikbaarheid van vervoer, met onder andere het probleem van de 
transportarmoede (Lauwers, 2012). 

Van Dale geeft als definitie voor ‘duurzaam’: lang durend; weinig aan slijtage of 
bederf onderhevig; het milieu weinig belastend. 

De basisdefinitie voor duurzaamheid is geformuleerd in het Brundtland-rapport: “Een 
duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften 
te voorzien in gevaar te brengen.” 

In de context van natuurlijke hulpbronnen betekent duurzaamheid het beperken van 
de uitputting van de hulpbronnen aan de snelheid waarmee ze kunnen worden 
bijgevuld of alternatieven kunnen worden gevonden en ontwikkeld.  

Mobiliteit verbruikt uitputbare bronnen zoals (niet-hernieuwbare) energie, menselijke 
en ecologische leefomgevingen, een deel van de beperkte tijd die mensen hebben 
en neemt een stuk van de CO2-belastbaarheid van de atmosfeer in (Goldman en 
Groham, 2006).  

Duurzame mobiliteit moet, in de context van de Brundtland-definitie, bijdragen aan 
het tegengaan van uitputting, het bijvullen en ontwikkelen van alternatieven voor 
energiebronnen, als voor leefomgevingen, tijd en CO2-belasting. 
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2. Context 

 

In deze paragraaf stellen we ons de vraag waarom duurzame mobiliteit nodig is. 
Daarvoor bekijken we de huidige context. 

 

2.1 Energie 

Als we kijken naar het energieverbruik van een modaal Nederlands gezin (figuur 1) 
zien we dat 47 procent van de gebruikte energie naar mobiliteit gaat. 28 procent is 
bestemd voor het verwarmen van de woning (Huismans, 2001). Hoewel dit 
Nederlandse cijfers zijn, wordt aangenomen dat de cijfers indicatief zijn voor 
Vlaanderen, de levensstandaard is in beide landen immers vergelijkbaar. Terwijl 
iedereen druk bezig is met het isoleren van zijn dak, plaatsen van meervoudige 
beglazing, wakker ligt van K en E-peilen, etc. om de energie voor verwarmen naar 
beneden te halen, blijft de grootse energiepost buiten beeld. Deze kanttekening 
geldt ook voor de vaak voorkomende toepassing van het passiefbouwverhaal. Al te 
vaak zijn het vrijstaande woningen in monofunctionele verkavelingen op enige 
afstand van de stad. Men kan zich terecht afvragen wat echt energie-efficiënter is, 
de vrijstaande passiefwoning of het slecht geïsoleerde appartement in het centrum 
van de stad? 

Energieverbruik door mobiliteit is bepaald door de modale keuze en door het totaal 
aantal afgelegde kilometers (Boussauw, 2011). Een modale verschuiving (modal split) 
van gemotoriseerde modi naar niet-gemotoriseerde vervoerswijzen en een 
vermindering van het aantal kilometers door vervanging, verkorting of uitschakelen 
van verplaatsingen kan het energieverbruik door transport beperken. 

 

 
Figuur 1 Energieverbruik van een modaal Nederlands gezin, uit Huismans, 2001. 
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2.2 Klimaat 

Het Intergovernmental panel on climate change (IPCC), het toonaangevende 
internationale orgaan  voor klimaatverandering opgericht in 1988 door de Verenigde 
Naties en de Wereld Metereologische Organisatie, constateerde in de vorige eeuw 
een temperatuurstijging van 0,3 - 0,6 graden Celsius en een zeeniveau stijging met 15 
– 25 centimeter. De verwachting voor de 21ste eeuw is een temperatuurstijging van 
twee tot vijf graden (IPCC, 2007; Gauzin-Müller, 2002). 

De Europese Unie (EU) heeft zich geëngageerd om de opwarming van de aarde te 
beperken tot twee graden. Alles wijst er op dat de klimaatwijziging zich doorzet en de 
doelstelling om de opwarming te beperken tot twee graden Celsius niet gehaald zal 
worden (Witboek, 2011; Lauwers, 2012). Ook voor de CO2-uitstoot is de EU ambitieus, 
de totale uitstoot moet ten opzichte van het jaar 1990 met 80-95 procent 
verminderen. Specifiek voor het verkeer, is het de bedoeling om de nog steeds 
stijgende emissies tegen 2050 met 60 procent te verminderen (Witboek, 2011; 
Lauwers, 2012). 

Ook de biodiversiteit en de stikstofcyclus staan onder druk en worden negatief 
beïnvloed door mobiliteit en transport (Lauwers, 2012).  

 

 

2.3 Olie  

Olie zal de komende jaren schaarser worden en de onzekerheid over de 
bevoorrading zal stijgen. De verwachting is dat olie binnen 50-75 jaar uitgeput zal zijn 
(Gauzin-Müller, 2002; van den Dobbelsteen, 2013). Theoretisch kan dit verlengd 
worden tot ongeveer 125 jaar. Zeker als er rekening gehouden wordt met de 
herstelratio van olie, nieuwe technologische ontwikkelingen, nog te ontdekken olie 
en de ontginning van zware, visceuze olie. De milieu-impact en de economische 
kosten van de ontginning en het gebruik van fossiele brandstoffen zijn echter (te) 
hoog en ongewenst vanuit duurzaamheidsoogpunt (Greene en Wegener, 1997). Ook 
blijkt dat een falende reductie van CO2-emissies, stijgende prijzen te weeg zal 
brengen. De olieafhankelijkheid van de Europese Unie kan voor grote (economische) 
problemen zorgen (Witboek, 2011). België is in Europa, de economie die het 
kwetsbaarst is voor een fluctuerende olieprijs (Boussauw, 2011). 

Boussauw (2011) beschrijft de gevolgen van hogere oliekosten op het 
mobiliteitssysteem, steunend op het begrip ‘peak oil’. Peak oil is een term 
geïntroduceerd in 1956, door Hubbert. Het begrip beschrijft de olieproductie als een 
Gausskromme, gebaseerd op de geschiedenis van de olieproductie in de VS. Peak 
oil is het moment waarop de olieproductie zijn maximum bereikt en vervolgens daalt 
volgens de klokkromme. Vanaf dit moment wordt de wereld dus geconfronteerd met 
een verminderende oliebeschikbaarheid. Dit begrip is algemeen aanvaard en is één 
van de motivaties om te streven naar een mobiliteit, minder afhankelijk van fossiele 
brandstoffen (Boussauw, 2011). 

De mogelijke impact van hogere olieprijzen op het transportsysteem zijn: 

• reductie van snelheid en de totale hoeveelheid mobiliteit 

• verschuivingen naar de alternatieve vervoerswijzen die minder olie-afhankelijk 
zijn 

• veranderingen in de organisatie van vervoer en de distributienetwerken in het 
voordeel van brandstofefficiëntere voertuigen en korte totale afstanden. 
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• op lange termijn: veranderingen in locatiekeuzes om de vermelde 
veranderingen waar te kunnen maken. (Boussauw, 2011) 

 

 

2.4 De stad 

In de stedelijke context is een vierde van de CO2-uitstoot van transport afkomstig. 69 
procent van alle verkeersongevallen gebeurt in de stad. Problemen als congestie, 
lawaaihinder en slechte luchtkwaliteit zijn het grootst in de stedelijke omgeving 
(Witboek, 2011).  

Stedelijk lawaai is voornamelijk afkomstig van wegverkeer en industrie. Ernstige 
geluidshinder resulteert in slaapstoornissen en concentratieverlies (Stad Gent, 2012). 
Naast het beperken van het verkeer, zijn er ook verzachtende maatregelen. Het 
verminderen van lawaai-uitstoot door bijvoorbeeld stillere motoren en fluisterasfalt; 
het milderen van overgedragen geluid door bijvoorbeeld plaatsen van 
geluidsschermen en omgangsmaatregelen die de impact beperken zoals het 
isoleren van gebouwen (Gauzin-Müller, 2002). 

Stikstofoxides, koolstofmonoxide, fijn stof, ozon, benzeen, lood en andere zware 
metalen vervuilen de lucht en verminderen de luchtkwaliteit. Hier zijn de 
maatregelen het doorvoeren van de Europese standaarden voor schone 
brandstoffen, uitstoot en verbrandingsemissies van wagens.  In de stadscentra wordt 
autoverkeer ontmoedigd door bijvoorbeeld tolheffing. De fijn stof-problematiek is in 
stedelijke gebieden, drukke straten en snelwegen het grootst. De pollutiebronnen zijn 
voornamelijk vrachtwagens en dieselwagens. De gezondheidsimpact is groot: de 
vervuilde lucht doet de ademhalingscapaciteit van kinderen met 17 procent 
afnemen en in Vlaanderen verkort fijn stof de levensduur met 18 tot 36 maanden 
(Stad Gent, 2012). 

Het is duidelijk dat mobiliteit in de stad het comfort en welzijn van de stadsbewoners 
onder druk zet. 

 

2.5 Eindrapport ‘Naar een visionaire woningbouw’, 2011 

Deze productie in opdracht van de Vlaams bouwmeester Peter Swinnen heeft als 
volledige titel: Naar een visionaire woningbouw. Kansen en opgaven voor een 
trendbreuk in de Vlaamse woonproductie. Eindrapport (2011). 

Het rapport beschrijft de noodzaak voor het bouwen van 330.000 nieuwe woningen 
in Vlaanderen tegen 2030, op basis van demografische groei, vergrijzing en 
gezinsverdunning. De kernvraag is hoe en waar de huishoudens zullen wonen. Het 
beleid wil de open ruimte beschermen en een kwalitatieve woonomgeving realiseren. 
Het klassieke model van de verkaveling en de vrijstaande ééngezinswoning zijn niet 
meer houdbaar en niet meer gewenst. 

In hoofdstuk twee, de goede praktijk, wordt in het visieproject ‘Flemish Metropolitan 
area’ streefbeelden geformuleerd, gebaseerd op de aanbevelingen en kansen die 
deze studie aanreikt. 

Op het vlak van mobiliteit is volgende analyse gemaakt. Een uitgebreid autonetwerk 
en spoornetwerk maakte Vlaanderen goed bereikbaar, maar faciliteerde zo ook de 
gespreide verstedelijking van Vlaanderen, samen met het beleid. Congestie 
ondermijnt die bereikbaarheid en ecologische overwegingen sturen in de richting 
van een vermindering van het autogebruik. Er moet dus ingezet worden op een 
verschuiving van autogebruik naar duurzaam openbaar transport. Samen met een 
geïntegreerd ruimtelijk beleid waarin wonen en andere functies worden gekoppeld 
aan duurzaam openbaar vervoer (Architecture Workroom Brussels, 2012). 
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De studie constateert een toename van het aantal reizigers met het openbaar 
vervoer. Bij de Lijn steeg tussen 2000 en 2007 het aantal reizigers met 100 procent en 
het aantal afgelegde kilometers met 50 procent. Het aantal treinreizigers nam met 35 
procent toe in dezelfde periode en deze evolutie zal zich doorzetten. Openbaar 
vervoer kan dus een effectief alternatief zijn voor de auto. 

De problematiek van het wonen geeft het belang van een duurzaam 
mobiliteitssysteem aan en de noodzaak om een duurzame mobiliteit te realiseren. In 
de context van de vereiste toekomstige woonontwikkeling vormt de rangeersite 
Gent-Melle-Merelbeke de casus voor een duurzame woonontwikkeling. 

 

 

2.6 Besluit 

Het is duidelijk dat mobiliteit met serieuze toekomstige uitdagingen kampt. Onze 
omgang met energie is verstoord. We zijn ons onvoldoende bewust van het deel 
mobiliteit in ons huishoudelijk energieverbruik. In het licht van toekomstige 
olieschaarste wordt dit problematisch. De negatieve impact van mobiliteit op het 
klimaat en de biodiversiteit is onmiskenbaar.  Ook in de stad is de druk op het comfort 
en welzijn van de stadsbewoners groot. 

Daarnaast formuleert het Eindrapport ‘Naar een visionaire woningbouw’ een 
geweldige uitdaging: 330.000 nieuwe woningen heeft Vlaanderen nodig tegen 2030.  

Vanuit deze context is de noodzaak van een duurzaam mobiliteitssysteem 
overduidelijk. 

 

 

3. Wetenschappelijke definities van duurzame mobiliteit 

 

Deze paragraaf behandelt de definitie van duurzame mobiliteit in de 
wetenschappelijke literatuur. In het Engels wordt binnen Europa de term ‘sustainable 
mobility’ gebruikt. Daarbuiten is ‘sustainable transport’ of ‘sustainable transportation’ 
de meest gangbare vertaling. 

 

3.1 Definities in de wetenschappelijke literatuur 

In het begin van de jaren negentig werd mobiliteit voor het eerst in de context van 
duurzame ontwikkeling geplaatst (Nijkamp, 1994). De literatuur over duurzame 
mobiliteit verschijnt in veel verschillende disciplines en domeinen. In de disciplines 
(transport)geografie, verkeerskunde, ruimtelijke planning en stedenbouw maar ook in 
de maatschappelijke domeinen zoals economie, sociologie, politiek en milieu.  

In de wetenschappelijke literatuur is geen consensus over een definitie van duurzame 
mobiliteit en duurzaamheid. Wel is algemeen aanvaard dat het huidige 
mobiliteitssysteem niet duurzaam is (Banister, 2008; Goldman en Groham, 2006; 
Greene en Wegener, 1997; Gudmundsson, 2003; Gudmundsson en Höjer, 1996; 
Richardson, 2005). 

Wat ook naar voor komt, is dat mobiliteit en transport een complex gegeven is, 
ingebed in grotere economische en sociale systemen (Gudmundsson, 1996; 
Goldman en Gorham, 2006; Richardson, 2005). Vaak worden beslissingen voor een 
mobiliteitsbeleid dan ook genomen in het kader van hogere beleidsdoelen zoals 
economische groei en jobcreatie, bestemming en intensiteit van ruimtegebruik, 
socio-economische en geografische verdeling van rijkdom (Goldam en Gorham, 
2006). Mobiliteit isoleren uit deze systemen levert problemen op. Sommige 
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beleidsvertalingen van duurzame mobiliteit kampen daarom ook met een blinde vlek 
(Goldman en Gorham, 2006). 

Mobiliteit verleent volgens Goldman en Gorham (2006) haar economische waarde 
aan de bereikbaarheids- en productiesystemen waarin het ingebed zit. 
Bereikbaarheid is essentieel in het totale plaatje van duurzame mobiliteit. 
Maatregelen binnen duurzame mobiliteit die streven naar een vermindering van 
mobiliteit en ook de bereikbaarheid verminderen, zijn dus naast de kwestie. Het doel 
van duurzame mobiliteit is, volgens Boussauw (2011), een uitstekende bereikbaarheid 
verkregen door een minimum aan mobiliteit en dus een minimale hoeveelheid 
verkeer. 

Bij het definiëren van duurzaamheid constateert Gudmundsson (2006) drie 
problemen: “Ten eerste op het vlak van het milieu, is het moeilijk om kritische 
drempelwaarden voor een duurzaam milieugebruik te definiëren. Ten tweede, een 
economisch toewijzingsprobleem, namelijk het bepalen van de optimale bijdrage 
van elke economische sector tot het oplossen van elk duurzaamheidsprobleem. Als 
laatste aspect, is er een probleem van sociale verwevenheid van mobiliteit. Mobiliteit 
is een potentie voor beweging die transportactiviteiten aan andere activiteiten, 
locatiekeuzes en levensstijlen, verbindt. De duurzaamheid van de mobiliteit kan 
daardoor niet volledig beoordeeld worden zonder de huidige maatschappij ook te 
bekijken.” Een belangrijk aspect in de maatschappij is, bijvoorbeeld, de levensstijl van 
de gebruikers of bewoners. Discours als 'consuminderen', sluiten hier op aan. In 
onderzoeken naar verplaatsingsgedrag geven motieven voor verplaatsingen een 
beeld van de levensstijl van bewoners. 

Om duurzame mobiliteit te definiëren, wordt mobiliteit soms in duurzame ontwikkeling 
ingebracht. Banister gebruikt ‘duurzame stad’ om in zijn ontwikkelingsperspectief 
duurzame mobiliteit te onderbouwen (Banister, 2008; Gudmundsson, 1996). 

Ook stellen we vast dat definities voor duurzame mobiliteit uiteen vallen in twee 
stromen, degene die duurzame mobiliteit als een te volgen pad zien en anderen die 
het als een einddoel zien. Beide stromingen zetten indicatoren in om duurzame 
mobiliteit te kunnen vatten. Kasioumi (2011) waarschuwt voor het gebruik van 
indicatoren en deze kunnen volgens Kasioumi de complexiteit van socio-
economische aspecten niet vangen. 

Sommige definities zien duurzame mobiliteit als een te volgen pad. Het is de 
bedoeling om de maatschappij te richten op een duurzamer traject dan het huidige. 
De heroriëntatie gebeurt aan de hand van een verzameling indicatoren. Het beleid 
neemt maatregelen die deze indicatoren positief beïnvloeden, om bepaalde doelen 
te bereiken en zo een beweging richting duurzame mobiliteit te realiseren. De 
indicatoren dienen als vervanging voor de definitie. Er is dus meer sprake van een 
richting dan een definitie. Voorbeelden zijn definities gehanteerd door de ‘World 
Business Council for Sustainable Development’ (WBCSD) en ‘European Conference of 
Ministers of Transport’s (ECMT) Sustainable Urban Travel program’ (SUT). Deze definities 
zijn toegevoegd in bijlage 1. 

Andere definities zien duurzame mobiliteit als een eindfase. Ook deze formuleringen 
baseren zich op de indicatoren, als ondersteuning van een visie. Een duurzaam 
transportsysteem is er één dat voldoet aan de criteria van geluid, emissie, 
luchtkwaliteit en ecologische beschermingsdoelen. Enkelen, zoals de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), doen dit vanuit de 
negatie, wat mobiliteit niet moet doen. Anderen, zoals de EU en het Canadese 
Centrum for Sustainable Transport (CST) zeggen wat mobiliteit wel moet doen, 
namelijk voorzien in de basis bereikbaarheidsnoden. De zwakte van deze definities is 
dat ze geen aanknopingspunten geven voor beleidsmakers. Ze ontberen een beeld 
van hoe een duurzaam transportsysteem dat zijn doelen bereikt, er uitziet. 

Hoewel er geen consensus is over een definitie van duurzame mobiliteit, kunnen we 
toch een aantal overeenkomsten zien. De overeenkomstige elementen in het 
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definiëren van duurzame mobiliteit zijn: bereikbaarheid, als doel van mobiliteit; 
rechtvaardigheid, in de verdeling van positieve en negatieve effecten van mobiliteit; 
het omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zowel op de korte en lange termijn en de 
impact van mobiliteit op het milieu en de leefkwaliteit. Opvallend is dat veiligheid 
niet expliciet naar voorkomt in de definities van duurzame mobiliteit, terwijl dat we in 
de paragraaf ‘beleidsdefinities’ zullen zien dat (verkeers)veiligheid wel een belangrijk 
punt is. 

 

 

3.2 Ontwikkelingsperspectieven voor duurzame mobiliteit 

Nu duurzame mobiliteit al enkele jaren een item is in het beleid, zijn er ook duidelijke 
richtingen te zien en sommige auteurs geven ook perspectieven om duurzame 
mobiliteit te realiseren. 

In een beschouwing van het toegepaste beleid om duurzame mobiliteit te realiseren 
zien Goldman en Gorham (2006) vier stromingen. Deze zijn ‘nieuwe mobiliteit’, 
‘stedelijke logistiek’, ‘intelligent systeemmanagement’ en ‘leefbaarheid’. Nieuwe 
mobiliteit gaat na hoe mensen hun dagelijkse activiteiten plannen. Het doel is om de 
invloed van economische, sociale en psychologische factoren op modale keuze en 
voertuigbezit te vatten. Stedelijke logistiek richt zich op samenwerkingsverbanden en 
de zoektocht naar nieuwe business modellen voor een duurzamer stedelijk 
mobiliteitssysteem. Intelligent systeemmanagement focust op de relatie tussen 
infrastructuur en beleid en zoekt manieren om de uitbating van de infrastructuur te 
maximaliseren. Leefbaarheid gaat na hoe de maatschappij en transportsystemen op 
elkaar inwerken om mobiliteitsplanning en sociale noden verder te integreren. 

Banister ontvouwt in zijn paper ‘the sustainable mobility paradigm’ (2008) een 
ontwikkelingsperspectief voor duurzame mobiliteit. Hij geeft vier componenten om 
duurzame (stedelijke) mobiliteit te realiseren en stelt vast dat het draagvlak voor de 
transitie aanwezig is in de maatschappij.  

We gaan hier dieper op in omdat de paper een basiswerk is, maar ook omdat het de 
transportplanning op een nieuw spoor zet en omslag naar een duurzame mobiliteit 
concreet maakt. Het belangrijkste punt is misschien wel de vaststelling dat de tijd rijp 
is om de transitie te maken: het draagvlak is bij alle stakeholders aanwezig.  

Banister (2008) vertrekt van het probleem van de traditionele mobiliteitsplanning. Dit is 
gebaseerd op twee principes: mobiliteit is een afgeleide van de bestemming, geen 
activiteit op zich en mensen minimaliseren hun algemene reiskosten. De gevolgen zijn 
dat de verplaatsingsafstanden toenemen en de snelheid belangrijker is dan de 
stijgende kosten. De autoafhankelijkheid en de decentralisatie van de steden is een 
feit. 

Het paradigma duurzame mobiliteit geeft een nieuw model voor de stad en de 
mogelijkheid om landgebruik met mobiliteit te koppelen. De duurzame stad heeft als 
kenmerken een minimaal inwonersaantal van 25.000 inwoners, liefst 50.000 inwoners, 
met een gemiddelde densiteit (meer dan 40 personen per hectare), gemengde 
functies waar ontwikkelingen bij voorkeur op de openbare vervoersassen gebeuren 
en de stad dichtbij goed bereikbare openbaar vervoersknooppunten gelegen is. De 
steden vormen samen een agglomeratie met verschillende kernen met onderlinge 
hiërarchie (Banister, 2008). In deze stedelijke vorm zijn dagelijkse voorzieningen nabij 
en andere activiteiten goed bereikbaar, de gemiddelde verplaatsingsafstanden 
vallen binnen de actieradius van voetgangers of fietsers en innovatief, prioritair 
openbaar vervoer kan er ontwikkeld worden. Leefkwaliteit, bereikbaarheid en de 
menselijke schaal zijn er belangrijk (Banister, 2008). 

Banister (2008) geeft aan dat mobiliteit niet alleen een afgeleide van de bestemming 
is, maar ook een waardevolle activiteit wordt. Deze activiteit is onderdeel van de 
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vrije tijd. Een verschuiving van de minimale reistijd naar een redelijke, aanvaardbare 
tijd, legt de focus op betrouwbaarheid van het mobiliteitssysteem.  

De vier componenten (figuur 2) die kunnen bijdragen aan een omslag naar een 
duurzamer mobiliteitssysteem zijn: het reduceren van de noodzaak om zich te 
verplaatsen op basis van vervanging, het realiseren van een verschuiving in de 
modale keuze (modal shift) door een gericht mobiliteitsbeleid, reductie van de 
onderlinge afstanden door ruimtelijke ordening en het verhogen van de efficiëntie 
door technologische innovatie. 

Figuur 2 De vier componenten van het duurzame mobilititeitsparadigma, uit Banister, 
2012 

In het verminderen van verplaatsingen rekent Banister op informatie en 
communicatietechnologie (ICT). De relatie ICT en transport kan activiteiten en dus 
verplaatsingen overbodig maken, vervangen, genereren of verminderen in aantal en 
verlengen in afstand.  

Om de afstanden te verminderen moet duurzame mobiliteit ingebed worden in de 
stedelijke vorm en straatpatronen. Het beleid kan hier makkelijk ingrijpen. Banister 
haalt hier densiteit, functionele mix, woninglocatie, gebouwontwerp, ruimte- en pad 
aanleg, openbaar vervoersgeoriënteerde ontwikkelingen, autovrije ontwikkelingen, 
en het gebruik van drempelwaarden voor diensten en voorzieningen in 
ontwikkelingen aan. De realisatietijd van de duurzame mobiliteit is gelijkaardig aan 
de bebouwingsvernieuwing, twee procent per jaar, en de effecten duren zolang de 
bebouwing aanwezig is (Banister, 2008). 

De modal shift realiseren kan door het implementeren van een nieuwe 
vervoershiërarchie en het promoten van langzame modi: fietsen en wandelen. 
Maatregelen zoals het vertragen van stedelijk vervoer en toegangsbeperking voor te 
vervuilende voertuigen, geven ruimte aan het openbaar vervoer. De straat moet 
meer zijn dan een weg, een plaats voor mensen, openbaar vervoer en 
milieuvriendelijke modi. De vrijgekomen ruimte door de verminderde ruimtevraag van 
transport moet creatief, kwalitatief en op verschillende tijdstippen benut worden. 

Motorontwerp, alternatieve brandstoffen en het gebruik van herbruikbare energie, 
de aanpak van geluid en emissies aan de bron zijn directe technologische 
toepassingen. Technologie kan ook, samen met gedragsverandering ingezet worden 
voor toegangbeperkende systemen in steden (Banister, 2008). 

De paper behandelt verder het draagvlak bij de mensen om het 
ontwikkelingsperspectief te realiseren. Dit draagvlak is cruciaal en daarbij is de 
betrokkenheid en engagement van de gemeenschap en alle stakeholders, in elke 
fase van het proces (discussie, beslissing en uitvoering) essentieel. De belangrijkste 
vastelling is dat het maatschappelijk draagvlak voor de omslag naar een duurzaam 
mobiliteitssysteem aanwezig is. 
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3.3 Besluit 

Als besluit kunnen we stellen dat er geen sluitende definitie is van duurzame 
mobiliteit. De complexiteit en verwevenheid van mobiliteit maakt het definiëren van 
duurzame mobiliteit moeilijk. De duurzame mobiliteit wordt soms gezien als een te 
volgen pad of als een eindfase. Het gebruik van indicatoren helpt om duurzame 
mobiliteit te vatten. 

De ontwikkelingslijnen, geobserveerd door Goldman en Groham (2006) en 
geformuleerd door Banister (2008) geven een basis om duurzame mobiliteit concreet 
te maken. 

Kobe Boussauw (2011) stelt het goed scherp: het doel van duurzame mobiliteit is een 
uitstekende bereikbaarheid verkregen door een minimum van mobiliteit en dus op 
een minimale hoeveelheid verkeer. Als we daarbij rekeninghouden met de grotere 
systemen (waarin mobiliteit ingebed is) en aandacht hebben voor rechtvaardigheid, 
in de verdeling van de effecten van mobiliteit; goed omgaan met de natuurlijke 
hulpbronnen; de impact van mobiliteit op het milieu en de leefkwaliteit; een 
maatschappelijk draagvlak hebben en toekomstige ontwikkelingen kunnen 
opvangen (robuustheid), kunnen we spreken van een duurzaam mobiliteitssysteem. 

 

 

4. Beleidsdefinities van duurzame mobiliteit 

 

In deze paragraaf worden de Europese, Vlaamse, provinciale en Gentse definitie en 
beleid rond duurzame mobiliteit toegelicht.  

 

4.1 Europese definitie, 2001 

De Europese definitie, opgesteld door de Europese ministers van transport, zegt dat 
een duurzaam transportsysteem, er één is dat: 

• de essentiële toegangsbehoeften van individuen, bedrijven en 
samenlevingen toestaat op een veilige manier en op een wijze die in 
overeenstemming is met mens en gezondheid van het ecosysteem, en met 
rechtvaardigheid binnen en tussen generaties; 

• betaalbaar is, efficiënt en eerlijk werkt, een keuze biedt aan mobiliteitswijzen 
en een competitieve economie en een evenwichtige regionale ontwikkeling 
ondersteunt; 

• emissies en afval limiteert binnen het vermogen van de planeet om deze te 
verwerken, het verbruik van hernieuwbare energiebronnen kleiner is dan de 
regeneratiesnelheid ervan en het verbruik aan uitputbare energiebronnen 
kleiner  is dan de ontwikkeling van hernieuwbare substituten. 

 
De definitie focust op mens en maatschappij, economie en milieu en is geen  
levenscyclusbenadering, zoals ‘cradle to cradle’, die ook nog productiekosten, 
recyclage en afvalverwerkingskosten in overweging zou nemen. De definitie is 
gebaseerd op de definitie die het Centrum voor Duurzaam Transport ontwikkelde 
voor de Canadese overheid (Centre for sustainable transportation, 2005; Goldman 
en Gorham, 2006).  

Wat het beleid betreft, geeft het Witboek (2011) van de Europese Commissie vier 
visies voor de Europese vervoersruimte: de toename van het vervoer en de mobiliteit 
verzoenen met een emissiereductie van 60 procent, een efficiënt kernnetwerk voor 
multimodaal inter-stedelijk reizen en vervoer, wereldwijde gelijke 
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concurrentievoorwaarden voor reizen over lange afstand en intercontinentaal 
goederenvervoer en schoon stedelijk vervoer en woon-werkverkeer.  

Op de stedelijke mobiliteit wordt dieper in gegaan in het Europese Groenboek 
(2007). Er worden vijf pijlers voor een duurzame stedelijke mobiliteit geformuleerd: Vrij-
stromende steden (filevrij), groene steden (fijn stof, broeikasgassen...), toegankelijk 
vervoer, slim stedelijk transport en verkeersveiligheid. De pijlers vormen de basis voor 
het stedelijk vervoersbeleid. De thema’s bereikbaarheid, milieu-impact, veiligheid, 
sociale toegankelijkheid en technologie komen in de vijf pijlers naar boven. 

 

4.2 Vlaanderen 

Voor Vlaanderen zijn het ruimtelijk structuurplan (1997), het ontwerp van het 
mobiliteitsplan (2003) en het mobiliteitsdecreet (2009) besproken. 

 

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, 1997  

In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) komt duurzame mobiliteit voort uit 
een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en is gebaseerd op de ‘Triple P-benadering’: 
het economische (profit), het sociale (people) en het ecologische (planet) waarvan 
het samengaan een noodzaak is voor organisatorische en maatschappelijk succes. 
De minder bekende vierde P, proces (process), wordt hier niet vermeld, maar komt 
later deels terug onder de vorm van het participatiebeginsel. Duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling is een ruimtelijke en een voor Vlaanderen inzetbare vertaling van de 
Brundtland-definitie voor duurzame ontwikkeling. “Het is een ruimtelijke ontwikkeling 
gebaseerd op draagkracht en kwaliteit voor de vrijwaring van een leefbare ruimte 
voor de volgende generaties, zonder de aanspraken van de huidige generatie te 
hypothekeren” (RSV, 1997, 2011).  

De uitgangspunten om duurzame mobiliteit te realiseren zijn (RSV, 1997, 2011) : 

• het garanderen van de noodzakelijke bereikbaarheid van en in Vlaanderen, 
omwille van de belangrijke impact ervan op de economische ontwikkeling ; 

• het garanderen van de beoogde leefbaarheid ;  

• het vergroten van de verkeersveiligheid ;  

• het afremmen van de groei van de automobiliteit door het verbeteren van 
de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtelijke condities voor de alternatieve 
vervoerswijzen (= grotere multimodaliteit);  

• het optimaliseren van de grotendeels bestaande infrastructuur. 

 

Naast bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, multimodaliteit (ten nadele van de 
personenwagen) en efficiëntie, is het doel de verplaatsingsbehoeften in de 
maatschappij te vrijwaren en het collectief en het niet-gemotoriseerd verkeer te 
verbeteren (RSV, 2011). 

Omdat het structuurplan mobiliteit aan ruimtelijke ordening en infrastructuur koppelt, 
zijn enkele ruimtelijke principes sturend om de uitgangspunten te realiseren. De 
principes zijn gedeconcentreerde bundeling en gebiedsafhankelijk parkeerbeleid als 
onderdeel van het locatiebeleid. 

Met gedeconcentreerde bundeling wordt bedoeld dat de aangroei van wonen, 
werken en andere maatschappelijke functies in de steden en kernen terechtkomt, 
rekening houdend met het bestaande spreidingspatroon en de bijhorende dynamiek 
in Vlaanderen. Zo ontstaat een bundeling van de verplaatsingsbehoefte. Dit komt de 
bereikbaarheid ten goede, creëert de noodzakelijke voorwaarde voor collectief 
vervoer en beperkt het verkeersvolume. Inzetten op fietsen, wandelen en collectief 
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transport kunnen de omgevingseffecten beperken. In stedelijk gebied is er een 
locatiebeleid en stationsomgevingen worden specifiek ontwikkeld (RSV, 2011).  

Een gebiedsafhankelijk parkeerbeleid wordt ingezet om enkelvoudige 
autoverplaatsingen te beperken en de parkeermogelijkheden te richten op haltes en 
stations van het collectief transport. 

Op dit moment is een nieuw ruimtelijke structuurplan in opmaak. 

 

Mobiliteitsplan Vlaanderen, 2003 

Het plan heeft als ondertitel ‘Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen’ en heeft 
als streefdoel duurzame mobiliteit, met als horizon 2030. 

Dit plan verwijst naar de Brundtland-definitie voor duurzame ontwikkeling als basis 
voor het beleid en gebruikt zelf de definitie voor duurzame mobiliteit van de OESO. 
Duurzame mobiliteit is “mobiliteit die geen gevaar vormt voor de volksgezondheid of 
voor de ecosystemen en toch voldoet aan de vraag naar ‘bereikbaarheid’ maar op 
een zodanige manier dat (a) het verbruik van hernieuwbare energiebronnen kleiner 
is dan de regeneratiesnelheid ervan en (b) het verbruik aan uitputbare 
energiebronnen kleiner dan de ontwikkeling van hernieuwbare substituten” 
(Mobiliteitsplan Vlaanderen, 2003).  

In het plan wordt nadruk gelegd op de maatschappelijke, sociale component van 
mobiliteit. Mobiliteit is een vrijheid die voor iedereen beschikbaar moet zijn (De Vos et 
al., 2012). Daarnaast worden de rechtstreekse impact, zoals infrastructuur en 
exploitatie van openbaar vervoer, en onrechtstreekse kosten, zoals veiligheid, 
gezondheids- en milieuproblemen, geduid. De spanning tussen bereikbaarheid voor 
individu en economie en negatieve effecten op milieu en mens, is in het plan de 
uitdaging voor het mobiliteitsbeleid en wordt als volgt geformuleerd: “het voorzien in 
de verplaatsingsbehoeften van mensen en een efficiënt economisch functioneren 
van onze maatschappij mogelijk maken, maar op een zodanige manier dat voldaan 
wordt aan veiligheids-, milieu-, natuur-, en gezondheidsvereisten” (Mobiliteitsplan, 
2003). 

 

Mobiliteitsdecreet, 2009 

Het decreet steunt net als het structuurplan op de Brundtland-definitie van duurzame 
ontwikkeling en op het samengaan van sociale, economische en ecologische 
aspecten (Triple P-benadering). Om deze doelstellingen waar te maken haalt artikel 
3 aan dat “de realisatie steunt op een maatschappelijk veranderingsproces waar het 
gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van de 
technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op 
zowel huidige als toekomstige behoeften”.  

Het decreet steunt op de uitgangspunten van duurzame mobiliteit in het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen. Het decreet verwijst ook naar de doelstellingen uit het 
ruimtelijke structuurplan: 

• de bereikbaarheid van de economische knooppunten en poorten op een 
selectieve wijze waarborgen; 

• iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, 
met het oog op de volwaardige deelname van eenieder aan het 
maatschappelijk leven; 

• de verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op een wezenlijke 
vermindering van het aantal verkeersslachtoffers; 

• de verkeersleefbaarheid verhogen, onafhankelijk van de ontwikkeling van de 
mobiliteitsintensiteit; 
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• de schade aan milieu en natuur terugdringen onafhankelijk van de 
ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit. 

 

In het mobiliteitsdecreet komt de sociale dimensie die in de Vlaamse 
beleidsdocumenten vervat zit, het best naar voor. Elke individu moet toegang krijgen 
tot het mobiliteitssysteem, ook de kwetsbare groepen en de mensen die afgelegen 
wonen. Vlaanderen garandeert een basismobiliteit. Deze basismobiliteit vinden we 
onder andere terug in de visie van de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De 
Lijn. 

In het mobiliteitsbeleid moet ook rekening gehouden worden met enkele beginselen: 
het STOP-principe en het participatiebeginsel. Het STOP-principe geeft hiërarchisch 
de gewenste mobiliteitsvormen weer. Eerst voetgangers, vervolgens fietsers, dan 
collectief vervoer en als laatste individueel gemotoriseerd vervoer. Het 
participatiebeginsel geeft burgers inspraak in alle facetten van het mobiliteitsbeleid.  

 

 

4.3 Provincie Oost-Vlaanderen 

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS) uit 2004 neemt de 
definitie van duurzame mobiliteit over van het RSV. Ook de doelstellingen zijn 
dezelfde.  

 

 

4.4 Gent 

Het Ruimtelijk structuurplan Gent (RSG) is als lokaal beleidsplan, een vertaling en 
doorwerking van de algemene doelstellingen uit het RSV. Het legt de link tussen 
ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit, door een locatiebeleid te hanteren. Een exacte 
definitie voor duurzame mobiliteit ontbreekt in het structuurplan en in het 
mobiliteitsplan. Toch maken beiden wel melding van een duurzaam mobiliteitsbeleid: 
de stad streeft naar een duurzaam mobiliteitsbeleid en wil een autoluwe binnenstad 
met voetgangersgebied, fietsen en wandelen promoten, het openbaar 
vervoersnetwerk uitbouwen en het gebruik ervan stimuleren. (RSG, 2013) 

 

 

4.5 Besluit 

De Europese en Vlaamse beleidsdocumenten hebben een sociale dimensie. Zeker in 
de Vlaamse documenten is de toegankelijkheid van het mobiliteitssysteem voor elk 
individu, ook voor kwetsbare groepen en mensen die afgelegen wonen, belangrijk.  

In Vlaanderen richten de plannen zich ook op het vrijwaren van de open ruimte, de 
versnippering (door bebouwing en infrastructuur) wordt tegengegaan. 

In het mobiliteitsplan Vlaanderen wordt de definitie van de OESO gebruikt, terwijl het 
structuurplan en mobiliteitsdecreet zich baseert op de Brundtland-definitie en de 
Triple P-benadering.  

De Brundtland-definitie is bekritiseerd om zijn vaagheid. De OESO definieert duurzame 
mobiliteit door te zeggen wat mobiliteit niet moet doen en geeft als definitie weinig 
aanknopingspunten aan wat duurzame mobiliteit is. Dit maakt het moeilijk voor 
beleidsmakers, zij moeten vage definities concreet omzetten in een tastbaar beleid 
Misschien is dat de reden waarom de stad Gent duurzame mobiliteit niet concreet 
definieert. Misschien kan het beleid zich beter richten op ontwikkelingsperspectieven, 
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zoals het ‘sustainable mobility paradigm’ van Banister. Vlaanderen en Europa 
gebruiken structuurplannen, groenboeken en witboeken om het beleid te 
concretiseren. Om het beleid te evalueren en doelstellingen te formuleren kunnen 
het gebruik van indicatoren voor duurzame mobiliteit gebruikt worden.  

 

 

5. Ruimtelijke parameters uit de literatuur 

 

In deze paragraaf wordt in de wetenschappelijke literatuur op zoek gegaan naar de 
parameters die mobiliteit verbinden met de ruimte om ons heen.  

 

5.1 Het belang van ruimtelijke structuur op het verplaatsingsgedrag 

Uit de literatuur blijkt dat de impact van de ruimte op het verplaatsingsgedrag 
beperkt is. Socio-economische factoren zoals huishoudinkomen zijn bepalender voor 
het verplaatsingsgedrag. Toch is de ruimtelijke impact significant (Boussauw, 2011; 
Van Acker, 2010). Op wijkniveau bewezen Cervero en Kockelman (1997) dat de 
invloed van densiteit, diversiteit en design op het aantal trips, de keuze voor 
vervoersmodi en de lengte van de verplaatsingen, bescheiden tot matig significant 
is. Het onderzoek van Boussauw (2011), dat de relatie tussen ruimtelijke nabijheid en 
een duurzaam verplaatsingsgedrag in Vlaanderen op regionale schaal onderzocht, 
toont dat de link tussen ruimtelijke structuur en reisgedrag klein, maar significant, is. 

De beperkte impact van ruimtelijke structuur op verplaatsingsgedrag betekent dat 
ook ruimtelijke beleid onvoldoende is om een duurzaam verplaatsingsgedrag te 
realiseren, ook andere beleidsmaatregelen zijn nodig (Boussauw, 2011). 

Banister steunt in zijn ontwikkelingsperspectief op de ruimtelijke structuur van de 
omgeving om nabijheid te realiseren en de modale shift te verwezenlijken. Hogere 
densiteiten en concentraties, een functionele mix gecombineerd met 
drempelwaarden voor voorzieningen en diensten, locatiebeleid voor het wonen, het 
ontwerpen van gebouwen, autovrije en openbaar vervoersgeörienteerde 
ontwikkelingen, verankeren duurzame mobiliteit in de stedelijke structuur. Ook haalt 
hij aan dat de effecten van de ruimtelijke structuur doorwerken gedurende de lange 
levensduur van de gebouwde omgeving.   

Hoewel de impact van de ruimtelijke structuur op het verplaatsingsgedrag klein is, is 
het duidelijk dat de ruimtelijke omgeving een essentiële parameter met een 
langdurige invloed is. 

 

 

5.2 Bereikbaarheid 

In de definities van duurzame mobiliteit en de beleidsdoelstellingen komt 
bereikbaarheid steeds naar voor. Bereikbaarheid neemt een belangrijke positie in  
onze maatschappij als voorwaarde voor de interactie tussen mensen, goederen en 
diensten. Mobiliteit ontstaat door de nood, wil en verlangen tot de interactie tussen 
mensen, goederen en diensten.  

Geurs en Ritsema van Eck (2001) gaan dieper in op bereikbaarheid en geven aan 
dat het concept bereikbaarheid verschillende betekenissen heeft. Er zijn drie 
invalshoeken op bereikbaarheid: infrastructuur, activiteiten en voorzieningen. 

‘Infrastructuur’ focust zich op het observeren en simuleren van performantie van het 
transportsysteem en wordt gebruikt in transport en infrastructuurplanning. 
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Bereikbaarheid komt tot uiting in maten zoals congestiegehalte, reistijd en 
gemiddelde snelheid op het netwerk. 

De invalshoek ‘activiteit’ richt zich op de verdeling van activiteiten in ruimte en tijd. 
Deze bereikbaarheid kan geografisch zijn, bijvoorbeeld uitgedrukt in afstand, of tijd-
ruimte gericht: de activiteiten waaraan een persoon kan deelnemen op een 
bepaalde tijd. 

Het oogpunt ‘voorzieningen’ baseert zich op de voordelen die mensen uit het 
bereiken van ruimtelijk verdeelde functies halen. Deze invalshoek is vooral 
economisch. Een voorbeeld is de afstand van woningen tot openbaar 
vervoersinfrastructuur.  

Naast de verschillende contexten waarin bereikbaarheid benaderd kan worden 
heeft het ook vier componenten: transport, ruimtegebruik, tijd en het individu. De 
transportcomponent duidt op de inspanning van het reizen tussen startpunt en 
eindbestemming. Ruimtegebruik wijst op het aanbod en de ruimtelijke verdeling van 
activiteiten en de vraag naar deze activiteiten. De component tijd doelt op de 
tijdsbeperkingen van individuen en bestemmingen. De individuele component geeft 
de noden, mogelijkheden en opportuniteiten van individuen aan, bijvoorbeeld 
fysieke beperkingen, het bezitten van een rijbewijs, het mobiliteitsbudget, 
opleidingsniveau, etc. (Geurs en Ritsema van Eck, 2001). Figuur 3 illustreert de 
componenten van bereikbaarheid. 

 

 
Figuur 3 Relaties tussen de bereikbaarheidscomponenten, uit Geurs en Ritsema van 
Eck, 2001 

De notie van bereikbaarheid als de vrijheid die personen hebben om deel te nemen 
aan activiteiten in de omgeving, leidt tot het voorop stellen van ruimtelijke, sociale en 
economische rechtvaardigheid in het kunnen bereiken van activiteiten. 
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De locatiekeuze van huishoudens en bedrijven wordt in beperkte mate bepaald 
door het bereikbaarheidsniveau van bepaalde mogelijkheden. 

Bereikbaarheid heeft een optionele waarde, het maakt toekomstige interactie 
mogelijk, activiteiten en noden zijn binnen bereik. Ook de werkelijke waarde van 
verbinding in de huidige situatie, bijvoorbeeld de aansluiting op het spoornet voor 
woon-werkverkeer, is zeer waardevol. 

Bereikbaarheid is dus niet zozeer een parameter voor duurzame mobiliteit, maar een 
vereiste voor de maatschappij. Zonder bereikbaarheid is er geen interactie tussen 
mensen, goederen of diensten.  

De bereikbaarheid van werk en voorzieningen zijn een essentieel onderdeel van een 
kwalitatieve woonomgeving. Ruimtelijk heeft, bereikbaarheid te maken heeft met 
ontsluiting en een (aanvaardbare) reistijd (Boussauw, 2011).  

 

 

5.3 Multimodaliteit en modale verschuiving 

Multimodaliteit betekent dat verschillende vervoerswijzen gecombineerd worden 
voor een verplaatsing. 

Het streven naar minder energieconsumptie, emissies, veiligheid en leefbaarheid zet 
de auto af tegen de andere vervoersmodi. Fietsen en wandelen werken op 
menselijke energie, hebben lagere infrastructuurkosten, weinig milieu-impact en zijn 
veiliger. Openbaar vervoer heeft dan weer het voordeel van een beperktere ruimte-
inname en een lage energieconsumptie.  

Het voorzien van deze duurzame vervoerswijzen is noodzakelijk om alternatieven voor 
de auto te hebben. 

Energieverbruik door mobiliteit is bepaald door de modale keuze en door het totaal 
aantal afgelegde kilometers (Boussauw, 2011). Een modale verschuiving (modal shift) 
van gemotoriseerde modi naar niet-gemotoriseerde vervoerswijzen, energie 
efficiëntere vervoerswijzen en een vermindering van het aantal kilometers door 
vervanging, verkorting of uitschakelen van verplaatsingen kan het energieverbruik 
door transport beperken. 

Voor de verdere uitbouw van een openbaar vervoersnetwerk is de studie van 
Tyrinopoulos en Antoniou (2012) interessant. Zij onderzochten de factoren die de 
modale keuze voor woon-werkverkeer in stedelijke context (projectgebied de 
gemeente Kalamaria in de stad Thessaloniki, Griekenland) beïnvloeden, gefocust op 
openbaar vervoer. Zij vonden dat voor pendelaars, die de wagen gebruiken, vooral 
de beschikbaarheid van een parkeerplaats doorweegt. Voor de openbaar 
vervoersgebruikers is overbevolking de meest ontmoedigende factor, gevolgd door 
betrouwbaarheid van de dienstverlening. Hoge ticketprijzen, ontbreken van 
informatie en slechte toegankelijkheid tot het openbaar vervoersnetwerk hadden in 
deze studie geen impact op het gebruik van het openbaar vervoer. Het belang van 
betrouwbaarheid wordt ook door Banister (2008) onderkend. De bevindingen wijzen 
ook op de invloed van het parkeren en bijhorende beleid. 

De fiets heeft veel voordelen in en voor de stad. Hij verlicht de congestie, vermindert 
parkeerproblemen (op voorwaarde dat het fietsparkeren goed gefaciliteerd is), stoot 
geen schadelijke stoffen uit en gebruikt geen eindige brandstoffen. Fietsen heeft ook 
een positief gezondheidseffect (Mellegeers, 2013). 

Figuur 4 zet de modi naast elkaar en vergelijkt tijd, kosten en inspanning. 
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Figuur 4 Tijd, kosten en inspanning van de modi, uit Geurs en Ritsema van Eck, 2001 

Tabel 1 en figuur 6 tonen de ruimte-inname per vervoerswijze. Het ruimtegebruik van 
de wagen is gigantisch veel groter dan de rest. Ook de impact van lagere 
snelheidsregimes op het ruimtegebruik worden hier duidelijk: lagere snelheid is recht 
evenredig met de ruimtenood. 

 

Modus Snelheid Stilstand- 
oppervlakte 

Verplaatsings- 
oppervlakte 

 kilometer per uur vierkante meter m2 vierkante meter m2 

Voetganger 5 10 30 

Fiets 16 20 100 

Buspassagier 24 20 20 

Auto - traag 30 100 300 

Auto - snel 90 100 3.000 

cijfers(uit(Banister,(2012(

Tabel 1 De snelheid en ruimte-inname van de modi, eigen bewerking gebaseerd op 
Banister, 2012 

De modale shift is ook een mentale shift. Lauwers (2012) wijst er op dat (in 
Vlaanderen) 20 procent van de verplaatsingen zelfs korter is dan één kilometer, een 
doenbare wandelafstand. 40 procent van alle verplaatsingen korter is dan drie 
kilometer, een comfortabele fietsafstand. Ongeveer 55 procent is beperkt tot vijf 
kilometer, voor velen nog steeds doenbaar met de fiets. In figuur 5 is te zien dat we 
respectievelijk 30, 65 en 85 procent afleggen in de auto, als bestuurder of passagier. 
Een modale shift is, naar afstand, nu al perfect mogelijk, maar ons 
verplaatsingsgedrag stemt tot nadenken. 
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Figuur 5 Verplaatsingsafstand en hoofdvervoerswijze, uit Janssens, 2011 

Multimodaliteit is als ruimtelijke parameter belangrijk om de modale shift te faciliteren. 
Alternatieven voor het autoverkeer moet voor handen zijn om de modale shift te 
kunnen realiseren. 
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Figuur 6 Poster uit 1979 met het ruimtegebruik van de vervoersmodi, bron 
Fietsersbond.nl 

 

 

5.4 Densiteit 

In dit deel is dichtheid van bewoners en jobs behandeld. Bevolkingsdichtheid en 
jobdichtheid hebben beide een impact op het verplaatsingsgedrag.  

Residentiële densiteit correleert negatief met de totale afgelegde voertuigkilometers, 
totaal aantal voertuigverplaatsingen en de waarschijnlijkheid om woon-werkverkeer 
met de auto af te leggen. Dichtheid is een stimulans om woon-werkverkeer te doen 
met openbaar vervoer, te voet of met de fiets (Cervero en Kockelman, 1997; Leck 
2006). 

Jobdensiteit heeft een belangrijke impact op verplaatsingsgedrag. Het leidt tot 
minder voertuigkilometers, minder voertuigverplaatsingen en vermindert de 
waarschijnlijkheid om de wagen te gebruiken voor woon-werkverkeer. Dit verband 
werd niet gevonden voor de totale voertuiguren, waarschijnlijk omdat congestie en 
reistijd een vertroebelende rol spelen. Dichtheid in jobs stimuleert de 
waarschijnlijkheid om woon-werkverkeer uit te voeren met het openbaar vervoer, 
fiets of te voet (Leck, 2006). Boussauw (2011) besluit in zijn onderzoek dat ruimtelijke 
spreiding van jobs, wat een lage jobdensiteit zou geven, geen impact heeft op de 
totale verplaatsingen en in relatie tot quasi-dagelijkse bestemmingen. Het 
concentreren van jobs heeft echter wel effect.  

Onderzoek van Newman en Kenworthy (1989) geeft aan dat een hoge 
woondichtheid van het stedelijk weefsel leidt tot een lagere energieconsumptie voor 
transport. Densiteit is dus een indicator voor een duurzaam mobiliteit. Boussauw 
(2011) geeft aan dat deze relatie genuanceerd moet worden. Bij een verhoogde 
bereikbaarheid, eigen aan de stad, zijn mensen minder geneigd de dichtste 
bestemming te kiezen. Ook is het zo dat steden met hoge dichtheden vaak een wijd 
vertakt voorzieningsgebied hebben, waardoor mensen vaak lange afstanden naar 
de stad reizen. Een laatste nuance heeft te maken met het reisbudget, besparingen 
door efficiënte dagelijkse verplaatsingspatronen laten meer ruimte voor 
vrijetijdsverplaatsingen. 

 

 

5.5 Diversiteit en nabijheid 

Onder diversiteit wordt een functionele mix van functies, winkels, retail, commerciële 
activiteiten begrepen. Synoniemen zijn mixed use, gemengd landgebruik, functionele 
mix. Uit onderzoek blijkt dat de verplaatsingsvraag vermindert door diversiteit.  

Diversiteit is negatief geassocieerd met voertuigkilometers en de waarschijnlijkheid 
om de wagen te gebruiken voor woon-werkverkeer en positief met de modale keuze 
voor openbaar vervoer of langzame modi (Leck, 2006). De invloed van diversiteit is 
van de drie D’s (densiteit, diversiteit, design) het sterkst (Cervero en Kockelman, 1997; 
Leck, 2006). 

Woonwijken met commerciële activiteiten hebben minder voertuigkilometers per 
huishouden. Retail in woongebieden beïnvloedt de modale keuze voor het woon-
werkverkeer positief (Cervero en Kockelman, 1997). 

Buurtkenmerken zijn belangrijker voor niet-werkgerelateerde verplaatsingen dan voor 
woon-werkverkeer, al is de aanwezigheid van winkels en retail binnen wijken 
geassocieerd met woon-werkverkeer via openbaar vervoer en niet-gemotoriseerde 
modi.  
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Het mengen van woningen, banen, winkels en recreatieve faciliteiten in een 
compacte stedelijke omgeving zorgt er voor dat mensen hun dagelijkse activiteiten 
in hun nabijheid hebben. Het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten binnen een 
kleiner geografisch gebied zorgt ervoor dat verplaatsingsafstanden verminderen. Zo 
komen de verplaatsingen binnen de mogelijkheden van de voetganger en fietser te 
liggen. Nabijheid is ook bereikbaarheid, maar omgekeerd geldt dat niet. 
Bereikbaarheid betekent een goede ontsluiting en een aanvaardbare reistijd. 
Nabijheid gaat over afstand. 

Boussauw (2011) onderzocht de relatie tussen ruimtelijke nabijheid en een duurzaam 
verplaatsingsgedrag in Vlaanderen, op regionale schaal. Hij vond dat de ruimtelijke 
distributie van jobs onbelangrijk is in het licht van alle verplaatsingen en in relatie tot 
quasi-dagelijkse bestemmingen. Woondensiteit, functionele mix (mixed use of 
diversiteit) en ruimtelijke nabijheid van voorzieningen zijn wel bepalende factoren. Ze 
beïnvloeden het verplaatsingsgedrag van bewoners significant binnen een straal van 
één kilometer, daarna is het effect niet meer significant. De maximumstraal van één 
kilometer correspondeert het best met de ruimtelijke entiteit ‘wijk’. Boussauw (2011) 
bevestigt hiermee het onderzoek van Cervero en Kockelman (1997) en Leck (2006) 
dat op buurtniveau gevoerd is. 

Diversiteit leidt tot nabijheid en is dus zeer belangrijk voor een duurzaam 
verplaatsingsgedrag op wijkniveau. 

 

 

5.6 Design en netwerk 

De laatste van de drie D’s, naast densiteit en diversiteit is ‘design’ (ontwerp). De 
fysieke inrichting van plekken is relevant voor verplaatsingsgedrag en wordt in de 
studie van Cervero en Kockelman (1997) bepaald door stratenpatroon, 
straateigenschappen, voetgangersvoorzieningen en inrichting van de site. Zij vonden 
dat het ontwerp van de gebouwde omgeving vooral niet-werkgerelateerde 
verplaatsingen beïnvloedt. Wijken met een groot aantal vierarmen-kruispunten (en 
dus een fijnmazig gridstratenpatroon) en beperkt straatparkeren in de buurt van 
commerciële activiteiten hebben minder niet-werkgerelateerde voertuig-
verplaatsingen. 

De kwaliteit van de ruimte is van belang. Onderzoek van de groep rond Jan Gehl, 
relateert de kwaliteit van de publieke ruimte met de menselijke verplaatsingen en 
stationaire activiteiten in de stad. Publieke ruimtes, straten en gebouwen die gericht 
zijn op voetgangers en fietser krijgen die ook (Gehl en Gemzøe, 1996; Gehl, 2010, 
2011). 

Ook het ontwerp van netwerken, paden en routes is belangrijk. Bij netwerken spelen 
directheid, oriëntatie, energie-efficiëntie, weerstand, kostenbesparing, energie-
besparing, etc. een rol. De netwerken faciliteren de verschillende modi en zijn dus 
belangrijk voor een duurzaam mobiliteitssysteem. 

Een direct netwerk betekent veel kilometers weg met een laag gebruik, maar wel 
met de snelste verbindingen. Een minimaal netwerk heeft het minst totaal aantal 
kilometers weg die intensief gebruikt worden. Het nadeel zijn de omwegen, de route 
wordt langer.  

Fietsers en voetgangers merken omwegen zeer direct op, terwijl autobestuurders en 
treinpassagiers omwegen vooral indirect ervaren, door de verplaatsingskosten. (Otto, 
2009) Hoewel omwegen van 30 tot 60 procent naar school of werk veel voorkomend 
zijn (Frei, 2009) en deze omwegen maatschappelijk aanvaard lijken, toont onderzoek 
dat omwegen boven de 30 procent vervelend worden gevonden en 
ontevredenheid uitlokken. Tussen 7-30 procent worden de omwegen opgemerkt. 
Minder dan zeven procent omweg wordt amper opgemerkt en normaal bevonden. 
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Om de langzame modi optimaal te faciliteren en een modale shift naar wandelen 
en fietsen te bereiken, krijgen zij dus best directe, korte routes die hun actieradius 
maximaliseert. 

Sociale controle, een andere belangrijk aspect van routes, is beter op intensief 
gebruikte wegen.  

Een netwerk houdt dus best rekening met de gebruiker en zoekt een optimum tussen 
een direct systeem en een minimaal systeem.  

 

 
Figuur 7  Grafiek systeemlengte(%) – omwegen (%), uit Frei, 2009 

Op figuur 7 is het percentage omleiding te zien op de verticale as, horizontaal is de 
totale systeemlengte afgebeeld. Wat opvalt is dat de gridvormige netwerken, vijf en 
zes in de grafiek, onder de kritische omleidingswaarde van 30 procent vallen. Het 
onregelmatig visgratennetwerk, tien in de grafiek, komt overeen met het patroon dat 
de auto toelaat. De omwegen pieken hier tot 80 procent (Frei, 2009). De auto heeft 
minder last van de fysieke afstand of discomfort van de omwegen dan de fiets, waar 
afstand en comfort cruciaal zijn. De totale systeemlengte is ook beperkt, wat 
aanzienlijke kostenbesparingen en energiebesparingen oplevert. Auto-infrastructuur is 
een stuk duurder dan fietsinfrastructuur (Bach, 2006). De meeste goede 
praktijkvoorbeelden, besproken in hoofdstuk twee, hebben gridvormige 
stratenpatroon, hoewel figuur 2 aangeeft dat het niet het optimale is naar 
verplaatsingsafstanden of kilometers weg. Andere factoren zoals vermarktbaarheid 
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van de percelen en de rechte hoek in de bouwpraktijk spelen ook een belangrijke 
rol.  

Tabel 2 geeft cijfers over de gekende geometrische netwerken zoals het vierkant 
grid, met en zonder diagonalen. Opvallend is dat het hexagonale netwerk het 
optimum is voor de wegenlengte per oppervlakte, de afstand tot het eerstvolgende 
punt en de afstand tot het tweede opeenvolgende punt. Het driehoekig netwerk 
heeft het minste percentage omwegen.  

 

Netwerk Sym-
bool 

Wegenlengte 
binnen gebied 
(42,411km2) 

Wegenlengte 
per 

oppervlakte 

Afstand tot 
eerst volgende 

punt 

Afstand tot 
tweede volgende 

punt 

Omwegen 
in 

systeem 

   km/42,411km2 km/km2 km km % 

Driehoekig Direct 
 

21 0,5 7 14 5 

Driehoekig Minimaal 
 

12,1 0,3 8 16 23 

Hexagonaal  
 

8,6 0,2 5,7 9 30 

Vierkant  
 

12,3 0,3 6,5 13 30 

Vierkant Direct 
 

31,4 0,74 6,5 9,2 18 

Vierkant Minimaal 
 

18,1 0,42 7,7 10,4 34 

de oppervlakte van de gebieden is voor elk netwerk dezelfde (42,11 km2) om vergelijken mogelijk te maken 

Tabel 2 Vergelijking netwerken, eigen herwerking van illustratie 226 uit Frei, 2009 

 

5.7 Besluit 

Uit de literatuur blijkt dat impact van de ruimtelijke parameters op het 
verplaatsingsgedrag beperkt, maar significant is: de invloed van densiteit, diversiteit 
en design op het aantal trips, de keuze voor vervoersmodi en de lengte van de 
verplaatsingen is bewezen, maar is bescheiden tot matig (Cervero en Kockelman, 
1997, Leck, 2006).  

Ruimtelijk beleid zonder andere beleidsmaatregelen kan slechts beperkt een 
duurzamer verplaatsingsgedrag creëren. Toch is ruimtelijke structuur een essentiële 
parameter en heeft het een langdurige invloed.  

Woondensiteit, functionele mix (diversiteit) en ruimtelijke nabijheid van voorzieningen 
zijn bepalende factoren (Cervero en Kockelman, 1997; Leck, 2006; Boussauw, 2011). 
Ze beïnvloeden het verplaatsingsgedrag van bewoners significant binnen een straal 
van één kilometer (Boussauw, 2011). 

Op schaal van de buurt komt naar voor dat buurtkenmerken belangrijker zijn voor 
niet-werkgerelateerde verplaatsingen dan voor woon-werkverkeer (Cervero en 
Kockelman, 1997; Boussauw, 2011). Retail en andere commerciële activiteiten 
hebben een positieve invloed (Cervero en Kockelman, 1997; Leck, 2006; Boussauw, 
2011). 

Cervero en Kockelman (1997) benadrukken in hun onderzoek ook de cruciale 
samenhang tussen verschillende parameters densiteit, diversiteit en design. Dit is 
evident, densiteit zonder diversiteit betekent grotere afstanden naar voorzieningen 
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en winkels. Diversiteit zonder densiteit betekend dat de winkels en voorzieningen een 
groter geografische gebied moeten bedekken om hun kritische populatie te halen. 
Een dense en diverse buurt zonder fijnmazig stratenpatroon ondermijnt nabijheid. 

Het werk van Jan Gehl toont dat ontwerp van de publieke ruimtes, straten en 
gebouwen de verplaatsingen en stationaire activiteiten in de stad beïnvloeden en 
de langzame modi stimuleren. 

Ook de studies van Frei (2009) en de ervaring van Bach (2006) tonen dat 
netwerksystemen door de grootte van omwegen en de totale wegenlengte een 
belangrijke rol spelen voor de verschuiving van de wagen naar langzame modi. 

Multimodaliteit faciliteert de modale verschuiving en is een voorwaarde om de 
verschuiving naar energie efficiëntere modi te maken. 

 

 

6. Algemeen besluit 

In het begin van het hoofdstuk wordt mobiliteit in de huidige context geplaatst. Deze 
context en de uitdaging om 330.000 nieuwe huishoudens te huisvesten in Vlaanderen 
maken een duurzaam mobiliteitssysteem noodzakelijk. 

De wetenschappelijke literatuur leert ons dat er geen sluitende definitie is voor 
duurzame mobiliteit. Duurzame mobiliteit wordt op twee verschillende manieren 
gedefinieerd: als een te volgen pad en als een eindfase. 

Onze maatschappij is gebaseerd op de interactie tussen mensen, goederen en 
diensten. De bereikbaarheid van deze elementen maakt die interactie mogelijk. 
Mobiliteit ontstaat door de nood, wil en verlangen tot deze interactie. 

Het doel van duurzame mobiliteit, werd door Boussauw (2011) treffend verwoord, als 
een uitstekende bereikbaarheid verkregen door een minimum van mobiliteit en dus 
op een minimale hoeveelheid verkeer.  

Om dit te realiseren moeten we ook rekening houden met de grotere systemen, 
bereikbaarheid, rechtvaardigheid, veiligheid, de natuurlijke hulpbronnen, de milieu-
impact, de leefkwaliteit en het maatschappelijk draagvlak. 

De Brundtland-definitie en de Triple P-benadering zijn de basis voor de definities op 
beleidsniveau. Vlaanderen en in mindere mate Europa, geven een sterkere sociale 
invulling aan de definitie dan de wetenschappelijke wereld. 

Met zijn paradigma toont Banister hoe duurzame mobiliteit gerealiseerd kan worden. 
De connectie tussen ruimte en mobiliteit komt duidelijk naar voor in de component 
‘reductie van de onderlinge afstanden door ruimtelijke ordening’, het 
nabijheidsprincipe. Ook het realiseren van de modal shift met de implementatie van 
de nieuwe vervoershiërarchie (het STOP-principe) heeft een sterk ruimtelijk element. 
De voorgestelde maatregelen zijn consistent met de parameters uit het 
literatuuronderzoek. 

In het literatuuronderzoek vinden we dat ruimtelijke structuur en verplaatsingsgedrag 
slecht beperkt gelinkt zijn, maar dat ruimtelijke structuur een essentiële voorwaarde is 
en langdurende impact heeft. Ruimtelijk beleid kan samen met ander 
beleidsmaatregelen een duurzaam mobiliteitssysteem creëren.  

De belangrijkste ruimtelijke parameters voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling op 
wijkniveau zijn bereikbaarheid, multimodaliteit, densiteit, diversiteit & ruimtelijke 
nabijheid, en design & netwerk. 
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10. Bijlagen 

 

Bijlage 1 Definities van duurzame mobiliteit 

 

Het Centre for sustainable transportation van Canada 

Een duurzaam verplaatsingssysteem is er één die: 

• de essentiële toegangs-behoeften van individuen en samenlevingen 
toestaan op een veilige manier en op een wijze die in overeenstemming is 
met mens en gezondheid van het ecosysteem, en met rechtvaardigheid 
binnen en tussen generaties; 

• betaalbaar is, efficiënt werkt, een keuze biedt aan mobiliteitswijzen en een 
levendige economie ondersteunt; 

• emissies en afval limiteert binnen het vermogen van de planeet om deze te 
verwerken, het verbruik van niet- hernieuwbare hulpbronnen minimaliseert, 
het gebruik van hernieuwbare bronnen limiteert aan het niveau van 
duurzame opbrengst, hergebruikt en recycleert zijn onderdelen, en het 
gebruik van land en de productie van geluid minimaliseert. 

Deze definitie werd overgenomen door de Europese unie, in licht aangepaste vorm. 
Interessant is ook dat het instituut enkele indicatoren op een rij zet om de evolutie 
naar een duurzame mobiliteit te observeren (Defining Sustainable Transportation, 
2005). 

 

European Conference of ministers of transport’s (ECMT) Sustainable 
urban travel program (SUT) 

De Europese definitie, opgesteld door de Europese ministers van transport, zegt dat 
een duurzaam transportsysteem, er één is dat: 

• de essentiële toegangsbehoeften van individuen, bedrijven en 
samenlevingen toestaat op een veilige manier en op een wijze die in 
overeenstemming is met mens en gezondheid van het ecosysteem, en met 
rechtvaardigheid binnen en tussen generaties; 

• betaalbaar is, efficiënt en eerlijk werkt, een keuze biedt aan mobiliteitswijzen 
en een competitieve economie en een evenwichtige regionale ontwikkeling 
ondersteunt; 
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• emissies en afval limiteert binnen het vermogen van de planeet om deze te 
verwerken, het verbruik van hernieuwbare energiebronnen kleiner is dan de 
regeneratiesnelheid ervan en het verbruik aan uitputbare energiebronnen 
kleiner dan de ontwikkeling van hernieuwbare substituten. 

 

OESO 

Een ecologisch duurzame mobiliteitssysteem is er één dat geen gevaar vormt voor 
de volksgezondheid of voor de ecosystemen en toch voldoet aan de vraag naar 
‘bereikbaarheid’ maar op een zodanige manier dat (a) het verbruik van 
hernieuwbare energiebronnen kleiner is dan de regeneratiesnelheid ervan en (b) het 
verbruik aan uitputbare energiebronnen kleiner dan de ontwikkeling van 
hernieuwbare substituten (Mobiliteitsplan Vlaanderen, 2003). 

 

WBCSD 

Deze organisatie ziet duurzame mobiliteit als een te volgen pad en doet dit aan de 
hand van twaalf indicatoren: “Het resultaat was een reeks van 12 indicatoren die in 
ons standpunt de belangrijkste dimensies van duurzame mobiliteit vormen. Het zijn de 
indicatoren die centraal zou moeten staan voor een visie op duurzame mobiliteit en 
de route om er te komen. Het zijn de belangrijkste dimensies waarop duurzame 
mobiliteitssystemen goed moeten presteren. Deze indicatoren vormen een maatstaf 
waarmee de effectiviteit van verschillende benaderingen kunnen worden gemeten.” 

Dit zijn de 12 indicatoren: bereikbaarheid, de financiële inspanningen gevraagd aan 
de gebruiker, reistijd, betrouwbaarheid, veiligheid, beveiliging, broeikasgasemissies 
milieu-impact en welzijnsimpact, het gebruik van brandstof en hulpbronnen, de 
verdeling van de positieve en negatieve effecten van mobiliteit (op de bevolking), 
de gevolgen voor de overheidsuitgaven en inkomsten en  het verwachte rendement 
voor de private sector. 

Voor meer duiding van verwijzen we naar het document: WBCSD (2004) Mobility 
2030. Meeting the challenges tot sustainability. The sustainable mobility project. Full 
report 2004. World business council for sustainable development te vinden op 
www.wbcsd.org/web/publications/mobility/mobility-full.pdf (mei 2013) 
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Hoofdstuk Twee - De goede praktijk 

 

 

In dit hoofdstuk worden voorbeelden van de goede praktijk voor duurzame mobiliteit 
bekeken en geanalyseerd. De focus ligt vooral, maar niet alleen, op duurzame 
mobiliteit. In de projectbesprekingen wordt bekeken hoe de parameters uit de 
literatuur concreet worden ingevuld. Hoe zijn deze voorbeelden gerealiseerd of 
gepland? Welke principes en technieken zijn toegepast? Welke resultaten levert dit 
op?  

Naast de mobiliteitsfocus, is er ook aandacht besteed aan de realisatie van het 
project, de duurzaamheid en, als dit bijzonder was voor het project, de participatie 
van de stakeholders. 

De projecten die besproken worden, zijn divers en werken op verschillende 
schaalniveaus. Enkele zijn visieprojecten, zoals de planvisie voor de Noorderkempen. 
Anderen zijn duurzame woonontwikkelingen, zoals het Zweedse renovatieproject 
Ekostaden Augustenbörg.  

De schaalniveaus worden in de scriptie als volgt gehanteerd. Het macroniveau wordt 
behandeld als de stadsregionale schaal: de stad en zijn invloedsfeer, met de stad 
Gent en zijn omgeving als referentie. The Flemish Metropolitan dream valt daar 
gedeeltelijk buiten, het project bespreekt het Vlaams Gewest. Het mesoniveau 
plaatst zich daar onder, een stadsdeel of de kleine stad zoals bijvoorbeeld het 
Nederlandse Houten. De duurzame wijken, zoals Quartier Vauban in Freiburg of Bo 01 
te Malmö, vallen onder de microschaal.  

 

De projecten zijn: 

Visieprojecten 

• Flemish Metropolitan Dream - Macroniveau 

• 50.000 woningen langs openbare vervoersassen, Bordeaux – Macro- én 
microniveau 

• De Fiets van Troje. Gentse visie op duurzame mobiliteit - Macroniveau 

• Noorderkempen, mobiliteit als drager voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling - 
Macroniveau 

 

Duurzame wijken 

• Rieselfeld, ecosuburb in Freiburg – Microniveau 

• Quartier Vauban, overtreffende trap in Freiburg - Microniveau 

• Augustenbörg, een duurzame renovatie - Microniveau 

• Västra Hamnen Expo Bo 01, duurzame ontwikkeling aan het water - 
Microniveau 

• Hammarby Sjöstad, Stockholmse uitbreiding – Mesoniveau 

• Houten, Nederlandse groeistad - Macroniveau 

 

Vlaamse duurzame wijken (in opstartfase) 

• Tondelier, Gent 

• Regatta, Antwerpen 

• Clementwijk, Sint-Niklaas 
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1. Visieprojecten 

In deze paragraaf worden de visieprojecten besproken. 

1.1 Flemish Metropolitan Dream, 2012 

‘The Flemish Metropolitan Dream’ is een studie opgezet door de Vlaamse 
Bouwmeester (Peter Swinnen) en gelanceerd op de internationale 
architectuurbiënnale van Rotterdam in 2012. Het onderzoek bouwt voort op het 
Eindrapport ‘Naar een visionaire woningbouw’, aangehaald in het vorige hoofdstuk. 
De studie vertrekt dus van de prognose dat Vlaanderen in 2030, 330.000 nieuwe 
huishoudens zal moeten huisvesten. De verwachting is dat deze woningen 
gerealiseerd worden als ruimte- en energieverslindende verkavelingswoningen. De 
centrale vraag van de studie is dan ook hoe de huidige woonproductietrend 
veranderd kan worden. De studie wil de bestaande planningsinstrumenten 
verbeteren en aanpassen, zowel op lokale als regionale schaal. Het resultaat van de 
studie is een aangepast kader en een set van typologieën, die uitgetest zullen 
worden in pilootprojecten binnen de sociale huisvesting (Posadlabs, 2012). 

De studie maakt een analyse van de infrastructuur, zijnde snelwegen en spoorwegen, 
en van de gegroeide ruimtelijke ontwikkeling. Het gebruik van de auto voor 
dagelijkse bestemmingen, zoals werk, recreatie, sociale contacten en voorzieningen, 
wordt gekaderd en afgezet tegen de stijgende kost van de fossiele brandstoffen. 
Deze stijgende kost heeft een negatieve effect op de individuele (verplaatsings-) 
vrijheid en de leefkwaliteit. Het overvloedig gebruik van de wagen hypothekeert ook 
de leefkwaliteit en de luchtkwaliteit (Posadlabs, 2012).  

De collectieve leefomgeving wordt bepaald door verschillende systemen, zoals 
wegen-, energie- en ecologische netwerken, maar ook door voorzieningen als 
winkels, gezondheidszorg, werkplaatsen, etc. De unieke stedelijke polen van 
Vlaanderen bevatten alle elementen voor een sterke collectieve leefomgeving, dus 
de nieuwe woningen worden best hier gebouwd. De studie werkt drie voorbeelden 
uit: een Vlaams dorp, een voorstedelijk gebied (figuur 1) en een kuststad (Posadlabs, 
2012).  

 

Mobiliteit 

Een doorgedreven locatiebeleid maakt dat de verschillende voorzieningen goed 
gemengd kunnen worden en ook landbouw en energieproductie hun plaats kunnen 
krijgen. Dit beleid stelt voor om de woondichtheid toe te voegen aan de huidige 
centra, in nabijheid van voorzieningen en openbaar vervoer, maar ook in industrie en 
winkelzones en langs water- en groenranden van de stad. Nieuwe woontypologieën, 
met aandacht voor densiteit, bouwhoogte en collectiviteit maken dit mogelijk.  

Een modale shift voor personentransport wordt bereikt door nieuw publiek transport 
en een netwerk van trage wegen en pleinen, zodat de auto niet meer de dominante 
vervoerswijze zou zijn. Voor vrachtvervoer worden de cargotram en de boot 
belangrijk.  

Ook de ecosystemen worden hersteld of versterkt om waterzuivering en landbouw 
efficiënter te laten werken en voldoende ruimte te geven.  
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Figuur 1 Voorstedelijk gebied, uit Posadlabs, 2013 

De uitgewerkte voorbeelden vertonen veel gelijkenissen met de fictieve ‘Buda-stad’ 
uitgewerkt in de paper ‘Stad tussen pijlers’ door Boussauw en Zaman (2012). Deze 
producerende stad wordt ontworpen in het Noorden van Brussel. Door het mengen 
van industrie, logistiek, wonen, landbouw ontstaat een symbiose die een 
zelfvoorzienende stad creëert met voldoende eigen voedsel-, water- en 
energieproductie en opslagcapaciteit. De gebouwen zijn flexibel en herbruikbaar, en 
nieuwe woontypologieën beantwoorden aan de nieuwe noden van de nieuwe 
functionele mix en symbiose. De stad is autoluw en parkeren gebeurt aan de rand. 
De spoorwegen en snelwegen worden overdekt om de leefkwaliteit te verhogen.  De 
overdekte infrastructuur wordt soms bebouwd om de ruimte intensiever te gebruiken. 

 

1.2 Bordeaux, 50.000 woningen langs openbare vervoersassen, 2010 - 
2030 

Het project ‘50.000 woningen langs openbare vervoersassen’ focust zich op de 
stadsregionale schaal én op de individuele woning. Dit project is een initiatief van de 
stad Bordeaux en de omliggende gemeenten. Bordeaux heeft ongeveer 239.000 
inwoners en de volledige stadsregio telt 720.000 inwoners. 

Het proces, gestart in 2010, is nog volop aan de gang. Bordeaux wil tegen 2030 
50.000 woningen realiseren langs de tram- en spoorlijnen. Het doel is om die sneller en 
met meer participatie te realiseren, zowel op de grootstedelijke schaal als op het 
microniveau van de woning én met grote ambitie op sociaal en duurzaamheidsvlak. 
Deze doelstelling van het plan groeide uit de ‘sense of urgency’ van de 
demografische groei (een kwart meer bewoners in 2030 en dan telt de stadsregio 
één miljoen inwoners) en de huidige ontwikkeling van de stadsregio (steeds meer 
modale huishoudens wonen steeds verder van de stad, ook een Vlaams fenomeen). 
Voor de stad speelt in dit project ook het  zoeken naar identiteit een belangrijke rol. 

Dit experiment past in de zoektocht naar nieuwe, werkbare vormen van ruimtelijke 
planning, nadat tien jaar stadsvernieuwing in de binnenstad en de komst van de 
tram niet het gewenste resultaat opleverde (zoals het keren van de stadsvlucht). Een 
nieuw, allesomvattend project was nodig (Baës-Cantillon et al., 2012; La cub, 2013). 
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Figuur 2 Stadsregio Bordeaux en de pilootprojecten, uit A’pau, 2013 

Na de invoering van de tram, stelde de stad vast dat de gebieden langs de 
tramlijnen een enorme ontwikkeling kenden. Deze vaststelling zorgde ervoor dat de 
openbare vervoersassen in het huidige proces als ruggengraat functioneren. In haar 
visie wil de stad bestaande tramlijnen verlengen, er één toevoegen en meteen de 
kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van de bestaande toestand en de nieuwe 
ontwikkelingen rond de lijnen verbeteren en garanderen. Vijf ontwerpteams hebben 
een visie geformuleerd wat de 50.000 woningen kunnen betekenen voor Bordeaux 
en deze gepresenteerd aan de stadsdiensten én in het parlement van de stadsregio. 
Met deze visies zal nu geëxperimenteerd worden, op achttien sites in de stad komen 
pilootprojecten (figuur 2).  

 

Mobiliteit 

Tien jaar geleden deed de tram zijn intrede in Bordeaux. De tramlijnen zijn radiaal 
georganiseerd en verbinden beide oevers met elkaar. De realisatie gebeurde 
gefaseerd. In fase één en twee werden drie lijnen gerealiseerd, goed voor 44 
kilometer lijn met 89 stations. In deze huidige situatie vervoert de tram 192 000 reizigers 
per dag. Fase drie, waarop het project steunt, begint in 2013 en zal vijf jaar duren. 
Het zet in op het verlengen van de drie lijnen en het realiseren van een nieuwe lijn. Er 
komt 33 kilometer nieuwe tramlijn en ook zeven kilometer lightrail. In 2020 is de 
verwachting dat het tramnetwerk 550.000 reizigers per dag zal vervoeren. Deze 
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duurzame transportmodus wordt dus alleen maar belangrijker voor de stadsregio (La 
cub, 2013). 

Het project heeft drie basisprincipes. Naast het ‘beperken van de stadsuitbreiding’ en 
het realiseren van ‘innovatieve woningbouw en een economische toegankelijkheid’, 
is het realiseren van ‘woonplaatsen op redelijke afstand van de werkplek’ belangrijk. 
Nabijheid is dus een doel (La cub, 2013). 

Door te verdichten langs de tramlijnen, niet alleen met woningen, maar ook met 
voorzieningen, winkels, publieke ruimte, etc. worden de tramlijnen de belangrijkste 
ruimtelijke ruggengraat en wordt de rendabiliteit van het openbaar vervoer 
verzekerd. De ruimtelijke parameters densiteit, diversiteit, design, bereikbaarheid en 
multimodaliteit zijn allen toegepast, de symbiose tussen ruimtelijk ordening en 
mobiliteit is maximaal. 

 

 

1.3 De fiets van Troje. Transitie naar een duurzame mobiliteitscultuur 
voor Gent en omgeving, 2012 

Bij dit project speelde ikzelf een actieve rol. Ik was één van de dertig koplopers die de 
visie vormgaf. Deze groep is zich later de ‘M-club’ gaan noemen. Ik was lid van de 
redactie van de publicatie ‘de fiets van Troje’ en momenteel zet ik mij verder in 
binnen het icoonproject ‘leefstraat 1.0’. 

Dit visieproject is een transitietraject dat in 2012 werd opgestart en begeleid werd 
door de milieudienst en het mobiliteitsbedrijf van de stad Gent. Het vloeide voor uit 
het transitieproject over klimaat. De transitiemethode is een methode die probeert 
een fundamentele omslag van een systeem te bereiken. Transitie is echter geen 
revolutie, via icoonprojecten wordt geëxperimenteerd om te ontdekken en te tonen 
dat het kan en hoe het moet. Ze vraagt actieve participatie en engagement van 
iedereen die deelneemt, of later, de visie aanhoort. In dit project betekende dat een 
diverse groep van dertig mensen, met verschillende achtergronden en uit 
verschillende organisaties, samen op zoek ging naar een visie voor Gentse mobiliteit 
in 2050. Deze groep had twee dingen gemeen: een expertise in mobiliteit door hun 
beroep of engagement en ze zijn bijna allemaal bewoners van de stad Gent. Samen 
analyseerden zij de huidige Gentse situatie en lanceerde drie toekomstbeelden voor 
een duurzaam Gent in 2050: de ‘leefstraat’, de ‘leve(n)de wijk’ en de ‘verbonden 
stad’. Ze formuleerden vijf harde keuzes voor een nieuwe Gentse verwevenheid. 
Deze keuzes zou het beleid moeten nemen om de omslag te realiseren. Via 
icoonprojecten wordt geëxperimenteerd om zo te tonen dat het kan en hoe het 
moet. Samen met de bewoners van de stad, probeert de ‘M-club’ deze projecten te 
realiseren. Zo kunnen de beleidsverantwoordelijken ook overtuigd worden van deze 
visie en de harde keuzes doorvoeren die nodig zijn (Gysels et al., 2012). 
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Figuur 3 Naar een duurzame mobiliteitscultuur voor Gent en omgeving, eigen beeld 

De eerste harde keuze is ‘straatparkeren wordt buurtparkeren’, waarbij de ruimte die 
de wagen inneemt aan de kaak gesteld wordt en de parkeeroplossing verschuift 
naar het buurtniveau. De tweede keuze vraagt dat ‘elke nieuw(e) (ingerichte) 
woonstraat is een leefstraat’ de norm wordt. Elke nieuwe straat die de stad aanlegt, 
maar ook elke bestaande straat die ze herinricht, wordt dus een leefstraat. De derde 
keuze stelt het ‘Gents halfuurtje’ als maximum om je van de ene plek naar de ander 
te verplaatsen. Hoogwaardig collectief vervoer en snelle fietswegen garanderen dit. 
Bij de vierde, ‘een samenwerkingsverband creëren met de buurgemeenten’ wordt 
mobiliteit als het bindmiddel tussen stad en de omliggende gemeenten voorgesteld. 
Een samenwerkingsverband laat toe om op stadsregionale schaal de zaken te 
kunnen aanpakken. De laatste harde keuze, ‘duurzame mobiliteitscultuur stuurt de 
ruimtelijke ontwikkeling’, wil dat er afgestapt wordt van een ‘damage control’ 
mobiliteitsbeleid en dat het streven naar duurzame mobiliteit bepaalt hoe de stad 
zicht ruimtelijk ontwikkeld (Gysels et al., 2012).  

De eerste twee harde keuzes kunnen onder de ruimtelijke parameter design 
geplaatst worden, terwijl de derde, ‘het Gentse halfuurtje’, over bereikbaarheid 
gaat. De laatste harde keuze in verband met de ruimtelijke ordening, past in de link 
tussen de ruimtelijke structuur en een duurzaam mobiliteitssysteem. 

 

 

1.4 De Noorderkempen, mobiliteit als drager voor duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling, 2012 

Dit visieproject is een inspirerend voorbeeld van de goede praktijk. Mobiliteit is 
namelijk de drager voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de streek.  

De Noorderkempen kampen overdag nu al met een constante verkeersdruk en 
onder druk van demografische groei en gezinsverdunning moeten er in de toekomst 
nog 15.000 nieuwe woningen bij. Een integraal plan was dus nodig om de 
(verkeers)leefbaarheid van de regio te kunnen garanderen. Deze nieuwe 
woonontwikkeling wordt vooral voorzien in de kernen van de gemeenten, waarbij 
elke gemeente op zoek gaat naar passende woonstrategieën om deze verdichting 
te realiseren. 

Deze gebiedsgerichte mobiliteitsstudie is een project met vijftien gemeenten onder 
leiding van de provincie Antwerpen. Via een scenariomethodiek zijn verschillende 
ontsluitingsmodellen onderzocht. Bij deze scenario’s werden geplande ruimtelijke 
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ontwikkelingen en wijzigingen in de verkeersinfrastructuur toebedeeld. De ruimtelijke 
toekomstvisie voorziet in de bundeling van duurzame bedrijvigheid, attractieve 
kernen, sterke hiërarchie in de uitbouw van een robuust wegennetwerk en meer 
aandacht voor openbaar vervoer en fiets (Vectris). 

Tijdens het proces was er ook input van verenigingen uit het georganiseerde 
middenveld, hogere overheden, vervoersmaatschappijen en zelfs overleg met de 
Nederlandse provincie Noord-Brabant. De burgers werden niet betrokken in het 
project. De schaal van het plan bemoeilijkt dit, maar via het middenveld komen ze 
toch onrechtstreeks aan bod. Het draagvlak richt zich dus niet op de bewoners, 
maar op de verschillenden gemeenten die hun bevoegdheid van mobiliteit en 
ruimtelijk ontwikkeling samen bekeken hebben. De gemeenten maakten hun 
engagement bindend door de toekomstvisie door de gemeenteraden goed te laten 
keuren. Het draagvlak vergemakkelijkt de effectieve realisatie van het plan. Hierin 
schuilt ook de meerwaarde en het unieke van dit project. 

Het plan (figuur 4) wordt nu verder onderzocht en geïmplementeerd in de 
beleidsinstrumenten. Sommige bestaande plannen zoals het ruimtelijke structuurplan 
van de provincie Antwerpen moeten aangepast worden. Enerzijds moeten extra 
studies worden besteld om sommige deelaspecten verder te onderzoeken, 
bijvoorbeeld de tramlijn op de N12 (Vermeulen, 2012). Anderzijds worden sommige 
maatregelen en bijkomende studies nu al gerealiseerd. 

 

 

Figuur 4 Toekomstvisie Maas 4, uit Vermeulen, 2012 

Mobiliteit 

Het plan gaat de versnippering van (bovenlokale) functies tegen door middel van 
een  locatiebeleid, waarbij functies ruimtelijk verdeeld worden. Sommige gemeenten 
zullen in de toekomst meer inzetten op toerisme, anderen op bedrijvigheid, etc. zo is 
er aandacht voor de identiteit, profilering en financiering van de gemeenten en de 
onderlinge concurrentie wordt beperkt. 
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Alle vervoersmodi, met uitzondering van wandelen, worden in het plan als 
volwaardig beschouwd en krijgen een duidelijke visie. De focus ligt op de duurzame 
vervoerswijzen, fiets en openbaar vervoer.  

Als we het plan bekijken naar de verschillende transportmodi zien we duidelijke lijnen 
voor de toekomst. 

Over de weg, heeft de vrachtwagen nood aan een robuust netwerk, gecombineerd 
met de beperking van tonnage op bepaalde wegen, een elektronische 
trajectcontrole en het bekeuren van overtredingen. Eén voorgesteld scenario is ook 
de gesubsidieerde verhuis van bedrijven naar beter ontsloten locaties. Dit is een 
voorbeeld van een doorgedreven locatiebeleid en een corrigerende maatregel. Een 
ander scenario is het voorzien van dure en complexe infrastructuur om de bestaande 
terreinen beter te ontsluiten. Daarnaast, gebeurt het vrachtvervoer niet alleen over 
de weg, maar ook over het water en het spoor. 

De auto heeft behoefte aan een goede bereikbaarheid voor lange afstand via de 
snelwegen. De doorstroming is essentieel om het kleine wegennet niet te belasten. 
Nieuwe bedrijven komen in de toekomst best op locaties aan de snelwegen. 
Bestaande bedrijventerreinen moeten verdichten en verder uitgebouwd worden. 

Het spoor kan met een nieuw station, Turnhout-zuid, belangrijk zijn voor het 
goederentransport (bedrijventerrein Veedijk) en het reizigersvervoer, vooral de 
pendelaars uit de regio rond Turnhout, naar de rest van Vlaanderen. Op de 
geplande locatie van het nieuwe station zijn mogelijkheden voor een grote ‘park en 
ride’ parking en een aansluiting op het regionale busnetwerk. Het nieuw station 
Noorderkempen in Brecht streeft naar 2 treinen per uur van een buurlandtrein Breda-
Brussel. Hier gaat de aandacht naar ingrepen die de overgang tussen de 
verschillende vervoersmodi verbeteren, zoals fietsenstallingen, uitgebreide parking, 
goede frequenties en aansluiting op de regiobussen. Als ondersteunende maatregel 
worden multimodale tickets geopperd. 

De tram wordt specifiek voorgesteld als alternatief voor de wagen op de centrale 
regiocorridor, de steenweg N12. Deze openbare vervoersas is nuttig voor korte 
verplaatsingen binnen de regio naar school, winkel of werk en naar de treinstations. 
Verder biedt de tram mogelijkheden als motor voor stads- of dorpskernvernieuwing, 
zoals in Straatsburg en Bordeaux. 

De fiets wordt in het plan, samen met het openbaar vervoer als de ideale modus 
voor het woon-werkverkeer gezien. De tweewieler is reeds goed gefaciliteerd door 
onder andere het provinciale fietsknooppuntennetwerk. Door het wegwerken van 
missing links en het verbeteren van het netwerk, kan het fietsnetwerk nog 
geoptimaliseerd worden. Ook worden de fietsvoorzieningen gekoppeld aan de 
landschappelijke ontwikkeling om de groene ruimtes te versterken. Enkele landelijke 
wegen in deze groene kamers worden onderbroken voor het autoverkeer en 
opnieuw geprofileerd als nieuwe autoluwe routes geschikt voor fietsers, 
landbouwvoertuigen en ruiters. De bruggen over het kanaal en de E34 worden 
herbekeken en vormgegeven naar de gewenste gebruiker. Zo wordt het 
autonetwerk minder fijn en krijgt de fietser een fijnmaziger netwerk. Figuur 5 toont een 
impressie van een landelijke weg. 
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Figuur 5 Eén van de scenario’s voor herprofilering van landelijke wegen, uit 
Vermeulen, 2012 

De voetganger komt enkel indirect aan bod in het plan, namelijk via de aandacht 
voor de verkeersleefbaarheid van de stads- en dorpskernen in combinatie met de 
potentie voor stadsvernieuwing en publieke ruimte op mensenmaat. 

 

 

2. Duurzame woonontwikkelingen 

 

In deze paragraaf komen de duurzame woonwijken en stadsdelen aan bod. Eerst 
wordt het project geduid, dan wordt de duurzame mobiliteit besproken. In de 
mobiliteitsbespreking wordt na elke alinea het toegepaste concept of principe in het 
vet aangeduid. 

 

2.1 Rieselfeld, een ecosuburb in Freiburg, 1993-2012 

Rieselfeld is een ontwikkeling op de oude terreinen waar het stadsafvalwater werd 
geloosd en is dus een echte brownfieldontwikkeling. De site, waarvoor het 
masterplan in 1993 is gemaakt, is 78 hectare groot, telt ongeveer 4.000 
wooneenheden en 11.000 inwoners. De dichtheid is 14.103 inwoners per vierkante 
kilometer en de woningdichtheid is 51 woningen per hectare. De wijk is omzoomd 
door een groene gordel, die de wijk beschermd voor de omliggende grote straten. 
Het grondplan toont woongebouwen op een gridvormig stratenpatroon, dat op vier 
plaatsen aansluit op de omliggende wegen. Centraal ligt de hoofdstraat waar de 
tram door passeert. Haaks hierop ligt de centrale as met de sporthal, lagere en 
middelbare school, kerk, kinderopvang, een groot plein en een park. In de wijk 
bevinden zich ook nog kleinhandel, een bank, brandweer, politie, een supermarkt en 
een gemeenschapscentrum. Achteraan de wijk, verder weg van het centrum van 
de stad, is de woondensiteit lager en de woningtypes kleiner en individueler. De 
woningen werden volgens de lage energie- of passiefstandaard gerealiseerd, in vier 
bouwfasen. De opdrachtgevers van de gebouwen zijn verschillend, zowel 
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projectontwikkelaars, de overheid, een beperkt aantal private bouwheren en 
‘baugruppe’. Baugruppe, letterlijk bouwgroepen, zijn toekomstige bewoners die zich 
verenigen om samen hun huis te bouwen. Er is een stadsverwarmingsnet, waarop 
iedereen zich moet aansluiten. 

 

 
Figuur 6 Rieselfeld, bron Stad Freiburg 

Duurzame mobiliteit 

De stadswijk Rieselfeld (figuur 6) is een voorbeeld van Transport Oriented 
Development (TOD), een ontwikkeling rond een openbare vervoersas. Op de 
hoofdstraat loopt een tram, die de wijk in tien minuten met het centrum verbindt. Het 
autoluwe karakter van de wijk is deels te danken aan het feit dat  openbare 
vervoerslijnen reeds van in het begin aanwezig waren. Hierdoor was de nood om een 
auto te bezitten beperkt. De tram met drie haltes in de wijk, is er vanaf 1997, toen er 
slecht 1.000 bewoners waren. De bewoners waren dus meteen vertrouwd met een 
goede ontsluiting van de wijk via het openbaar vervoer. Langs deze centrale as 
liggen ook de belangrijkste voorzieningen en winkels. In het midden van de wijk, 
haaks op de openbare vervoersas liggen ook het plein, het park, de kerk en de 
lagere en middelbare school. 

 TOD; Frequent Openbaar vervoer (OV): Tram & Bus, 
Mobiliteitsgedrag, Locatiebeleid 
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Figuur 7 Netwerkkaart Rieselfeld, eigen beeld 

Door het gridvormig stratenpatroon, aangevuld met autoloze paden, is de 
doorwaadbaarheid van de wijk voor de fietser en de voetganger zeer hoog. De 
wegen zijn bijna allemaal volledig autotoegankelijk, maar zijn toch vrij rustig. Er is 
geen doorgaand verkeer aanwezig door de ligging van de wijk: aan de rand van de 
stad, naast twee kruisende regionale wegen (figuur 7) 

 Fijnmazig fiets- en wandelnetwerk; Fijnmazig autonetwerk 

Het parkeerbeleid voorziet één parkeerplaats per woning, het Duitse wettelijke 
minimum vaak in de buurt van de woning. De kost van de wagen is ook vervat in de 
kostprijs van de woning (woonkost).  

In Rieselfeld is er veel meer straatparkeren dan in Quartier Vauban (volgende 
projectbespreking) en het is gratis, met uitzondering van de hoofdstraat. In Vauban is 
er bijna geen straatparkeren, enkel in de hoofdstraat (winkels en voorzieningen) en 
het is betalend. 

Naast de uitstekende openbaar vervoers- en fietsinfrastructuur wordt in de wijk ook 
autodelen aangeboden. Alle maatregelen zorgen ervoor dat slecht 28,5 procent 
van de wijkbewoners een wagen bezit, wat een stuk minder is dan de stad Freiburg 
met 35 procent (Verhoeven, 2009).  

 Parkeerbeleid; Autodelen 

 

 

2.2 Quartier Vauban, overtreffende trap in Freiburg, 1993-2010 

Quartier Vauban is een ontwikkeling van een oude militaire site in de stad Freiburg im 
Breisgau (D) en zet de planning en concept, getest in Rieselfeld, verder. Onder 
invloed van milieuactivisten, verenigd in de organisatie Forum Vauban, werd de 
duurzaamheidsambitie van het project  nog hoger gelegd. Een deel van de wijk, 
Solar, produceert meer energie dan het nodig heeft. Ook het verkeersconcept werd 
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verscherpt, met een strenger parkeerbeleid, 
verminderde autocirculatie en speelstraten. 
In Vauban wonen 5.300 mensen in 2.000 
huizen en zijn er 600 jobs. De dichtheid 
bedraagt 12.927 inwoners per vierkante 
kilomter en de woningdichtheid is 49 
woningen per hectare. 

Het masterplan van Kolhoff en Kollhoff 
architecten (figuur 9) voorziet in 
woongebouwen op een gridvormig 
stratenpatroon. Centraal ligt de hoofdstraat 
waar het openbaar vervoer door passeert. Langs deze straat liggen de winkels en de 
voorzieningen. Figuur 8 geeft een beeld van de straat. Vanuit het zuiden dringen 
twee groene zones, vertrekkend vanaf de waterloop, de wijk binnen. Deze groene 
ruimtes zijn de parken voor de wijk. In het noorden is ook een klein bedrijventerrein 
voorzien. In de wijk bevinden zich ook drie buurtparkeergarages, enkele kleinere 
sportterreinen, een supermarkt, een gemeenschapscentrum, een kinderdagverblijf 
en een lagere school. De duurzaamheid van deze wijk zit niet alleen in het 
verkeersconcept, maar ook in de gebouwen. Deze werden volgens de lage energie- 
of passiefstandaard gerealiseerd. De opdrachtgevers van de meeste gebouwen 
waren ‘baugruppe’, letterlijk bouwgroepen waar toekomstige bewoners zich 
verenigen om samen hun huis te bouwen. De lokale energievoorziening gebeurt door 
een warmtekrachtcentrale en veel zonnepanelen en –collectoren.  

 

 
Figuur 9 Quartier Vauban, uit Vauban, 2012 © Natuur Concept 

Duurzame mobiliteit 

De stadswijk Vauban is een schoolvoorbeeld van duurzame ontwikkeling met een 
duurzame mobiliteitscultuur. Het heeft een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk (figuur 
10) opgebouwd uit autoloze paden en lokale, vaak doodlopende -en dus 

Figuur 8 Hoofdstraat Vauban met 
tram, bron Stad Freiburg 
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verkeersluwe- straten. De doorwaadbaarheid van de wijk is voor de fietser en de 
voetganger zeer hoog. 

 Autoluw, fijnmazig langzaam netwerk 

 

 
Figuur 10 Netwerkkaart Vauban, eigen beeld 

Centraal in de wijk, midden op de hoofdstraat loopt een tram, die de wijk in tien 
minuten met het centrum verbindt. Verder is de wijk ook nog aangesloten op het 
openbaar vervoersnetwerk via twee stedelijke en één regionale buslijn. Het autoluwe 
karakter van de wijk is te danken aan het feit dat openbare vervoerslijnen reeds van 
in het begin aanwezig waren. Hierdoor was de nood om een auto te bezitten 
beperkt. De tram, met drie haltes in de wijk, is er pas vanaf 2006, maar werd voor zijn 
komst naar de wijk al ingereden door een bus. De bewoners waren dus meteen 
vertrouwd met een goede ontsluiting van de wijk via het openbaar vervoer. Hun 
mobiliteitsgedrag was van bij de start duurzaam en hoefde niet meer gewijzigd te 
worden, zo vermeed men een moeizaam proces. 

 TOD; Frequent OV: Tram & Bus; Mobiliteitsgedrag 

De auto kan de wijk slechts via twee wegen binnenrijden, via het kleine 
bedrijvenpark en langs de ‘Vaubanallee’, de hoofdstraat van de wijk, waar ook de 
tram rijdt. Zo ontstaat een lus doorheen de site waar ook de lokale straten op 
aansluiten. Deze straten zijn doodlopend voor autoverkeer of keren, ook in een lus, 
terug naar de hoofdstraat. De lus loopt via de belangrijkste bestemmingen, het 
bedrijvenpark en de hoofdstraat waar de voorzieningen, winkels, diensten, de school, 
het kinderdagverblijf, twee parkeergarages en, aan het kruispunt, een supermarkt 
gelegen zijn. Het snelheidsregime op de hoofdstraat is 30 kilometer per uur, in de 
lokale straten moet stapvoets (5 km per uur) gereden worden en is het shared space-
principe toegepast (figuur 10). 

 Grofmazig, beperkt autonetwerk; Locatiebeleid; Snelheidsregime 
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Het uitgekiende parkeerbeleid rust op een aantal ingrepen. Er zijn drie buurtparkings 
aan de rand van de ontwikkeling, waar bewoners met een auto een plaats moeten 
kopen of huren. Zo zijn de kosten van de wagen losgekoppeld van de woningprijs en 
is de echte kost van de wagen zichtbaar (Broaddus, 2010).  

Het is ook heel strikt bepaald waar (kort)geparkeerd mag worden in de wijk, enkel in 
de hoofdstraat, nabij de kleinhandel en de voorzieningen zijn er stelplaatsen in de 
openbare ruimte voorzien. Het parkeren is overal betalend. 

 

Het aantal parkeerplaatsen ligt fors lager dan één plaats per woning, de Duitse 
wettelijke parkeerfactor. Om wettelijk in orde te zijn is er nog braakland aanwezig om 
parkeerplaatsen te kunnen bouwen. De bewoners betalen 12.500 of 17.000 EUR 
(afhankelijk van de bron) in één van de drie garages. De huishoudens die geen auto 
bezitten, moeten jaarlijks een contract tekenen om dit te bevestigen. Zij krijgen 
alternatieve voordelen in de vorm van een mobiliteitspakket: korting op openbaar 
vervoersabonnementen, gratis wekelijkse levering van de supermarkt en gratis 
lidmaatschap van de autodeelvereniging (Broaddus, 2010; Van Den Broeck et al, 
2010; Verhoeven et al., 2009). Het beleid is een succes, want slechts 17,2 procent van 
de bewoners bezitten een wagen en 60 procent van de huishoudens leeft volledig 
autovrij. 

 Doorgedreven parkeerbeleid; Buurtparkeren; Autodelen; 
Mobiliteitspakket 

De site wordt in het westen begrensd door een spoorlijn. Een idee voor de toekomst is 
om een halte te voorzien voor de lokale stoptrein. De aansluiting op het 
spoorwegenstelsel is dus een potentie, die nog niet gerealiseerd is (vandaar de grijze 
aanduiding). 

 Aansluiting op spoorwegenstelsel 

 

Besluit 

De stad Freiburg ontwikkelde samen met verschillende experts op basis van goede 
praktijkvoorbeelden een aantal planningsprincipes die de basis vormen voor de 
‘ecosuburb’. Broaddus (2010) zet de kenmerken van het ecosuburbconcept op een 
rij: 

• Het mengen van functies en het realiseren van een hoge woondensiteit; 

• Werkgelegenheid op de site, in verschillende vormen : kantoren, winkels en 
retail, woonwerkwoningen, zachte industrie in de rand van de wijk; 

• Alternatieve mobiliteit: transport georiënteerde ontwikkeling met frequente 
openbaarvervoersverbinding, hoogwaardige fiets- en wandelpaden, 
handige fietsparking, autodelen, verkeersremmende maatregelen en lage 
snelheidsregimes in alle straten; 

• Energie-efficiëntie. De lage energie standaard wordt gerealiseerd door 
compact te bouwen, passiefbouwprincipes en wijkverwarmingssystemen toe 
te passen; 

• Waterbeheer: regenwateropvang en -gebruik, groendaken, doorlaatbare 
verhardingsmaterialen, en wadi's. 

• Sociale infrastructuur: wijkverenigingen, bibliotheken, kerken, 
ontmoetingscentra, gedeelde binnenplaatsen en speelterreinen en 
gemeenschappelijke tuinen. 

• Variatie in prijsklasse en woonvormen: menging van publiek en private 
financiering van woningen, huren en eigendom, projectontwikkeling, 
bouwcoöperaties, private huiseigenaars. 
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Rieselfeld en Quartier Vauban zijn uitwerkingen van dit concept, waarbij Vauban, 
zeker op het vlak van mobiliteit, een stap verder ging onder invloed van Forum 
Vauban.  

 

 

2.3 Augustenbörg, een duurzame renovatie, 1997-2007 

De wijk Augustenbörg, gelegen in Malmö (Zweden) geldt als een schoolvoorbeeld 
van een duurzaam renovatieproject van een bestaande wijk. De publieke ruimte 
met zijn watersysteem, de energetische en ecologische maatregelen en de sociale 
dimensie, zijn de meerwaarde van de ontwikkeling.  

Augustenbörg werd in de tweede helft van de jaren veertig ontworpen als een 
modelwijk. De omslag naar Ekostaden Augustenbörg, kwam er om verschillende 
redenen. In de jaren zeventig en tachtig, kreeg de wijk een slechte reputatie door 
criminaliteit, regelmatige overstromingen en een dreigend vertrek van een groen- en 
wegenbedrijf uit de wijk. Ook de oververtegenwoordiging van ouderen en de grote 
aanwezigheid van migranten werd als een probleem beschouwd. 

Dit gevoel van urgentie zorgde ervoor dat de overheid, de huisvestingsmaatschappij 
en de lokale stakeholders, zoals de school en de bewoners, samen de wijk 
aanpakten. Deze aanpak was multidisciplinair en met inbreng van de bewoners. 

De maatregelen waren divers. De woongebouwen werden gerenoveerd: 
gevelisolatie, comfort, een binnenklimaatregeling en reductie van energie- en 
watergebruik. Maar ook een lift om de toegankelijkheid te verbeteren en enkele 
collectieve ruimtes, zo werd het sociaal contact gefaciliteerd. 

Speciale aandacht ging uit naar het ontwerp van de publieke ruimte met inbegrip 
van een nieuw watersysteem voor de wijk. De groene omgeving werd 
gedifferentieerd met moestuin, kruidentuin, speelruimte en -tuigen, amfitheater, 
voetbalplein, etc. Het watersysteem baseerde zich op de basisprincipes van goed 
waterbeheer en animeert de publieke ruimte met vijvers, open kanaaltjes (figuur 11) 
en speelse elementen. 
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Figuur 11 Open regenwater kanaal met wadi, eigen beeld 

Andere maatregelen waren een toevoeging van 32 appartementen, zorgwonen 
bovenop een nieuwe parkeergarage en een zonne-energie installatie van 450 m2 
voor wijkverwarming en warm water. Uit de experimenten met groendaken, het 
ecologisch watersysteem en biodiversiteit groeide een multidisciplinair centrum  voor 
groendaken. De voorzieningen in de wijk werden ook verbeterd, onder andere de 
basisschool en de kinderopvang werden uitgebreid. Ook het afvalbeheer 
veranderde drastisch. Er kwamen milieuhuisjes, om aan sorteren en composteren te 
doen, die beheerd worden door de buurtbewoners. 

De buurtbewoners en schoolkinderen werden actief bij het project betrokken, al 
gebeurde dat niet altijd even goed. Bij sommige deelaspecten werden ze er te laat 
bijgehaald. 

In Augustenbörg staan er 55 woningen per hectare en wonen er 3.200-tal mensen 
wat de dichtheid op 9.697 inwoners per vierkante kilometer brengt. 

 

Duurzame mobiliteit. 

Hoewel in Augustenbörg de focus vooral op de wijk zelf lag, zijn er ook maatregelen 
genomen gerelateerd aan mobiliteit. 
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Figuur 12 Netwerkkaart Augustenbörg, eigen beeld 

Bij de herinrichting van de publieke ruimte werden heel wat trage wegen voorzien. 
De hoge kwaliteit van de publieke ruimte geeft deze paden een hoge 
belevingswaarde. Ook kwam er ruimte om fietsen te stallen en te bergen. Ter hoogte 
van de school, zijn de verkeerstromen gescheiden om de veiligheid voor de zwakke 
weggebruiker te garanderen (figuur 12).  

 Fijnmazig netwerk; Fietsparkeren 

Er is ook een ondergrondse parkeergarage voor buurtparkeren en een systeem van 
autodelen. Twintig procent van de bewoners bezit een auto, terwijl dit voor rest van 
de stad Malmö varieert tussen 29 en 35 procent. 

 Buurtparkeren; Autodelen 

De wijk is goed aangesloten op het openbare vervoersnetwerk. Elke bewoner woont 
op maximaal 300 meter van een bushalte. In Vlaanderen is dit in grootstedelijk 
gebied 500 meter. De goede bereikbaarheid is belangrijk want de 
winkelvoorzieningen in de wijk waren sterk gereduceerd. Een experiment met twee 
elektrische straattreinen werd na twee jaar stopgezet door de hoge 
ontwikkelingskosten en eisen van stad Malmö. 

 Frequent OV: Bus 

Aan de rand van de wijk ligt een treinstation, de wijk is dus vrij direct aangesloten op 
het spoorwegenstelsel. 

 Aansluiting op spoorwegenstelsel 
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2.4 Västra Hamnen Expo Bo 01, duurzame ontwikkeling aan het water, 
2001-... 

Dit project is een eerste fase van de reconversie van het oude havengebied in 
Malmö (Zweden). Het moet op termijn 10.000 inwoners huisvesten en 20.000 mensen 
zullen er werken of studeren. Dit eerste deel is een woonwijk met 2.020 inwoners in 
1.300 woningen op 0,22 km2 en werd gebouwd voor de Europese huisvestingsexpo. 
Daardoor is de woningtypologie zeer divers. In deze eerste fase is de woningdensiteit 
59 woningen per hectare en de bevolkingsdichtheid 9.182 inwoners per vierkante 
kilometer. 

 

Figuur 13 Västra Hamnen Expo Bo 01, uit Western Harbour, 2013 

Het ontwikkelingsplan is bedoeld als ‘the state of the art’ van een geïntegreerde 
duurzame aanpak. De duurzaamheid zit onder andere in de lokale productie van 
energie, een doorgedreven watersysteem, recyclage en aandacht voor ecologie. 
Het regenwater wordt opgevangen in een open systeem en de wijk heeft 
gescheiden watercircuits. Het afval wordt gerecycleerd en er werd ecologisch 
gebouwd, met recycleerbare materialen. Verder was er aandacht voor biodiversiteit 
door onder andere een lijst met groene punten op te leggen. (Van Den Broeck et al., 
2010).  

 

Duurzame mobiliteit 

Het grondplan van het project heeft een 
roosterstructuur. Een van de voordelen van dit 
patroon is dat het een fijnmazig netwerk kan creëren 
met korte verbindingen, zo ontstaat er een hoge 
verbindingsgraad (figuur 13 en figuur 14). De 
permeabiliteit van het masterplan voor de fietser en 
de voetganger is hoog, zij kunnen overal door. Terwijl 
de auto zich slechts beperkt kan bewegen. Door het 
torsen van de gebouwen tegenover elkaar, 
ontstaan versmallingen en verbredingen die zo de 
straat autoluw maakt of juist meer publieke ruimte 
creëert.  

 Autoluw, fijnmazig fiets- en 
wandelnetwerk; Grofmazig, beperkt autonetwerk; Duurzame modi 

Figuur 14 Concept 
stratenpatroon Bo01, uit Western 
Harbour, 2013 
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Figuur 15 Netwerkkaart Bo 01, eigen beeld 

De wijk (figuur 15) staat in verbinding met de rest van de stad en is aangesloten op 
het openbaar vervoersnet door een buslijn met hoge frequentie (om de zeven 
minuten een bus). De maximale halteafstand is 300 meter en de bussen krijgen 
prioriteit bij de verkeerslichten. De bussen rijden ook op CNG (compressed natural 
gas, aardgas onder druk) en biogas, een duurzame energiebron. De stad Malmö wil 
tegen 2015 alle bussen op alternatieve brandstof laten rijden. 

 Frequent OV: Bus; Duurzame Energie 

In het plan zijn de parkeerplaatsen voor auto’s beperkt, er wordt een parkeerfactor 
van 0,7 plaats per woning gehanteerd en deze parkeerplaatsen zitten vooral in de 
twee parkeergebouwen, langs de ontsluitingsweg van de wijk. De bewoners kunnen 
ook gebruik maken van een systeem van autodelen, waarvan een deel van het 
wagenpark elektrisch is. 

 Parkeerbeleid; Buurtparkeren; Autodelen 

 

 

2.5 Hammarby Sjöstad, een nieuw stadsdeel voor Stockholm, 1990-
2017 

Het stadsdeel Hammarby Sjöstad ligt in de Stockholm (Zweden). Stockholm heeft het 
voornemen ‘to build the city inwards’, om niet te groeien op ongebruikt land, aan de 
rand van de stad, maar om ‘intern’ te groeien en aan herontwikkeling te doen. De 
reconversie van een oud haven- en industriegebied past helemaal binnen deze visie. 
De stad wilde in 2004 de Olympische spelen binnenhalen en zag het atletendorp op 
de oude haventerreien. Toen dat niet lukte, ontwikkelde Hammarby Sjöstad zich tot 
“trendsettende wijk op het gebied van ecologie en duurzaamheid” (De Wever, 
2010). 
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De onderlegger voor het plan  is de klassiek bouwblokkenstructuur van Stockholm 
met zijn bouwhoogte van ongeveer vijf lagen en zijn straatbreedte. De wijk zal, in 
2017, 35.000 inwoners tellen. Figuur 16 toont het masterplan. 

De huidige cijfers geven een bevolkingsdichtheid van 15.625 inwoners per vierkante 
kilometer en een woningdichtheid van 69 woningen per hectare. Ook in deze cijfers 
komt het stedelijk karakter van het stadsdeelproject naar voor. 

 

Figuur 16 Plan Hammarby Sjöstad, uit GlashutEtt, 2007 

De ontwikkeling en het programma van Hammarby is door de Zweedse staat 
omgezet in een model voor de duurzame stad. Dit model (figuur 17) heeft een 
ecologische cyclus voor energie, afval en water. In de wijk vertaalt zich dit onder 
andere in het centrale waterzuiveringsysteem en het regenwaterysteem. Afval wordt 
beschouwd als een grondstof. Via een ondergronds zuigsysteem wordt afval 
gestockeerd voor centrale verwerking, het brandbaar afval zorgt voor de centrale 
wijkverwarming en voor de opwekking van elektriciteit. Organisch afval wordt 
omgezet in biobrandstof of meststof. (De Wever, 2010). 
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Figuur 17 Het Hammarby Model, uit Hammarby Sjöstad, 2013 

 

Duurzame mobiliteit.  

Bij de doelstellingen voor de duurzame ontwikkeling van de site, was het primaire 
doel voor transport het verminderen van de vervoersbehoefte. Een secundaire 
transportgerelateerde doelstelling kan gevonden worden in de minimale consumptie 
van grondstoffen en een verminderde energieconsumptie in het algemeen. 
Duurzame mobiliteit was dus zeker een belangrijk doel in dit project. 

De site is goed bereikbaar. De watertaxi realiseert een verbinding met het 
stadscentrum in twintig minuten, de metro heeft twaalf minuten nodig om het 
zakencentrum te bereiken. Langs de centrale groene boulevard loopt niet alleen 
een light-rail, maar ook het grootste deel van de publieke en commerciële 
voorzieningen is hier te vinden. De veelheid aan modi past binnen de doelstelling om 
80 procent van de verplaatsingen via het publiek transport te laten verlopen, in 
realiteit ligt dit percentage rond 70 procent (Bylund, 2006). De openbaar 
vervoersmodi rijden zo veel mogelijk op duurzame brandstoffen. 

 Bereikbaarheid; Frequent OV: Lightrail, Bus, Watertaxi; Duurzame 
Modi; Locatiebeleid; Duurzame brandstoffen 

Het parkeerbeleid van het project kende een bewogen geschiedenis. 
Oorspronkelijke was die veel lager ingesteld, maar door een coalitiewissel binnen het 
stadsbestuur verhoogde de parkeerfactor. Het aantal parkeerplaatsen is 0,8 per 
woning, terwijl initieel 0,4 vooropgesteld was. Het netwerk voor de wagen bestaat uit 
secundaire wegen die de parkeergarages makkelijk bereikbaar maken en aansluiten 
op de ringweg rond Stockholm. Het stadsdeel heeft ook een autodeelsysteem, 
waarop tien procent van de bewonders is aangesloten. Het parkeerbeleid en de 
ontsluiting voor de wagen zorgden voor een hoger autobezit en autogebruik dan 
verwacht (Bylund, 2006). 80 procent van de woonwerkverplaatsingen gebeurt met 
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openbaar vervoer, wandelen of fietsen (Future communities, 2013). Als het 
verplaatisngsgedrag in de drie categorieën, woon/school-werk, winkelen en vrije tijd 
onderverdeeld wordt, kunnen we het hoge autobezit en -gebruik linken aan de 
levensstijl van de bewoners. 

 Autodelen 

 
Figuur 18 Netwerkkaart Hammarby Sjöstad, eigen beeld 

Het stratenpatroon (figuur 18) van het netwerk is gridvormig, maar de straten zijn 
slechts beperkt bereikbaar voor de auto. Er zijn twee wijkverzamelwegen, waar het 
autoverkeer meteen naar  toegeleid wordt. De voetganger en de fietser krijgen wel 
volledige toegang tot het stratengrid en de publieke ruimte is vormgegeven als een 
opeenvolging van publieke binnengebieden, open ruimte en kleine en grote parken. 
Fietsers en wandelaars krijgen dus een heel fijnmazig netwerk voorgeschoteld. 

 Fijnmazig, deels autovrij fiets- en wandelnetwerk; Beperkt 
autonetwerk 

 

 

2.6 Houten, Nederlandse groeistad, 1966-1982 & 1997-2010 

In 1966 werd Houten aangeduid als groeistad, het kleine dorp werd een kleine stad 
met 43.900 inwoners. Houten is in tegenstelling tot de andere besproken projecten 
geen brownfieldontwikkeling maar een ‘greenfieldontwikkeling’: een ontwikkeling 
waar voorheen landbouwvelden en natuur was. Houten is geen duurzame wijk, 
stadsdeel of ontwikkeling zoals Hammarby of Vauban, die een totaalaanpak hebben 
met focus op energie, afval, water, natuur, etc. Houten is een volledige stad, 
gerealiseerd in twee fazen waarvan de meerwaarde ligt zijn innovatieve 
verkeersconcept en –netwerk. Omwille van het verkeersconcept (ruimtelijke 
parameter design) is Houten opgenomen in deze paragraaf. Op de parameter 
densiteit schiet de stad namelijk tekort. De woningdichtheid van de gehele stad is 
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namelijk laag, slechts 22 woningen per hectare. De bevolkingsdichtheid is navenant, 
5.354 inwoners per vierkante kilometer. 

De stad is gepland rond twee treinstations, concentrisch ongeveer met een straal 
van één kilometer. Vanuit de lucht ziet Houten er als een cijfer acht uit (figuur 19). De 
rand wordt gevormd door een autoring die werkt als verzamelweg en 
verbindingsweg. Het masterplan van de eerste fase (1966-1982) geeft prioriteit aan 
de fietser en de voetganger ten nadele van de wagen. Midden door de eerste fase 
stad loopt een centrale fietsas, die alle fietsverkeer uit de wijken verzamelt en naar 
het centrum met het station brengt.  Langs dit fietspad liggen ook de belangrijke 
voorzieningen zoals scholen. 

De tweede fase, Zuid-Houten, is een VINEX-ontwikkeling (1997-2010). Dit is een 
woonontwikkeling, vaak aan de rand van de stad met een aantal kenmerken 
bepaald in  de Vierde Nota Extra, een nota ruimtelijke ordening van de Nederlandse 
overheid. Zuid-Houten is ook fiets- en wandelvriendelijk, maar daar is de lay-out van 
het netwerk anders. Het centrale station en de randweg werd behouden, maar de 
fietsassen zijn radiaal op het centrum gericht met een fietsring, met straal van 500 
meter rond het centrum. Op het raakpunt van de twee fazen is er een businesspark 
en er zijn ook  twee industrieterreinen, in het westen en het noorden, net buiten de 
ringweg. 

 
Figuur 19 Fietsnetwerk in Houten, uit Field et al., 2010 

 

Duurzame mobiliteit 

Houten is een TOD, gebaseerd op de fiets in plaats van de voetganger, met twee 
stations, waar de woongebieden in een straal van één kilometer rond liggen. Rond 
het station en de fietsas zijn ook de meeste voorzieningen en winkels gelokaliseerd. 
Met de fiets is de reistijd ringweg-station zes minuten. Tussen beide stations rijden vier 
treinen per uur, in beide richtingen, met een reistijd tien minuten naar Utrecht. 

 TOD; Locatiebeleid; Aansluiting op het spoornetwerk met hoge 
frequentie; Bereikbaarheid 
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De bussen in Houten verbinden de stad met omliggende steden en dorpen en 
werken op een regionale schaal. Voor het openbaar vervoer is er ook de ‘OV-
chipkaart’, een betaalkaart die bruikbaar is voor verschillenden vervoerswijzen: de 
trein, de bus en de openbare vervoersfiets (OV-fiets). De OV-fietsen zijn huurfietsen 
gelokaliseerd aan de stations. Dit systeem is een kruising tussen fietsverhuur en 
fietsdelen. 

 Frequent OV: Bus; Fietsdelen 

 
Figuur 20 Een fietsstraat in Houten, uit Field et al., 2010 

Houten is een fietsstad bij uitstek, met in het noordelijke deel de centrale fietsas, waar 
alle andere fietspaden naartoe leiden. In Zuid-Houten verschilt het fietsnetwerk van 
het noordelijk deel, er zijn verschillende radiale fietsassen naar het centrum en er is 
ook een fietsring met een straal van ongeveer 500 meter. De fietspaden zijn zoveel 
mogelijk vrijliggend. De kruispunten zijn waar mogelijk gescheiden (ongelijkgronds) en 
waar niet, zijn er verkeersremmende maatregelen toegepast. Als de straat gedeeld 
moet worden, is het fietsstraat-concept toegepast: de wagens mogen de fietsers niet 
inhalen en het snelheidsregime is 30 kilometer per uur. De volledigheid van het 
netwerk, zijn lay-out, comfort en veiligheid en de concentrische vorm van Houten 
zorgen voor een snel en gebruiksvriendelijk netwerk. 

Een keerzijde van het succes van de fiets is het stallingsprobleem. Fietsparkeren is een 
issue geworden. Aan de stations zijn er fietstransferia, gratis bewaakte fietsparkings 
voor 3000 fietsen en OV-fietsen.  

 Autoluw, fijnmazig fietsnetwerk; Bereikbaarheid 

De rand van Houten is een autoring die werkt als verzamelweg en verbindingsweg. 
Vanuit een wijk wordt het verkeer naar de ringweg geleid en via de ring kan een 
andere wijk of voorziening bereikt worden. Dit is ook de enige mogelijke weg, er zijn 
geen autoverbindingen tussen de wijken onderling. Doorgaand sluipverkeer is dus 
onmogelijk.  
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In alle woonwijken is de maximum snelheid 30 kilometer per uur, op de ringweg geldt 
een snelheidsbeperking tot  90 kilometer per uur. De overgang tussen de 
snelheidsregimes is onder andere ontwerpmatig aangepakt met poortgebouwen en 
wegdektextuur, naast andere verkeersremmende maatregelen. Geen enkele straat 
is ook langer dan 75 meter rechtdoor, om autobestuurders alert te houden en 
overdreven snelheid tegen te gaan (Field et al, 2010). 

 Beperkt autonetwerk; Snelheidsregimes 

 
Het parkeerbeleid in Houten is niet echt streng. Er is meer dan één parkeerplaats per 
woonentiteit en er zijn enkele grote parkeergarages met lage prijzen nabij het 
centrum. Het autobezit in Houten bedraagt dan ook 44 procent, wat vergeleken met 
bijvoorbeeld Rieselfeld (28,5 procent) vrij veel is. Een doorgedreven parkeerbeleid 
met minder parkeerplaatsen en aangepaste parkeerprijzen houdt nog kansen in voor 
Houtens eigen duurzaamheids-doelstellingen voor 2040 (Field et al, 2010; Houten, 
2013).  

 
 

3. Enkele Vlaamse projecten 

 

In Vlaanderen staan momenteel ook enkele projecten op stapel die zich profileren 
als duurzame wijken of stadsdelen. Tondelier (Gent), Regatta (Antwerpen) en 
Clement (Sint-Niklaas) worden kort en beperkt toegelicht, ze bevinden zich immers 
pas in de laatste stadia van de planfase (Tondelier) of in eerste stadia van de 
uitvoeringsfase (Regatta en Clement). Het streven naar duurzame mobiliteit is in alle 
projecten een aandachtspunt, maar niet in elk project was voldoende aandacht 
voor de ruimtelijke parameters. 

 

3.1 Tondelier, Gent 

Het project Tondelier is een geplande duurzame wijk (figuur 21), in het noorden van 
Gent, in de wijk Rabot. Er beweegt heel wat in deze wijk, de laatste jaren werd hier al 
het nieuwe gerechtsgebouw, een nieuwe trambrug en een 
jongerenontmoetingscentrum gebouwd.  

De oude stadsgassite, zeven hectare groot is een echte brownfieldontwikkeling. Op 
de site waren oorspronkelijk 850 nieuwe woningen gepland, wat later bijgesteld werd 
naar een 500-tal woningen door de dwingende groenvraag van 30 m2 per woning. 
De woondichtheid van de nieuwe wijk is nu 65 woningen per hectare (in tabel 1 is, na 
berekening, de waarde 71 woningen per hectare gevonden).  

Deze wijk is bedoeld als een duurzame wijk. Naast toegankelijkheid en aansluiting op 
het bestaande speel-, recreatie- en groenweefsel, streeft de wijk naar CO2-
neutraliteit. Veertig procent van de gebouwen wordt gebouwd volgens de 
passiefstandaard. Er werd ook nagedacht over materiaalgebruik, mobiliteit, 
watergebruik, collectief verwarmingssysteem, etc. Deze ambitie werd maximaal 
opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en het bestek. De 
duurzaamheidsmeter, het Gentse instrument, om duurzaamheid te realiseren in 
projecten, is hier toegepast. 
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Figuur 21 Voorlopig masterplan en fasering van het Tondelierproject, uit Tondelier, 
2013 

Het programma voor de wijk behelst voornamelijk woningen. Er wordt een grote 
diversiteit voorzien in woontypologie. Twintig procent van de woningen zijn sociale 
woningen en twintig procent zijn budgetwoningen. Daarnaast komt er ook een 
buurtsporthal, een kinderdagverblijf, jeugdlokalen en een park (2,5 ha). 

De plannen voorzien in een fijnmazig netwerk voor fietser en voetganger, met 
voorrang op de auto. Het binnengebied is autovrij. Er is ook autodelen voorzien en 
het openbaar vervoer is dichtbij. De woningen krijgen voor het fietsparkeren, de regel 
opgelegd om één plaats te voorzien, vermeerderd met één plaats per slaapkamer. 
Het autoparkeren wordt ondergronds en bovengronds voorzien, voorlopig voorziet 
het plan in ongeveer 575 plaatsen, wat de parkeerfactor op 1,15 zou brengen 
(Tondelier, 2013). 1,15 is aan de hoge kant vergeleken met bijvoorbeeld Hammarby 
(0,8) of Houten (1,1), twee projecten waarvan Field en Folleta (2011) aangeven dat 
er nog winst kan gemaakt worden op duurzaamheidsvlak. 

 

 

3.2 Regattawijk, Antwerpen 

De Regattawijk ligt op Linkeroever, Antwerpen. De stad heeft voor Linkeroever een 
intergenerationeel project (IGLO) opgesteld om dit stadsdeel, gekenmerkt door zijn 
hoogbouw, te vernieuwen. De focus van dit plan ligt voornamelijk op de wijk 
Europark, het huidige hart van Linkeroever, waar ook de meeste voorzieningen 
aanwezig zijn. Centraal in de wijk komt een nieuwe, autoluwe straat, waarlangs extra 
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nieuwe voorzieningen komen om zo een echt centrum in de wijk te creëren. Het plan 
heeft een groot sociaal aspect, het is bedoeling om de samenhang tussen de 
generaties en culturen te verbeteren. 

 

 
 Figuur 22 Masterplan Regatta, bovenaan het Galgenweelmeer, bron AWG 
architecten, 2013 

Regatta is een stadsuitbreidingsproject, de wijk voorziet in 450 nieuwe woningen en 
1100 appartementen, waarmee ongeveer 3.500 nieuwe inwoners gehuisvest moeten 
worden. Het is een greenfieldontwikkeling van 40 ha. De woondichtheid bedraagt 39 
woningen per hectare. De wijk ligt langs het Galgenweelpark, 12 hectare groot, dat 
ingericht wordt rond een bestaand meer (figuur 22). Naast energiezuinige woningen 
zijn ook nieuw voorzieningen gepland, rond de bestaande sporthal. Onder andere 
een nieuwe basisschool, uitbreiding van de kleuterschool, een centrum voor kind- en 
gezondheidsondersteuning, sportterreinen, recreatievoorzieningen zijn gepland.  

Het masterplan heeft centraal een woonzone, opgebouwd uit autoluwe en autovrije 
wijken, met een variatie aan woningtypes en een fijnmazig gridvormig stratenpatroon 
met enkel pleintjes. Aan de randen zijn kantoren, woningen, voorzieningen, winkels 
en recreatie gepland. 

De bestaande tramlijn, die centraal op Linkeroever ligt, is dichtbij en maakt het 
stadscentrum in vijf minuten bereikbaar. Een tunnel onder de Schelde doet hetzelfde 
voor de fietsers en de voetgangers. De auto vindt snel aansluiting op de ring, het 
projectgebied ligt naast een oprit. 

Het bewonersparkeren is min of meer georganiseerd volgens de 
bebouwingstypologie. Soms inpandig, gebundeld bovengronds of centraal 
ondergronds. De parkeerfactor, opgelegd door de stad, is 0,8-1,2. Het 
bezoekersparkeren is op het openbaar domein voorzien en heeft een factor 0,2. De 
kantoor-, hotel- en handelfuncties voorzien zelf in parkeergelegenheid. Het BPA 
Galgenweel-Borgerweert (2006) legt minima op per bestemming. 
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3.3 Clementwijk, Sint-Niklaas 

Dit project is een woonuitbreidingsproject -een greenfieldontwikkeling- aan de rand 
van Sint-Niklaas in twee fasen. De eerste fase is de Clementwijk, een duurzame wijk 
ontworpen met de grachtenstructuur van het terrein als onderlegger. De densiteit 
van de woonwijk is laag, 25 woningen per hectare, het minimum dat het RSV 
voorschrijft. De wijk is omringd door andere laagdense verkavelingen, landbouw-
velden en natuur, een niet-stedelijk omgeving met beperkte draagkracht.  

 

 
Figuur 23 Voorontwerp Clementwijk Sint-Niklaas, bron Stad Sint-Niklaas, 2011 

De wijk streeft naar een diverse woontypologie en een sociale mix. De voorzieningen 
en kleinhandel zijn langs de hoofdas gelegen. De school en het kinderdagverblijf 
liggen centraal in de wijk, langs de hoofdas met het openbaar vervoer en in het 
wijkpark.  

Eén van de doelstellingen was om een autoluwe wijk te realiseren. Daarvoor is een 
buslijn lusvormig verlengd. De lijn maakt nu een lus door de wijk en rijdt rechtstreeks 
naar het station. De maximale halte-afstand is 250 meter. De wijk voorziet ook in een 
fijnmazig fiets- en voetgangersnetwerk. Centraal ligt een fietsas, die het omliggende 
weefsel en de twee fases van de woonuitbreiding verbindt met de Mechelen-
Terneuzenwegel, een fietsas die eindigt aan het station. De toegangen tot de wijk zijn 
beperkt, er zijn twee ontsluitingswegen met daarop leefstraten en dwarspleintjes. De 
maximaal toegelaten snelheid is 30 kilometer per uur. Er is ook autodelen. De 
parkeerfactor van het project is een hoge 1,5. Het bewonersparkeren (één plaats per 
woning) is per woonzone georganiseerd: gegroepeerd bovengronds (de grijze 
vlakken in figuur 23) of (half)ondergronds onder de appartementen. Aan de rand 
van de wijk zijn gebundelde bezoekersparkings voorzien (0,5 per woning). Voor echt 
buurtparkeren, zoals in Vauban is er geen draagvlak bij bewoners, private 
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ontwikkelaar en sociale huisvestingsmaatschappij. Het compromis is dus 
randparkeren voor bezoekers en gebundeld bewonersparkeren, zodat de straten 
opnieuw leef- en speelkwaliteit kunnen krijgen. Ook voor een collectieve 
energievoorziening  ontbrak het draagvlak (Complexe stadsprojecten Clementwijk, 
2013; Gesprek Bart Van Lokeren, 2013). 

Dit project vond veel inspiratie in de Vaubanwijk in Freiburg, maar we vragen ons af 
of dit project wel een duurzame wijk kan genoemd worden. Het is een laagdense 
greenfield ontwikkeling in de verkavelingsrand van Sint-Niklaas tussen woonlinten, 
verkavelingen en landbouwgebied. De afstand tot het station en de Grote markt 
bedraagt respectievelijk 1,8 en twee kilometer. De frequente busverbinding (bus, 
geen tram) en het kwalitatief fietspad moeten concurreren met de hoge 
parkeerfactor. Cru gesteld is dit een verkaveling met een busbaan en een degelijk 
voorzieningen- en kleinhandelniveau. 

 

 

 

4. Besluit 

 

Uit de analyse van de projecten komen twee soorten strategieën naar voor. Enerzijds 
de ‘harde voorzieningen’ (densiteit, diversiteit en nabijheid, etc.), die overeen komen 
met de gevonden parameters in het literatuuronderzoek in hoofdstuk één. Deze 
ingrepen en beslissingen geven de fysieke ruimte en de infrastructuur vorm en 
worden tijdens de planning bepaald. Deze parameters en hun voorkomen in de 
projecten worden verder besproken in deze paraaf. Anderzijds zijn er de ‘zachte 
ingrepen’ die de mobiliteitscultuur en het mobiliteitsgedrag beïnvloeden. Het valt op 
dat ruimte en mobiliteit sterk samengaan en samen uitgedacht en gepland moeten 
worden.  

De principes en concepten van de goede praktijk die in dit hoofdstuk aan bod 
komen, geven een basis voor de ontwerper, vormen aandachtspunten voor het 
ontwerp en zijn onderdelen van zijn toolbox.  

Voor de casestudie rond het station Merelbeke betekent dit dat toepassing van de 
principes en strategieën onderzocht zal worden. De focus ligt daarbij op de ‘harde 
ruimtelijke, voorzieningen’ die het verplaatsingsgedrag en –vraag beïnvloeden. 

 

 

4.1 Densiteit 

De besproken duurzame wijken of stadsdelen zijn voornamelijk gerealiseerd aan de 
rand van de stad, maar streven toch ‘stedelijkheid’ na. Densiteit van inwoners, 
voorzieningen, bedrijven, winkels, etc. is één van die parameters voor stedelijkheid. 

Uit het vorig hoofdstuk weten we dat een hogere woondichtheid mobiliteit 
verduurzaamt, voor het woon-werkverkeer dalen de voertuigkilometers en de 
voertuigverplaatsingen en de modal split verschuift in de richting van het openbaar 
vervoer (Cervero en Kockelman, 1997; Leck, 2006).  

Ook jobdensiteit beperkt het aantal voertuigkilometers, voertuig-verplaatsingen en 
de waarschijnlijkheid de auto te gebruiken voor woon-werkverkeer (Leck, 2006). 

In Tabel 1 vinden we de cijfers voor oppervlakte, dichtheid, woningdichtheid en 
jobdichtheid van alle projecten. 

 



Hoofdstuk Twee - De goede praktijk 58 

Project Status 
Aantal 

wooneenheden 
Aantal 

inwoners 
Oppervlakte 

km2 
Dichtheid 
inw/km2 

Woningen 
per ha 

Jobs on 
site 

Jobs 
per 

inwoner 

Bo 01 Uitgevoerd 1.300 2.020 0,22 9.182 59 - - 

Augustenbörg Uitgevoerd 1.800 3.200 0,33 9.697 55 - - 

Vauban Uitgevoerd 2.000 5.300 0,41 12.927 49 600 0,113 

Rieselfeld Uitgevoerd 4.000 11.000 0,78 14.103 51 1.000 0,091 

Hammarby Fase 3/3 11.000 25.000 1,60 15.625 69 10.000 0,400 

Houten Uitgevoerd 18.400 43.900 8,20 5.354 22 - - 

Regatta Fase 2/7 1.550 3.500 0,40 8.750 39 2.000   

Tondelier Planfase 500 - 0,07 - 71 (65) -   

Clementwijk Planfase 700 - 0,28 - 25 -   

Buda-stad Utopie 5.000   1,10   45     

Newman & Kenworthy       
7.500-
15.000 

      

RSVlaanderen - stedelijk         minimum 25   
  
 

Tabel 1 Woondichtheid, jobdensiteit en status van de duurzame woonontwikkelingen, 
eigen verwerking 

De goede praktijkvoorbeelden hebben bruto woondichtheden tussen 49 en 69 
woningen per hectare, met uitzondering van Houten (22 woningen per hectare). 
Deze waarden liggen een stuk hoger dan het minimum opgelegd door het RSV en 
kom overeen met bestaande dichtheden die vandaag te vinden zijn in de 19de 
eeuwse gordel van de Vlaamse steden. De projecten tonen dat deze dichtheden 
leefbaar zijn, de projecten hebben voldoende groen, publieke ruimte, voorzieningen, 
functies en de noodzakelijke infrastructuur.  

Voor het aantal jobs zijn niet van alle projecten cijfers gevonden. De projecten zijn in 
de eerste plaats woonontwikkelingen en toch zien we dat er in de meeste projecten 
werkgelegenheid wordt voorzien.   

Over energie en dichtheid deden Newman en Kenworthy (1989) onderzoek. Zij 
situeren de optimale dichtheid tussen 7.500 en 15.000 inwoners per km2 (zie Bijlage1), 
wat gehaald wordt door elk besproken project, behalve Houten, (5.300) en 
Hammarby (15.600).  Deze cijfers contrasteren met het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, waar in stedelijk gebied het minimum van 2.500 woningen per km2 (25 
woningen per hectare) vereist is. Een snelle vermenigvuldiging van dit cijfer met de 
gemiddelde huishoudengrootte (2,16) van stad Gent (Gent in cijfers, 2013), brengt 
het gemiddeld aantal inwoners per km2 op 5.400. Dit aantal is een stuk verwijderd 
van het optimum van Newman en Kenworthy. Samen met de bevindingen van Leck 
(2006) en Cervero et al. (1997) geeft dit aan dat Vlaanderen zijn stedelijk beleid kan 
verduurzamen door te streven naar meer densiteit. 

Naast het efficiënt gebruiken van energie, zorgt densiteit ook dat er zorgvuldiger  
omgegaan wordt met ruimte. Grond, bodem is een eindige grondstof, die onder 
andere door mobiliteit geconsumeerd wordt. 

Densiteit zorgt voor een groter rendement van nutsvoorzieningen en het openbaar 
vervoer. Met minder infrastructuur worden meer mensen en gebouwen bedient. 
Densiteit realiseren langs een OV-route kan de rendabiliteit van het openbaar 
vervoerssysteem verbeteren. Densiteit langs de routes is essentieel, het 
reizigerspotentieel is hoger en er kan een goede frequentie worden aangeboden. De 
projecten Vauban, Rieselfeld en Hammarby hebben alleen een tram centraal door 
de wijk lopen. Augustenbörg en Malmö zijn op de rand van de wijk aangesloten op 
het busnetwerk. 
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Transit Oriented Development 

Het verdichten rond OV-haltes is de basis van 
het Amerikaanse planningsconcept Transit 
Oriented development (TOD). TOD is eigenlijk 
hoe Europese steden ruimtelijk functioneerden 
voor de komst van de auto, compacte centra, 
met hoge nabijheid. TOD is een 'mixed-use' 
(gemengde gebruik) van ontwikkeling van 
wonen, retail, kleinhandel, kantoren, diensten, 
etc. Het is ontworpen rond een openbaar 
vervoersknoop en geeft maximale toegang tot 
de halte(s) of station(s). De ontwikkeling is 
opgebouwd uit concentrische cirkels, centraal 
een kern met straal van 400 meter, 
daaromheen een grotere buurt met straal 800 
meter en nog grotere ondersteunend gebied 
met straal 1.600 meter (figuur 24). Het ontwerp 
stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer. Het centrum is de halte of het 
station, omringd door hoogdense ontwikkeling. De dichtheid vermindert naar gelang 
de afstand tot het centrum stijgt. De gehanteerde radius varieert tussen 400 en 800 
meter, deze afstanden worden verondersteld wandelbaar te zijn. 400 meter is zes 
minuten wandelen.  De ontwikkeling voorziet in een mix van wonen, werken en 
ontspannen, activiteiten die het openbaar vervoer heel de dag gebruiken. Naast 
een streng parkeerbeleid dat het gebruik van de wagen ontmoedigt, krijgt de 
voetganger veel aandacht en goede voorzieningen in een TOD-project. 

De projecten Vauban, Rieselfeld, Hammarby en Houten kunnen TOD’s genoemd 
worden. Vauban, Rieselfeld en Hammarby hebben centraal de tram, met haltes om 
de 400 meter. De densiteit is het hoogst langs de as en vermindert naar de rand toe. 
Houten is een TOD met de fiets in de rol van de voetganger. Het centrale station, 
plein en voorzieningen met wonen binnen een radius van één kilometer, levert 
maximaal zes minuten fietsen (20 minuten wandelen) naar het centrum via een 
uitstekende fietsnetwerk en -infrastructuur. De fiets vergrootte de radius, de 
elektrische fiets kan misschien hetzelfde doen.  

Sommige steden, zoals Bordeaux en Straatsburg, hebben projecten lopen die 
verdichten rond hun tramlijnen. De lijnen zijn de ruggengraat voor woonontwikkeling, 
maar ook voor kwalitatieve publieke ruimte, voorzieningen en werkgelegenheid. (La 
cub, 2013; Shannon et al., 2010). Deze projecten hebben met TOD’s de kenmerken 
mixed-use, densiteit en de focus op openbaar vervoer gemeen. 

 

 
 Figuur 24 TOD  
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4.2 Netwerk en bereikbaarheid 

Het netwerk of het stratenpatroon van de duurzame 
ontwikkelingen is steeds doordacht in functie van elke 
gebruiker. Voor de fietser en de voetganger is een 
fijnmazig, autoluw of autovrij stratennetwerk voorzien. Zo 
ontstaan korte, snelle en veilige verplaatsingen doorheen 
de wijk. De auto krijgt een grofmazig patroon onder de 
wielen geschoven, waarin hij streng behandeld en 
beperkt toegelaten wordt. Doorgaand (sluip)verkeer is uit 
den boze. Openbaar vervoer krijgt een centrale plaats in 
de wijk, wat resulteert in korte afstanden tot de haltes en 
een hoge bedieningsgraad. Opvallend is dat de 
gehanteerde afstand tussen de woning en de halte 
steeds 300 - 400 meter is, terwijl in Vlaanderen in 
grootstedelijk gebied 500 meter gangbaar is. In enkele 
gevallen is er een aansluiting op het spoorwegenstelsel, 
zoals in Augustenbörg en Houten. Ook Quartier Vauban 
heeft die potentie. Figuur 25 geeft de strategie voor de 
verschillende modi in transportnetwerken goed weer. Dit 
komt overeen met het STOP-principe (Stappen, Trappen, 
Openbaar vervoer en Personenwagen) dat Vlaanderen 
hanteert in de mobiliteitsplanning.  

Alle projecten, op Houten na hebben een gridvormig stratenpatroon. In de literatuur 
zegt Cervero et al. (1997) dat vierarmen kruispunten en beperkt straatparkeren, 
leiden tot verminderd gebruik van de personenwagen voor niet-werkgerelateerde 
verplaatsingen. Leck (2006) vond dat voor een hogere griddekking, de 
waarschijnlijkheid om de auto te gebruiken voor woon-werkverkeer stijgt. 
Tegengestelde resultaten dus. Het aantal vierarmen-kruispunten bepaalt ook de 
maaswijdte van het grid. Het is dus ook een indicator voor de fijnmazigheid van een 
netwerk. Fietser en voetgangers gedijen beter in een fijnmazig systeem door de korte 
afstanden. Als ook de auto gebruik kan maken van het volledige netwerk, is er ook 
veel wegcapaciteit en is de autobereikbaarheid zeer hoog. In Europa kennen we 
weinig toepassingen van het gridsysteem zoals in de Amerikaanse buurten, waarop 
Cervero en anderen hun onderzoek deden. De besproken projecten faciliteren met 
hun gridvorm voornamelijk de fietsers en wandelaars door het toepassen van het 
ontwerpprincipe ‘gelimiteerde doorwaadbaarheid’. Enkel zij kunnen het volledige 
grid benutten, de wagen is slecht beperkt toegelaten.  

Tabel 2 geeft een zicht op de maaswijdtes van de gridvormige straatpatronen. Het 
netwerk is het fijnst in Bo 01 en Vauban. Rieselfeld is het minst vriendelijk voor 
voetgangers en fietser, het heeft het grofste grid en ook de minste autobeperking in 
zijn stratenpatroon.  

Figuur 25 Strategie per 
modus, bron 
Copenhagenize.eu 
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Project Minimum maaswijdte Maximum maaswijdte 
Meestvoorkomende 

maaswijdte 

 
meter meter meter 

Bo 01 35 130 55 

Vauban 30 110 80 

Rieselfeld 45 220 150 

Hammarby 35 180 95 

Gegevens'uit'Google'maps'

Tabel 2 Maaswijdtes van de gridvormige straatpatronen in de projecten, eigen 
verwerking 

Figuur 26 is een cijfervoorbeeld van 
omwegen en paden. De onderlegger is 
een grid. De combinatie van de 
diagonalen en de centrale zwarte balk is 
een abstracte versie van het fietssysteem in 
Houten.  

Van punt A naar punt C geeft een 
routelengte A-C van 1,41, terwijl route A-B-
C lengte 2 heeft. De omweg is 41%.  

Als we de route van A naar E bekijken, zien 
we dat het directe pad, A-E lengte 1,8 
heeft. Route A-C-E is 1,91 lang, terwijl A-B-
C-E 2,5 is. De omwegen tegenover het 
directe pad zijn respectievelijk 9,4% en 38%. 
Daaruit kunnen we concluderen dat het fietssysteem van Houten veel aan zijn 
diagonale snelle verbinding heeft. 

Alle besproken projecten zijn voor elke modus ook goed verbonden met stedelijke 
transportnetwerken en het omliggende weefsel. Het autonetwerk is vanuit de wijk 
beperkt, maar voldoende bereikbaar. Het openbaar vervoer verbindt de wijken met 
het stedelijk centrum en andere bestemmingen. Enkel Augustenbörg en Houten 
hebben in hun wijk een station, dat te voet of met de fiets bereikbaar is.  

 

 

4.3 Diversiteit, ruimtelijke nabijheid en variatie in het wonen 

Door het toepassen van de ruimtelijke parameter diversiteit op wijkniveau ontstaat 
ruimtelijke nabijheid. Alle duurzame wijken passen dit doe, elk in hun eigen context. In 
bijvoorbeeld Augustenbörg waren sociale voorzieningen en werkgelegenheid 
belangrijker dan winkels. De functies die overeenkomen met de dagelijkse 
verplaatsingen zijn voorzien: school, crèche, supermarkt, café, restaurant, sport, etc. 

Het monofunctionele verkavelingswonen in Vlaanderen, staat in schril contrast met 
dit nabijheidsprincipe. De bewoners moeten zich vaak ver verplaatsen om te 
winkelen, werken, ontspannen, etc. De auto-afhankelijkheid is er quasi totaal. 

De functies zijn centraal gegroepeerd in de wijken: langs een openbare vervoersas, 
aan de belangrijkste publieke ruimte, aan een multimodaal knooppunt, etc. Zo 
blijven de afstanden voor iedereen beperkt en ontstaat er ook een actieve zone. 
Diversiteit in functies in een wijk of stadsdeel zorgt ook voor een spreiding in de tijd 
van activiteiten. Daardoor kan makkelijker openbaar vervoer worden aangeboden, 
mensen verplaatsen zicht heel de dag. De publieke ruimte wordt meer benut en de 
sociale controle is beter, er zijn minder doodse momenten. De buurt is levendiger. 

Figuur 26 Cijfervoorbeeld, eigen beeld 
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Verschillende projecten vermelden ook uitdrukkelijk woondiversiteit. Zowel variatie in 
woontypologie en variatie in de kostprijs van de woning zijn belangrijk en moeten 
een sociale mix garanderen. Het steven naar sociale mix past binnen een 
rechtvaardige verdeling van de positieve en negatieve effecten van mobiliteit. Uit 
hoofdstuk één was duidelijk dat dit een aandachtpunt is in het definiëren van 
duurzame mobiliteit. 

Een menging van functies is traditioneel een eigenschap van de stad. In de ‘fiets van 
Troje’ wordt het samengaan van alle functies betiteld als de unieke Gentse 
verwevenheid. Deze kwaliteit wordt gekoesterd en vormt een van de hoekstenen 
van de uitgewerkte visie. 

 

 

4.4 Multimodaliteit en modal split 

In alle projecten krijgt elke vervoerswijze veel 
aandacht, maar de duurzame modi zijn de 
focus. Er wordt ingezet op multimodaliteit, 
elke transportvorm krijgt plaats in de ruimte. 
Daartoe worden zowel het scheiden van de 
transportstromen als de ‘shared space’-
principes ingezet. Op die manier wordt een 
modale verschuiving (modal shift) 
verwezenlijkt, waarbij het privaat 
autogebruik verschuift naar fietsen, 
wandelen en publiek transport. Deze laatste 
vervoersmodi worden bevoordeeld ten koste 
van de wagen. 

Grofweg is de gemiddelde modale verdeling 
(modal split) in huidige duurzame steden, één waarin de wagen dertig procent, 
openbaar vervoer dertig procent en fietsen en wandelen dertig procent 
vertegenwoordigen (Traject et al., 2010). Figuur 27 toont de modale verdeling in 
Freiburg, waar de projecten Vauban en Rieselfeld gelegen zijn. De modale split in de 
duurzame wijken, in tabel 3 wijkt daar echter van af, langzame modi hebben vaak 
een groter aandeel, tussen 45 en 64 procent. De uitzondering is Hammarby, het laat 
een hoog percentage openbaar vervoer optekenen, ten nadele van de langzame 
modi. Stockholm ligt echter op verschillende eilanden, er zijn veel waterbarrières, de 
watertaxi en het tram/metrosysteem spelen een belangrijke rol. 

 

Project 
Modal split 

te voet fiets OV auto 

Bo 01 29,0% 31,0% 17,0% 23,0% 

Augustenbörg - - - - 

Vauban 64,0%* 19%* 16,0%* 

Rieselfeld 18,0% 27,0% 25,0% 30,0% 

Hammarby 18,0% 9,0% 52,0% 21,0% 

Houten 27,0% 28,0% 11,0% 34,0% 

*"="cijfers"dateren"van"voor"de"aanwezigheid"van"de"tram"in"Vauban,"Stad"Freiburg"bezit"geen"recentere"cijfers"

Tabel 3 Modal split in de projecten, eigen verwerking 

Om het mobiliteitsgedrag van de bewoners te beïnvloeden is een sociale draagvlak 
voor de ingrepen cruciaal (Banister, 2008). 

Figuur 27 Modale verdeling in Freiburg, 
uit Traject et al., 2010 
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Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren en het van bij het begin 
beschikbaar te maken voor de bewoners, zorgde Freiburg dat in de projecten 
Vauban en Rieselfeld, de latere tramlijn al zichtbaar was en gevoeld werd. Zodra 
enkele woningen gebouwd waren, reed er een bus op het traject van de lijn. Door 
deze maatregel was de bereikbaarheid van de wijk meteen op niveau. De bewoners 
konden meteen een vorm van publiek transport toevoegen aan hun 
verplaatsingsmogelijkheden en hoefden geen auto te kopen om de beginfase van 
het project te overbruggen. Zonder deze maatregel moest het mobiliteitsgedrag van 
de inwoners later misschien aangepast worden, wat niet evident is. In Vlaanderen 
gaat de Lijn nog steeds uit van voldoende afzetgebied en niet van de toekomstige 
potentie van een traject. 

 

 

4.5 Draagvlak, participatie en proces 

De planningsprocessen van de duurzame ontwikkelingen vertonen overeenkomsten. 
De lokale overheid heeft macht en middelen om de plannen uit te voeren, 
ontwikkelde het gepaste instrumentarium, heeft een geïntegreerde visie op het 
project met concrete doelen en, essentieel, gaat samenwerkingsverbanden aan 
met de stakeholders (Kasioumi, 2011). De inmenging van Forum Vauban in de 
wijkontwikkeling of Augustenbörg en zijn bewonersinitiatieven, zijn voorbeelden van 
participatie die het project mee vormgaven en een meerwaarde voor het project 
betekenden. Het belang van deze samenwerkingsverbanden kan groot zijn voor de 
realisatie van een project, ze creëren draagvlak voor een project, wat het 
procesverloop ten goede komt. Voldoende draagvlak is een voorwaarde om de 
NIMBY (not in my backyard) en BANANA (build absolutly nothing anything near 
anyone)-syndromen te counteren (Lauwers, 2012). Ook het beheer van een project 
wordt makkelijker, bewoners nemen een actieve rol op, in plaats van steeds in de 
richting van de overheid te kijken. 

In Frankrijk functioneert de stadsregio als beleidsniveau, zoals het project ‘50.000 
woningen langs openbare vervoersassen’ in Bordeaux, toont. Vlaanderen kent dit 
niveau niet, het project van de Noorderkempen toont echter aan dat samenwerking 
over de (15!) gemeentegrenzen, in dit geval onder begeleiding van de provincie, 
kan. Hier liggen kansen voor de stad Gent en zijn omgeving. Tijdens het 
transitieproces dat uitmondde in ‘de fiets van Troje’ kwam het creëren van een 
stadsregio ook aan bod en gaf aanleiding tot de harde keuze 
‘samenwerkingsverband creëren met de buurgemeenten’ (Gysels et al, 2012). Voor 
een toekomstige ontwikkeling van de rangeersite, die op grondgebied van Gent, 
Merelbeke en Melle ligt, zal een vorm van samenwerkingsverband nodig zijn over de 
gemeentegrenzen heen om een breed gedragen project te creëren waar elke 
gemeente zich in terugvindt en een duurzame mobiliteit vooropstelt in de ruimtelijke 
ontwikkeling. 

 

 

4.6 Parkeerbeleid 

In elke ontwikkeling is een (strikt) parkeerbeleid geïmplementeerd. Cervero et al 
(1997) vonden al dat beperkt straatparkeren ook belangrijk  is om de verplaatsingen 
met de wagen te beperken. Uit de projecten blijkt dat de locatie en het aantal 
parkeerplaatsen van belang is om het autogebruik en -bezit te beïnvloeden en de 
modal shift te realiseren. Tabel 4 toont de parkeerfactoren, autobezit en 
autodeelpercentage van de huishoudens in de projecten. De Europese projecten 
hebben lagere parkeerfactoren dan de opstartende Vlaamse duurzame wijken. In 
stedelijke omgeving is de trend dat niet elke nieuwbouwwoning een parkeerplaats 
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vermag, de parkeerfactor daalt onder de ratio van één per woning (Ontwerpteam 
Johan Van Reeth, 2006). Voor bewonersparkeren, wordt buurtparkeren als het 
alternatief ingezet.  

De locatie van de parkeerplaatsen is in Vlaanderen een moeilijk punt, collectief 
bewonersparkeren wordt slechts zelden toegepast. Het huidig beleid ondersteunt dit 
ook niet, in het basisdecreet mobiliteit wordt vijftig meter als de afstand tussen 
woning en parkeerplaats gehanteerd. Het draagvlak voor buurtparkeren in beperkt, 
wat geïllustreerd wordt in de Clementwijk. 

In Vauban ging men ver in het experiment met het collectief buurtparkeren, met 
resultaat. Collectieve parkeergarages, het scheiden van de parkeerkost en de 
woonkost (betaalbaarheid), de vraag het aanbod laten sturen (braakliggende 
parkeerwachtgrond), het verplicht kopen van een dure parkeerplaats, het 
autocontract voor de bewoners, en het mobiliteitspakket met alternatieven voor 
autobezit en autogebruik zijn de ingrediënten. 

 

Project Parkeerfactor Autobezit Autodelen Fietsparkeren 

 
 aantal plaatsen 

per woning 
% HH met wagen 

% HH lid van 
autodelen 

 aantal plaatsen 
per woning 

Bo 01 0,7 44,0% - - 

Augustenborg - 20,0% - - 

Vauban 0,6 17,2% - ruim 

Rieselfeld 1,0 28,5% - - 

Hammarby 0,8 21,0% 18,0% 1,5 

Houten 1,1 41,5% 2,0% - 

Tondelier 1,15 - - 1+1 per slk 

Regatta min 1-max 1,4 - - 1+1 per slk 

Clementwijk 1,5 - - - 

HH'='huishouden'

Tabel 4 Parkeerfactor, autobezit en autodelen in de projecten, eigen verwerking 

Ook fietsparkeren wordt een issue. In de modal split van de wijken heeft fietsen een 
aandeel van ongeveer 30 procent. In Houten heeft een huishouden gemiddeld 3,4 
fietsen. De ruimte-impact voor het fietsparkeren wordt dan echt belangrijk, ook de 
kwaliteit en veiligheid van stallingen is essentieel voor fietsgebruik. In Vauban zijn 
fietsbergingen voorzien bij de woongebouwen, in Tondelier worden inpandige 
fietsparkeerplaatsen verplicht (1+1 per slaapkamer). Houten voorzag nieuwe 
fietstransferia (3000 plaatsen) aan de stations, wat momenteel ook bij 
stationsvernieuwing in Vlaanderen gebeurt. 

 

 

4.7 Overzicht principes en concepten 

Tabel 5 zet de belangrijkste principes en concepten nog eens op een rij, volgens de 
ruimtelijke parameters voor duurzame mobiliteit, draagvlak en participatie. 
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Tabel 5 Principes en concepten in enkele duurzame wijken, eigen verwerking 

De tabel leent zich niet tot het vergelijken van de duurzame mobiliteit van de wijken, 
daarvoor zijn de begincondities van de projecten te verschillend. Augustenbörg is 
bijvoorbeeld een renovatie van een bestaande wijk.  

Toch zijn er gelijkaardige principes onderscheiden.  

In de projecten is gestreefd naar een hoge densiteit, met uitzondering van Houten. 
De densiteit is vaak afgestemd op het openbaar vervoer. 

Voor de parameter diversiteit zien we dat de functionele mix en de ruimtelijke 
nabijheid van de functies in de projecten op niveau zijn, enkel Augustenbörg teert op 
zijn omgeving. Ook variatie in gebouwtypologie komt naar voor als belangrijk voor de 
sociale mix. 

Bij de parameter design zien we dat het fijnmazig netwerk en het parkeerbeleid goed 
uitgewerkt zijn. Aan de ruimtelijke inplanting van de functies werd veel aandacht 
besteed. Aanvullend kunnen we nog zeggen dat de kwaliteit van de publieke ruimte 
en de gebouwen veel aandacht kreeg. 

Bij multimodaliteit stellen we vast dat elke modus gefaciliteerd is en dat daarbij het 
STOP-principe wordt gehanteerd. Ook het delen van voertuigen komt naar voor. 

Het draagvlak en de participatie speelden in Vauban en Augustenbörg een 
belangrijke rol in het streven naar duurzaamheid. 
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Hoofdstuk Drie – Analyse en ontwerp 
 

 

 

In dit hoofdstuk zetten we de stap naar de site. De ruimte en het mobiliteitsnetwerk 
van de site en zijn omgeving worden geanalyseerd naar de ruimtelijke parameters 
densiteit, diversiteit en design. Voor de site worden twee scenario’s voor een 
duurzame mobiliteitsontwikkeling geschreven en een invulling voor de site 
ontworpen. 

 

1. Analyse 

 

1.1 Inleiding 

Op kaart 1, is te zien dat de site in de zuidoostelijke rand van het grootstedelijk 
gebied Gent ligt.  

De grote autoverkeerstructuren zijn de E17, die door Ledeberg en Gentbrugge snijdt 
en de R4, de grote ring rond Gent, parallel aan de Ringvaart.  

Naast de Ringvaart, vinden we in het westen de Nederschelde en in het oosten de 
Schelde. De riviervalleien zijn ook belangrijke natuurverbindingsgebieden 
(groenassen) naar het centrum. 

In het zuidoosten ligt de R4, de grote ring rond Gent. In het noorden is de Brusselse 
steenweg een belangrijke invalsweg met een mix van grootschalige en kleine 
winkels, wonen en voorzieningen zoals een park+ride en de tramlijn 21/24. In het 
westen vinden we een andere secundaire steenweg, de Hundelgemsesteenweg.  

De spoorinfrastructuur is bepalend voor het gebied. Vanuit de richting Brugge/Gent 
Sint Pieters, wordt de bocht naar station Dampoort, richting Antwerpen gemaakt. Het 
rangeerstation ligt langs lijn 50 naar Brussel. Later kwam daar een parallelle tweede 
lijn (50E) richting Brussel bij. 

Kaart 2 illustreert dat de terreinen van het rangeerstation op het grondgebied van de 
gemeenten: Gent, Melle en dicht tegen gemeente Merelbeke liggen. Het station 
Merelbeke ligt op grondgebied Gent. 

In het noord grenst de site aan de wijken Moscou en Vogelhoek. Hier wordt vooral 
gewoond, in de vorm van rijwoningen uit de 19de eeuw. Ten oosten van de site ligt  
Melle-Vogelhoek. Hier vinden we vooral verkavelingen. In het zuiden treffen we de 
wijk Flora aan.  Rond het station van Merelbeke wordt gewoond in rijwoningen. Langs 
de Hundelgemsesteenweg vinden we appartementsgebouwen, rijwoningen en 
villa’s. Verder zijn er vooral verkavelingswoningen. 

De belangrijkste nationale wegen tussen de Hundelgemsesteenweg en de 
Brusselsesteenweg zijn de Fraterstraat/Merelbekestraat/, Moscouviaduct/Peter 
Benoitlaan en de Gontrode Heirweg (kaart 3).  

 

1.2 Ontwikkelingen op de site 

De rangeersite is samen met Antwerpen Noord in het ruimtelijk structuurplan 
Vlaanderen opgenomen als één van de twee rangeerstations voor het goederen 
vervoer. De site heeft dus een belangrijke plaats in de Belgische spoorwegen. Dit 
betekent dat de rangeeractiviteiten nog lang op de site zullen blijven. Toch gaat één 



Kaart 1 - situeringskaart



Kaart 2 - gemeentegrenzen



Kaart 3 - wegennetwerk
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scenario voor de site uit van het verdwijnen van rangeeractiviteiten. Dit geeft een 
heel ander beeld en potentie voor de site. 

De Belgische spoorwegen (NMBS) hebben plannen met de site. De oude 
tractiewerkplaats (1920) en de centrale werkplaatsen van Gentbrugge (1889) 
worden samengevoegd tot één nieuwe werkplaats in Melle, omwille van 
aangepaste capaciteit en modernisatie van de uitrusting. In de werkplaats zullen 500 
mensen werken. Figuur 1 is een visualisatie van de plannen. Momenteel is de bouw- 
en milieuvergunning aangevraagd. De buurt en de gemeente Melle hebben echter 
bezwaarschriften ingediend en willen wijzigingen aan het voorliggende plan. Door 
deze moeilijke situatie, met negatieve persaandacht, wou de NMBS mij geen verdere 
informatie verstrekken over de site en het project (Gesprek TUC-rail, 2013). 

 

 
Figuur 1 Visualisatie nieuwe werkplaatsen op site, bron Wim Michiels, 2013 

Door deze reorganisatie komen in Gentbrugge twee sites vrij, die in de toekomst 
ontwikkeld kunnen worden. 

 

1.3 Ontwikkelingen in de buurt van de site 

 

De Porre 

Het stadsvernieuwingsproject de Porre in de Moscouwijk bestaat uit een park met 
sportfaciliteiten en een wildernisspeelzone, een wijkcentrum met een kantoor voor 
zitdagen van de stad, indoor pétanquevelden en seniorenfaciliteiten, en een 
uitbreiding en vernieuwing van één van de twee basisscholen. Momenteel wordt het 
park aangelegd, in een latere fase worden ook nog enkele woningen gerealiseerd. 
Het project herbestemt een oude fabriek die nu de brandweer en enkele 
organisaties huisvestte. Het project krijgt vijf toegangen voor voetgangers en fietsers, 
twee via de scholen en drie met omliggende straten. Met dit project krijgt Moscou 
een klein centrum, voorheen was er geen kwalitatieve publieke ruimte (figuur 2). 
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 Figuur 2 Stadsvernieuwingsproject De Porre, bron AG SOB Gent, 2013 

Werkhuizenstraat 

Aan de Werkhuizenstraat is een woonproject gepland. In het binnengebied van een 
bouwblok, worden woningen gerealiseerd. Het is dus een verdichtingsproject. 

 

Ottenstadion 

Op de site van het Ottenstadion wil de stad een state-of-the-art duurzame wijk 
realiseren. AAGent verhuist naar het nieuwe voetbalstadion op Gent Zuid en het 
tenniscomplex zou verhuizen naar de sportcluster van Gent aan Halfweg, langs de 
Watersportbaan. Er worden 180 à 200 woningen voorzien. Hierdoor zal de dichtheid 
van het gebied stijgen van 31,5 woningen per hectare naar 37 woningen per 
hectare (zie kaart 7 voor densiteiten). 
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Figuur 3 Woonontwikkeling voor het Ottenstation en Gantoise tenniscomplex, bron 
AG SOB Gent, 2013 

 

 

1.4 Historische kaarten 

De afgebeelde kaarten zijn samengesteld uit verschillende scans, de site lag namelijk 
vaak verdeeld over verschillende kaartbladen. Kaart 4 toont deze historische 
kaarten. 

Als we kijken naar de historische evolutie van de site, kunnen we een aantal 
vaststellingen doen. 

Op de Ferrariskaart (1770) zijn de Brusselsesteenweg en de Hundelgemsesteenweg, 
maar ook de Gontrode Heirweg te zien als belangrijkste wegen. 

Op de buurtwegkaart (1840) verschijnt de spoorlijn Gent-Brussel, de ruggengraat van 
de site. In het noorden zien we de bocht naar Brugge en de verbinding naar het 
Gentse Zuidstation.  

Op de kaart uit 1910 verschijnt het vormingsstation, de centrale werkplaats in 
Gentbrugge  en de bocht naar Dampoort/Antwerpen. De rangeersite heeft nog niet 
zijn definitieve vorm. Door de komst van het rangeerstation wordt de Gontrode 
Heirweg voor het eerst volledig onderbroken en verdwijnt een stuk weg. Ook de 
bocht naar Dampoort en Antwerpen knipt de Heirweg.  Tot nu toe waren er steeds 
overwegen met de spoorinfrastructuur.  

Op de kaart van 1937 valt vooral de intensifiëring van het wegennet op en de 
verstedelijking van het gebied.  

De kaart van 1999 komt overeen met de situatie op vandaag, met uitzondering van 
enkele verkavelingswijken en bedrijven aan de R4. Belangrijk is dat hier ook de 
autosnelwegen te zien zijn. 

De belangrijkste vaststellingen van het historisch kaartmateriaal zijn de erosie van de 
Gontrode Heirweg en de barrièrewerking van het rangeerstation. Vooral de 



Kaart 4 - historische kaarten / A

1770 - Ferraris 1840 - Buurtwegenatlas



Kaart 4 - historische kaarten / B

1910 - ICM

1937 - MGI



Kaart 4 - historische kaarten / C

1999 - NGI
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diagonale verbindingen, met opvallendste voorbeeld de Gontrode Heirweg, 
verdwenen. De heirweg kan vandaag zeker nog een rol spelen als fietsas, en 
waardevol zijn voor lange afstandsfietsers. Hoewel enkele dwarse verbindingen 
sneuvelden, bleven er enkele bestaan onder gewijzigde vorm: de Peter Benoitstraat 
als voetgangersbrug, de Merelbekestraat (brug) en de Varingstraat, met een nieuw 
tracé en brug. De afstand tussen deze overgangen is 1,1 en 1,7 kilometer. Later 
kwam daar ook het Moscouviaduct bij. 

 

 

1.5 Stedelijke centra en bovenlokale attractiepolen 

Gent is een aantrekkingspool voor een groot publiek. Kaart 5 geeft deze polen weer. 
De centra van de Gentse wijken, deelgemeentes en buurgemeentes, maar ook het 
stadscentrum zelf, de universitaire campussen en hogescholen, het UZ, het 
voetbalstadion, de sportcluster Watersportbaan-Halfweg, de cultuurpool 
Minnemeers, de bedrijventerreinen en kantoorcomplexen, etc. zijn bestemmingen 
die verplaatsingen genereren.  

Vandaag hebben alle ‘kernen’ ook een aantrekkingskracht op elkaar. De 
verkeersinfrastructuur van Gent is radiaal georiënteerd, met twee ringstructuren. Dit 
systeem laat geen snelle verbindingen tussen deze centra toe, terwijl die vandaag 
wel nodig zijn (Systeemanalyse, 2012; Gysels et al, 2012). 

Vanuit de site zijn alle bewegingen naar de polen mogelijk, behalve in westelijk 
richting. De Nederschelde en de E17 maakt het moeilijk om deze beweging te 
maken. Tussen de sluis van Merelbeke en de Stropbrug is de afstand 2,8 kilometer. Dit 
is zorgt voor een grote omweg, wat vooral de fietsers benadeelt. Een extra 
verbinding met fietsbrug is nodig. 

 

 

2. Densiteit 

 

Nu bespreken we de ruimtelijke parameters densiteit, diversiteit en design, te 
beginnen met densiteit. 

 

2.1 De site en de omgeving 

In het ruimtelijk structuurplan vinden we dat tramlijn 21/24, samen met lijn 1 en de 
Dendermondsesteenweg (buslijnen) de hoofstamlijnen zijn, waarlangs 25 à 30 
woningen per hectare gerealiseerd moeten worden. Binnen de 400 meter zone van 
de lijn is een dichtheid van 20-25 woningen per hectare gewenst (figuur 4). 
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Figuur 4 Ontwikkeling van de ruimtelijke assen, uit Ruimtelijk structuurplan Gent 

 

Volgens het ruimtelijk structuurplan Gent zijn de Brusselsesteenweg, de Hundelgemse-
steenweg, belangrijke ruimtelijke ontwikkelingsassen voor handel en wonen. De Oude 
Brusselsesteenweg wordt aangeduid als een te verdichten as. 

De massakaart (kaart 6) toont een uitdunning van het weefsel naarmate men verder 
van Ledeberg naar Melle opschuift. De weefseldichtheid rond het noordelijk deel 
van de Brusselsesteenweg, de Hundelgemsesteenweg en rond het station van 
Merelbeke is groter. Opvallend is ook de variatie in korrelgrootte van de 
werkplaatsen van de NMBS, de Tuinbouwhogeschool, Sint Gregoriusschool en de 
bedrijven langs de Brusselsesteenweg. 



Kaart 5 - bestemmingen



Kaart 6 - massakaart
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Figuur 5 Gewestplan, Bron Gis Oost 

Het gewestplan, te zien op figuur 5, toont de bestemmingen van de omgevingen 
rond de site. Het rangeerstation is te zien in de lichtpaarse kleur van de voorzieningen 
voor openbaar nut. De rode kleur van het wonen is dominant. Opvallend is het 
wonen met landelijke karakter  in het zuidoosten van de site, dit contrasteert met de 
ambitie om de Brusselsesteenweg uit te bouwen en te verdichten. Deze zone wordt 
best ingekleurd als woongebied (rood), zoals de rest van de omgeving. De 
woonuitbreidingsgebieden, die momenteel al gedeeltelijk ingevuld zijn, liggen ver 
van de Brusselsesteenweg met zijn functies, en van de openbaar vervoerslijnen. In 
relatie met het achtergelegen groene Scheldevallei, het bewaren van de open 
ruimte en het streven naar densiteit, zou de voorkeur gegeven moeten worden aan 
het densifiëren van de bestaande woongebieden. 

Kaart 7 toont de huidige woondichtheden van de zones. De zones zijn bepaald 
volgens het gewestplan en opgedeeld volgens morfologie en gemeentegrenzen. De 
dichtheden hangen samen met de woontypologie. De zones met een groot aandeel 
rijwoningen hebben hogere dichtheden dan zones met veel vrijstaande woningen. 
Zones 2, 3 en 7 scoren daarom goed, de dichtheid ligt hoger dan dertig woningen 
per hectare. De zones op het grondgebied van Melle blinken uit in lage densiteiten, 
net als de Merelbeekse Florawijk. 

 

 



Hoofdstuk Drie – Analyse en ontwerp 78 

2.2 Verdichtingsstrategieën 

Het is duidelijk dat de omgeving van de site te weinig densiteit heeft, in vergelijking 
met de goede praktijkvoorbeelden. Verdichting is noodzakelijk. Het openbaar 
vervoer vaart er wel bij, en diversiteit wordt haalbaar, functies zoals winkels hebben 
immers meer klantenpotentieel. Daarom worden enkele verdichtingsstrategieën 
voorgesteld. Kaart 8 toont de strategieën. 

 

Opvullen en afbouwen 

Braakliggende percelen kunnen bebouwd worden, hiaten in het weefsel opgevuld, 
laagwaardige bebouwing zoals garageboxen kunnen vervangen worden door 
woningen. AG Vespa (Antwerpen) past deze vorm van stadsvernieuwing al jaren met 
succes toe. Hun focus ligt op de kwaliteit van het versterken van het straatweefsel, 
maar toch realiseren ze heel wat gezinswoningen op moeilijke percelen. 

 

Opdelen in kleinere wooneenheden 

Grotere woningen kunnen opgedeeld worden in kleinere entiteiten, in een herenhuis 
kunnen vaak verschillende mensen samen leven. Vaak zijn de klassieke 
(verkavelings)gezinswoningen bij het ouder worden van de bewoners te groot en 
onaangepast. De toenemende vergrijzing en gezinsverdunning maken grote 
woningen ook niet marktcompatibel en dus zijn ze vaak moeilijk verkoopbaar 
(Architecture Workroom Brussels, 2012). 

 

Verdiepingen toevoegen 

Op sommige plaatsen is niet overal de maximale bouwhoogte gerealiseerd. Op 
ander plaatsen kan die verhoogd worden zonder ruimtelijk nadelige effecten. Zo 
kunnen kleine woningen groeien, anderen worden misschien voldoende ruim om 
goed te kunnen opdelen in meerdere entiteiten en nog andere zijn voldoende groot 
om als appartement of studio te functioneren. 

 

Hybride woonvormen 

De handelsontwikkelingen langs de steenwegen kunnen gecombineerd worden met 
wonen. Hybride woonvormen met de gelijkvloers niveau een grote winkelruimte en 
daarop woonentiteiten. Hybride woonvormen vragen zorgvuldig ontwerp, maar kan 
de steenwegtypologie een boost geven en de noodzakelijk woondichtheid creëren. 

 

Bouwblokken verdelen en opvullen 

De binnengebieden van bouwblokken zijn soms volgebouwd, maar soms ook leeg 
door de (te) grote bouwblokmaat. Soms is er binnen het blok een andere functie 
aanwezig, bijvoorbeeld een fabriek, die niet meer actief is. Het opdelen en invullen 
van deze gebieden, laat toe om een denser weefsel te creëren. Privacy is hier een 
belangrijk aandachtspunt. 

 

Verkavelingsverdichten 

Deze strategie is gelijkaardig met de vorige en grijpt in op de percelen van een 
verkaveling. Door de ruimte te herverdelen kunnen in de tuinen van de bestaande 
woningen, nieuwe woningen gerealiseerd worden.  

 



Kaart 7 - densiteit
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Vervangen van bebouwing 

Een bruuskere strategie kan het verwijderen van laagdense woongebieden zijn. Na 
de tabula rasa kan het gebied opnieuw ingevuld met densere woonvormen.  

 

Niches een kans geven 

Nichefenomenen als cohousing kennen in Gent al enkele ‘best practices’. 
Experimenteren met bouwgroepen, wat in Duitsland veelvuldig toegepast zijn, maar 
ook driegeneratiewoningen, tuindelen, etc. bieden kansen om de klassieke bouw- en 
planningsmethoden beïnvloeden. 

 

Het is duidelijk dat deze strategieën een geweldige uitdaging zijn. Ze vragen nieuwe 
voorschriften en stedenbouwkundig flexibiliteit. Ook het draagvlak vinden voor 
sommige strategieën zal moeilijk zijn. Toch is het de moeite waard, zeker de 
verkavelingswijken hebben een geweldig ruimtepotentieel en er komt een 
renovatiegolf aan voor de verouderde woningen.  

Tabel 1 toont een ruwe inschatting van de verdichtingspotentie voor het gebied. 
Zonder rekening te houden met draagvlak, eigendomsstructuren, etc. werd per zone 
gekeken naar het potentieel per strategie. Er kunnen theoretisch gesproken 
ongeveer 2000 woningen bijkomen in de bestaande woonzones. Gemiddeld kan per 
zone ongeveer 4,5 woningen per hectare toegevoegd worden. Deze 
verdichtingsstrategieën gaan uit van een aanvaarding van de huidige situatie en 
spreekt zich niet uit over het vervangen van wijken met laagdense woonvormen. In 
het geval van een gedeeltelijke tabula rasa kan een hogere dichtheid gerealiseerd 
worden. Het openbaar vervoer moet de basis zijn om prioriteit te leggen voor het 
verdichten. Conform met figuur 4 wordt best eerst binnen 400 meter van de de 
tramlijn 21/24, de frequente busverbinding op de Hundelgemsesteenweg en de 
stationsomgeving verdicht. In de huidige toestand heeft tramlijn 4 slechts een 
beperkte verdichtingspotentie. 

Een concrete uitwerking van de verdichtingsstrategieën wordt niet verder 
behandeld. 

 

 

3. Diversiteit 

 

Uit het eerste hoofdstuk blijkt dat diversiteit de belangrijkste ruimtelijke parameter is 
voor een duurzamer verplaatsingsgedrag in woonwijken. 

Functies hebben echter ook een drempelwaarde. Deze drempelwaarden zijn de 
(economisch) noodzakelijke aantal inwoners om een bepaalde functies te voorzien. 
Een voorbeeld is, het gemiddeld aantal inwoners dat een superette nodig heeft om 
rendabel te zijn. Zonder deze kritische massa kan de winkel niet overleven. In deze 
waarden wordt ook de samenhang met densiteit duidelijk. Woningdichtheid is een 
voorwaarde voor een functionele mix. De stad Freiburg hanteerde drempelwaarden 
in de ontwikkeling van Vauban en Rieselfeld. De stad Gent zet bij de start van een 
project alle stadsdiensten, samen om aan te geven welke functies nodig zijn bij het 
project. Elke dienst heeft een goed zicht op de lokale noden en op de lokale 
potenties. Om de functionele mix te onderbouwen in het ontwerp worden de 
planologische kentallen van Kluwer (2003) gebruikt. Dit zijn echter Nederlandse cijfers 
en ze zijn gedateerd.  

Voor het selecteren van de dagelijkse en bijna dagelijkse verplaatsingen hebben we 
gekeken naar het onderzoek verplaatsingsgedrag Gent (2012) en op het doctoraat 
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van Boussauw (2011). Door het afzetten van het verplaatsingsmotief tegen de 
afstand, kunnen we de bepalendste categorieën zien voor het wijkniveau. Omdat 
het om een ontwerp op wijkniveau gaat, zijn vooral de korte verplaatsingen 
belangrijk.  

De motieven zijn: zakelijke verplaatsingen; werken; onderwijs volgen; winkelen en 
boodschappen doen; ontspanning; cultuur en sport; diensten; iemand of iets 
wegbrengen of afhalen; iemand bezoeken; en 'ander motief'. 

 

 
Figuur 6 Afstand naar motief, uit Markstudies op maat, 2012 

Als we kijken naar figuur 6 zien we dat winkelen het grootste aandeel heeft in 
verplaatsingen tot één kilometer en tussen één en drie kilometer, namelijk 36 procent 
en 24 procent. Winkelen vertegenwoordigt 18,7 procent van het totaal aantal 
verplaatsingen (tabel 2). 

 

 
Tabel 2 Aantal verplaatsingen naar motief, uit Markstudies op maat, 2012 

Het werken vertegenwoordigt 23,7 procent van alle verplaatsingen en is daarmee 
het grootste verplaatsingsmotief. Slechts 12 procent van de werkverplaatsingen valt 



Tabel 1 - verdichtingspotentie

Tabel 3 - reizigers op grondgebied Gent
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binnen de één-kilometergrens, 50 procent van de woonwerkverplaatsingen 
bedraagt 40 kilometer en meer.  

Toch zien we dat in de meeste goede praktijkvoorbeelden steeds een (beperkt) 
aantal jobs is voorzien. 

School lopen doet zich voor vooral in een straal van tien kilometer en 
vertegenwoordigt steeds vijf à acht procent tussen nul en één; tussen drie en vijf; en 
tussen vijf tot tien kilometer. In het licht van het aantal verplaatsingen neemt 
onderwijs volgen 5,6 procent in.  

Diensten nemen per kilometer verdeling ongeveer zeven procent in, tot aan de tien 
kilometergrens. In aantal nemen diensten 4,8 procent in. 

Deze categorieën corresponderen met bepaalde functies. De gekozen functies zijn 
basisscholen (met kleutertuin), middelbare scholen (onderwijs); restaurants, cafés, 
sport, cultuur (ontspanning); dokters en banken (diensten); bakkers en supermarkten 
(winkelen); crèches en voorzieningen. De voorzieningen zijn het wijkcentrum de Porre, 
ontmoetingscentrum Flora en het Braemkasteel met de stadsdiensten in Gentbrugge. 
Op kaart 9 zien we de functies in de omgeving.  

Opvallend op de kaart is het monofunctionele zuiden van de omgeving tussen de R4 
en station Merelbeke. De kruispunten zijn lokale functiepolen. 

Uit de goede praktijkvoorbeelden vonden we dat de woontypologie ook divers moet 
zijn om de sociale mix te garanderen. Momenteel vinden we rijwoningen, vrijstaande 
woningen en enkele kleine appartementsgebouwen.  

 

 

4. Design 

 

In deze paragraaf zijn de kwaliteit van de publieke ruimte en de netwerken 
besproken. 

 

4.1 Publieke ruimte 

De kwaliteit van de publieke ruimte is niet overal even goed. Het stationsplein van 
Merelbeke en de kruispunten met de functies zijn van beperkte ruimtelijke kwaliteit. 
Merelbeke en Gent plannen wel de heraanleg van de Van Goethemstraat naar het 
station en het stationsplein. De kruispunten en het stationsplein zouden kwalitatieve 
publiek ruimtes moeten worden. 

 

 

4.2 Spoornetwerk 

Op kaart 10 zien we het Gentse spoornetwerk. Het station Merelbeke en de 
rangeersite hebben een belangrijk plaats in het systeem. Drie lijnen uit Brussel komen 
samen net voor de rangeersite en splitsen weer uit in twee lijnen na de site.  

Gent heeft veel kleine stations. Het huidige stadsbestuur haalt in zijn bestuursakkoord 
de uitbouw van een voorstadnetwerk aan. Het wil graag een betere dienstverlening 
voor de kleine stations en wil ook enkele nieuwe stations, bijvoorbeeld aan de Muide 
en de heropening van enkele oudere stations zoals Evergem. Ambitieuze plannen, 
maar de meerjarenbegroting van de NMBS laat hiervoor weinig ruimte. 

In tabel 3 zien we de reizigersaantallen van de Gentse stations voor 2005-2007 en 
2009. Qua reizigers aantal is het station Merelbeke het derde station van Gent, na 
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Gent Sint Pieters en Dampoort, met gemiddeld 850 reizigers op een weekdag. 
Daarmee is het station het 129ste station in de Belgische rangorde. 

Het station functioneert vandaag vooral als pendelstation voor mensen uit de 
omgeving, wat ook te zien is aan de grote parkingvoorzieningen en de overvolle 
fietsenstallingen (Gesprek Kristof Devriendt, 2013). 

 

Treinen naar Week Weekend 

 aantal per uur aantal per uur 

Brussel 2 1 

Gent St Pieters 4 2 

Mechelen 1 - 

Geraardsbergen 1 1 

Totaal 8 4 

Tabel 4 Frequentie treinen in het station Merelbeke, eigen verwerking 

In tabel 4 is de frequentie en de richtingen van de dienstverlening in het station 
weergegeven. Het zijn IR, L en P-treinen. Met een frequentie van acht treinen per uur, 
is het station niet slecht bediend. 

De laatste jaren wordt stevig aan stationsvernieuwing gedaan. Onder impuls van de 
hogesnelheidsverbindingen werden de grote stations zoals Lille, Antwerpen en Luik 
aangepakt. Later volgde een tweede fase met stations als Gent Sint Pieters en 
Leuven. Nu wordt werk gemaakt van de stations als Turnhout en Mechelen. De vraag 
is of een gelijkaardige systematische stap naar kleinere stations als Merelbeke ooit 
gezet wordt, gezien de beperkte reizigersaantallen. Merelbeke heeft het voordeel 
van de gronden die de NMBS ten gelde kan maken. Een ontwikkeling geïnspireerd 
op transport georiënteerde ontwikkelingsconcept (TOD en een verknoping met 
ander openbaar vervoer zou een grotere potentie geven aan het station. 

Op kaart 11 hebben we de invloedsfeer van de stations uitgezet. Voor de wandelaar 
is dit 750 meter en met de fiets 2,3 kilometer (Lauwers, 2011) beiden in vogelvlucht en 
overeenkomend met een reisbudget van tien minuten. Grote stations zoals Gent Sint 
Pieters en in mindere mate Dampoort, hebben wel een grotere radius. Op deze kaart 
zien we de dekking, Gent is goed voorzien, vooral met lijnen richting Brussel.  

 

 

4.3 Mobiliteitsvisie 2020, De Lijn 

De Mobiliteitsvisie 2020 (versie 2009) schets een toekomstvisie voor het openbaar 
vervoer per provincie. Ze houdt rekening met de Vlaamse beleidsdocumenten, zoals 
het RSV en het mobiliteitsplan. 

De doelstellingen van de visie zijn het vrijwaren van bereikbaarheid, het garanderen 
van de toegankelijkheid, het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
Ook duurzaamheid is een ambitie en wordt hier verduidelijkt als de noodzaak om 
een beleid te voeren voor de lange termijn, de beperking en efficiëntie van de 
energievraag en het verminderen van geluids- en milieuhinder. De integratie van 
ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur wordt ook sterk benadrukt en moet 
een modal shift naar duurzame modi realiseren, zodat het openbaar vervoersysteem 
maximaal rendabel wordt. 

De visie is echter ook een politiek instrument dat de Lijn gebruikt om zijn financiering 
bij de overheid te bepleiten. Ook is de visie niet afgetoetst met de NMBS. 



Kaart 9 - functies
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In het Pegasusplan Gent is het de bedoeling om de regionale verplaatsingen van en 
naar Gent grotendeels via de bestaande sporen met een voorstedelijk 
lighttrainnetwerk snel naar Gentse openbaar-vervoerknooppunten te brengen. 

 

 
Figuur 7 Mobiliteitsvisie 2020, bron De Lijn, 2009 

De Lijn pleit ook voor een voorstedelijk lighttrainnetwerk. Het systeem is een netwerk 
en heeft een radiale structuur, ze is gebaseerd op de aanwezige railinfrastructuur. De 
voorgestelde assen zijn: 

• Maldegem – Eeklo – Gent  

• Zelzate – Gent  

• Lokeren – Gent  

• Aalst – Wetteren – Gent  

• Zottegem – Gent 

• Oudenaarde – Gent  

• Deinze – Gent  

• Aalter – Gent 

De Lijn pleit bovendien voor een gesloten ring- vormige spoorinfrastructuur in Gent 

De implementatie van lightrail is nog niet voor binnenkort, er zijn nog tal van 
problemen onder andere veiligheid en capaciteit op de sporen. De exploitatie van 
het spoornetwerk is  momenteel voorbehouden aan de NMBS. 



Kaart 12 - tramlijnen
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In figuur 7 zien we het indicatieve netwerk dat de Lijn voorstelt. Langs de site loopt de 
lightrailverbinding naar Wetteren, ook zien we de verlenging van tramlijn 4 naar het 
station en verder naar Merelbeke. 

 

 

4.4 Tram 

Kaart 12 toont de bestaande Gentse tramlijnen. De lijnen zijn radiaal gericht op het 
centrum en liggen in het noorden of het zuiden van de stad. Voor het projectgebied 
zijn tram 4 en 21/24 belangrijk. Beiden lijnen komen samen ter hoogte van het 
Zuidpark en na het Zuid gaan ze elk hun weg. 

Tram 4 heeft eindhalte in Moscou, ten noorden van de site, en rijdt over het Zuid, de 
Korenmarkt naar de Muidebrug, waar hij keert. Daarna rijdt de tram via het 
Gerechtsgebouw, het station Gent Sint Pieters en het Universitair Ziekenhuis naar 
Zwijnaarde.  

Tram 21/24 heeft eindhalte op de Brusselsesteenweg, net op de gemeentegrens met 
Melle aan het kruispunt met de Heusdenbaan.  De lijn 21 en 24 volgen de Brusselse-
steenweg en gaat verder naar het Zuid. Vanaf de E17 komt ook tram 22 op de 
steenweg te rijden. Na het Zuid gaan de 21 en de 22 naar de Kouter, terwijl de 24 
verder rijdt naar de Korenmarkt. De Brusselsesteenweg vormt met zijn trams één van 
de hoofdstamlijnen van het Gentse openbare vervoersnet en is ook een belangrijke 
ruimtelijk ontwikkelingsas. 

Tabel 5 geeft de frequentie van de tramlijnen en ook de lengte tot aan het Zuid, de 
lengte met vrije bedding en de afstand die de trams gemengd met het andere 
verkeer moet afleggen. Met zes tams per uur zijn lijn 4 en lijn 21/24 frequent bediend.  

 

Tram 7u30-8u30 10u-11u Lengte tot 
aan Zuid 

Vrije 
bedding tot 

aan Zuid 

Gemengd 
met verkeer 
tot aan Zuid 

 
aantal per 

uur 
aantal per 

uur kilometer kilometer kilometer 

4 6 10 2,8 1,4 1,4 

!
     

21/24 6 6 4,0 3,0 1,0 

22 3 3 3,0 2,0 1,0 

Frequentie na 
samenkomst 21/24 

en 22 
9 9    

Tabel 5 Frequentie, lengte en vrije beddingslengte tramlijnen bron De Lijn, 2013 

Bij het vernieuwen van de Brusselsesteenweg wordt 700 meter extra vrije bedding 
voorzien voor de lijnen 21/24 en 22. 

 

 

4.5 Bus 

Kaart 13 toont de openbare vervoerskaart. Op de Hundelgemsesteenweg rijden 
bussen 27, 41, 42 en 43. Lijn 42 en 43 rijden ook door de Florawijk, richting Merelbeke. 
De buslijn 20 rijdt door Moscou en Melle-Vogelhoek over de site aan de Merelbeke 
straat, langs de Gontrode Heirweg naar Melle. Op de Brusselsesteenweg rijden de 
bus 27, naar Heusden en 28, 94 en 96 naar Melle.  



Kaart 13 - buslijnen
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Kaart 14 toont de dekking van het openbare vervoersnet in de omgeving van de site. 
De cirkels rond de haltes hebben straal 400 meter. Het gehele gebied is gedekt, 
enkel in het noorden tussen de Brusselsesteenweg en de E17 worden enkele 
woongebieden niet bereikt met het openbaar vervoer. In de toekomst kan het 
verlengen van tram 22 hier soelaas bieden. Het openbaar vervoer is ontsluitend 
openbaar vervoer, elke woning heeft een bushalte binnen 400 meter, met die 
nuance dat de 400 meter cirkels, vogelvluchtafstanden zijn. 

Opvallend is dat geen enkele bus tot aan het station van Merelbeke rijdt. Van 
multimodaliteit is dus geen sprake. De dichtstbijzijnde halte ligt 350 meter van het 
station. 

 

Bus 7u30-8u30 10u-11u 

 aantal per uur aantal per uur 

20 1 1 

42 2 6 

43 1 3 

Tabel 6 Ontsluitende buslijnen in de directe omgeving van de site, bron De Lijn, 2013  

Tabel 6 geeft de frequentie van de bussen weer. Uit het gesprek met de 
wijkregisseuse van de wijk Moscou, kwam naar voor dat de bewoners klagen over de 
lage frequentie van de bus. Lijn 20 heeft een frequentie van één bus per uur en om 
naar het centrum te gaan moet overgestapt worden. Op de Brusselsesteenweg 
loopt een frequente tramverbinding 21/24, die is blijkbaar onvoldoende bereikbaar. 

 

 

4.6 Fiets 

Het fietsnetwerk van Gent is vrij goed uitgebouwd. Op kaart 15 zien we de 
fietsstructuur rond de site. Wat opvalt is dat de maaswijdte van het netwerk groot is in 
de omgeving van de site, in vergelijking met bijvoorbeeld Ledeberg. Het netwerk is 
vooral radiaal georiënteerd richting Gent, hier en daar ontbreken horizontale 
verbindingen. Dit heeft te maken met de barrièrewerking van het vormingsstation, de 
rivieren, de E17 en de R4 met de Ringvaart. Het netwerk moet zich noodgedwongen 
richten naar de bruggen over deze barrières. Uit kaart 5 met de stedelijke 
attractiepolen, vonden we dat de westelijke beweging moeilijk was. Een fietsroute 
met een fietsbrug halfweg tussen de Stropbrug en de sluis van Merelbeke, nodig. 

Kaart 16 toont de barrièrewerking van het vormingsstation. 

 

5. Ontwerpvariabelen 

 

In deze paragraaf formuleren we twee scenario’s voor de site met variaties en 
ontwikkelen we het noordelijk deel van de site als duurzame wijk. 

 

5.1 De tram als variabele 

In de goede praktijkvoorbeelden in Freiburg, Bordeaux en Hammarby zien we dat de 
tram een structurerende rol speelt. De site heeft de potentie van twee tramlijnen, lijn 
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4 en de 21/24. Tram 22 verlaat de Brusselsesteenweg aan de E17 en heeft bij 
verlenging de potentie om enkele (laagdense) woonuitbreidingen te ontsluiten met 
openbaar vervoer. 

Kaart 17 geeft de verschillende mogelijkheden voor het verlengen van de tramlijnen 
met een invloedsgebied van 400 meter langs beide zijden. De invloedsgebieden 
overlappen elkaar, wat enkel te argumenteren is als er hoge woondichtheden en/of 
veel jobs aanwezig zijn. In de andere gevallen is een overlap niet efficiënt. 

Tram 21/24 kan verlengd worden tot aan de R4 of tot Melle. Als ook het zuidelijk deel 
van de site ontwikkeld wordt, kan de lijn afbuigen naar de site. 

Tram 4 kan verlengd worden tot aan het station Merelbeke en vandaar uit zijn er 
twee opties, een verlenging naar Melle en afbuiging richting Merelbeke. Een ander 
alternatief is om de tram op de Hundelgemsesteenweg te laten rijden. 

Tabel 7 zet de opties op een rij en bekijkt de toegevoegde lengte, densiteit, jobs, 
diversiteit en design. Opvallend is dat voor lijn 21/24 de densiteit opgetrokken moet 
worden, maar de jobs en scholen aan het kruispunt met de R4 zijn wel een pluspunt. 
Lijn 4 heeft door de potentie van de ontwikkeling van de site voldoende basis om 
doorgetrokken te worden. De afbuiging naar Merelbeke of het tracé op de 
Hundelgemsesteenweg vraagt ook een verdichting. 

Tabel 7 Tramopties naar toegevoegde lengte, densiteit, jobs, diversiteit en design, 
eigen verwerking 

 

 

5.2 De park+ride als variabele 

Gent heeft drie grote park+rides, de Loop, Gentbrugge en Oostakker (kaart 18) Er zijn 
ook nog vijf kleinere parkings. Tabel 8 toont de parkings en hun openbaar vervoer 
connectie met het centrum. 

Tram Optie Verlenging Densiteit Jobs Diversiteit Design 

 
!

kilometer  
!

  
Lijn 21/24  R4 2,0 Laag Hoog Laag Laag 

!
Melle 3,2 Laag Hoog Laag Laag 

!

+ Afbuiging 
site 0,5 Potentieel hoog Matig Potentieel hoog Potentieel hoog 

!
  

!
 

! !Lijn 4 Station 1,7 Potentieel hoog Potentieel matig Potentieel hoog Potentieel hoog 

!
Melle 5,0 Potentieel hoog Potentieel matig Potentieel hoog Potentieel hoog 

!

Hundelgemse
-Merelbeke 5,2 Matig Matig Matig Laag 

!

Station-
Merelbeke 5,8 Matig Matig Hoog Potentieel hoog 



Kaart 14 - dekkingsgraad openbaar vervoersnet



Kaart 15 - fietsnetwerk



Kaart 16 - barrièrewerking van de rangeersite



Kaart 17 - mogelijkheden tramverlenging

bestaande toestand maximale toestand scenario realiteit

scenario realiteit - variatie scenario stedelijke hub scenario stedelijke hub - variatie



Kaart 18 - park + ride

Eandis

Gent

Referentiebeeld

Huidige park +ride
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P+R Aantal 
Plaatsen Natransport OV Frequentie Tijd Bestemming 

Gentbrugge 250 Tram 21/22 6/u 21' Zuid 

The Loop 106 Tram 1 9/u 33' Korenmarkt 

Oostakker 200 Bus 17/18/76/77/78 5/u 24' Zuid 

Wondelgem Industrieweg 46 Tram 1   !
Wondelgem Botestraat 20 Tram 1   !
Mariakerke 25 Bus 3   !
Moscou 15 Tram 4   !
Tabel 8 De Gentse park+rides en het openbaar vervoer. 

Het Engelse York heeft een goed functionerend park+ride-systeem en geldt als goed 
praktijkvoorbeeld. De parkings liggen aan de ringweg of dichter bij het centrum langs 
een van de invalswegen. De afstand tot het centrum is drie à vier kilometer wat 
overeenkomt met 15 minuten reistijd. De bussen hebben een frequentie van zes per 
uur en krijgen Intelligent transport systeem (ITS) ondersteuning. De park+ride-parkings 
zijn vaak gerealiseerd op bestaande parkings van grootschalige randstedelijke 
functies, zoals een Outletstore of een kantoorpark. Het parkeren is er gratis, enkel de 
busrit kost drie euro. Figuur 8 toont het schema van York (York, 2013; Traject, 2010). 

 

 
Figuur 8 De park+rides van York, bron York en eigen beeld 

In het ruimtelijk structuurplannen van Oost-Vlaanderen, Melle en Gent vinden we een 
park+ride aan de knoop van de Brusselsesteenweg en de R4 (figuur 9). De 
aanwezigheid van jobs op dit punt en de potentie om stadsbezoekers te laten 
parkeren en over te stappen op het openbaar vervoer, pleiten voor een park+ride. 
De afwezigheid van dichtheid, vastgelegd in het structuurplan van Melle en het 
Gewestplan (landelijk wonen) ondermijnt deze ontwikkeling. Ook de reistijd met de 
tram naar de Korenmarkt is 15 minuten. Momenteel wordt de site ontwikkeld, er komt 
een bedrijventerrein en er zijn aanpassingen gepland in functie van de nieuwe NMBS-
werkplaatsen. De ruimte voor een park+ride en bijbehorend afrittencomplex wordt 
beperkt. Als de rangeeractiviteiten verdwijnen, kan op de site een park+ride en een 
multimodale knoop gerealiseerd worden. Dit geeft mogelijkheden voor een snellere 
verbinding met het centrum, geënt op de spoorinfrastructuur. Dit is het scenario 
‘stedelijke hub’. 
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Figuur 9 Park + ride, uit Ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen, 2004 

 

6. Scenario ‘realiteit’ 

Dit scenario gaat uit van de verhuis van de centrale werkplaatsen en de 
tractiewerkplaats van Melle. Hierdoor kunnen beide sites ontwikkeld worden als 
duurzame wijk. Kaart 19 geeft een synthese beeld van dit scenario. 

De ingrepen zijn: 

• Ontwikkelen van de centrale werkplaatsen site met wonen en functies die 
aansluiten op de park+ride Gentbrugge aan de E17 en aan de 
Brusselsesteenweg. 

• Ontwikkelen van het noordelijke (Gentse) deel van de site. 

• De kruispunten in de omgeving van het station Merelbeke ontwikkelen als een 
‘knopenkraal’, door die als één kwalitatieve publieke ruimte te ontwerpen en 
het functionele karakter versterkt. 

• Tram 4 doortrekken naar het station Merelbeke. De tramlijn is de drager van 
de woonontwikkeling op de site en verbindt de omgeving met centrum Gent. 

• Tram 22 doortrekken als ruggengraat voor de Brusselsesteenweg en als 
katalysator voor een verdichtingsoperatie langs de steenweg. Ook 
bedrijventerreinen, hogeschool, middelbare school en de nieuwe 
werkplaatsen van de NMBS worden bediend. 

• De horizontale fietsverbinding die Gent Zuid verbindt met het station 
Merelbeke, langs de lokale functionele polen. 

• Het station en zijn omgeving een kwaliteitsinjectie geven, de 
voetgangerstunnel doortrekken naar Vogelhoek en verknopen met het 
busnetwerk. 

 

 

 

 



Kaart 19 - realiteit
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6.1 SWOT analyse van het scenario. 

 

De sterktes van het ontwerp  

• Het station heeft een groter reizigerspotentieel door het doortrekken van 
onderdoorgang van de tunnel en de nieuwe woonontwikkeling. 

• Multimodaal station dat verknoopt is met het spoor, het openbaar vervoer, 
de fiets en de voetganger. 

• Versterking van de lokale functionele kruispuntenstructuur. 

• De netwerken voor fiets en tram zijn uitgebreid. 

• Nieuwe wijk met duurzaam mobiliteitssysteem. 

 

Zwaktes 

• De tram heeft een lage snelheid, de reistijd naar het centrum is lang. 

• Aanvaarding van de huidige situatie. 

• Barrièrewerking van het spoor is slecht beperkt aangepakt.  

 

Kansen 

• Duurzame woonontwikkelingen waar de densiteit, diversiteit en design 
maximaal kunnen ingezet worden. 

• Multimodaliteit aan het station van Merelbeke. 

• Toekomstig doortrekken van tram 4 naar Merelbeke. 

 

Bedreigingen 

• De lage densiteit van het huidige weefsel kan de diversiteit en de verlenging 
van tram 21/24 ondermijnen. Een verdichting van het weefsel is noodzakelijk. 

• Trambrug voor lijn 4. 

 

 

6.2 Variatie op het ontwerp 

Binnen dit scenario kan ook de park+ride aan de R4 gerealiseerd worden (kaart 20). 
De nabijheid van de kantoren van Eandis met een grote parking met 415 plaatsen 
kan dubbel gebruikt worden, zoals in York is toegepast. Er is ook nog ruimte om de 
parking uit te breiden. Het voordeel van de werkgelegenheid is ook dat er een 
tweestromen richting ontstaat, naar de werkgelegenheid en naar het centrum, wat 
goed is naar voor het openbaar vervoer. Lege trams zijn niet duurzaam. Door 
simultaan met de parkeerfaciliteiten ook nevenfuncties te ontwikkelen zoals 
kantoren, wordt de park+ride ook een bestemmingen en verbetert de rendabiliteit. 
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Figuur 10 Impact verdichting, P+R als halte op het einde van de lijn en jobs op de 
openbaar vervoersbezetting, eigen beeld 

Eandis, de Tuinbouwhogeschool, de middelbare school KTA, de werkplaats van de 
NMBS en de kleine bedrijventerreinen ronde de R4 worden allemaal bediend. Ook is 
er een potentie voor een recreatieve ontsluiting van de Scheldevallei. 

De park+ride ontlast de binnenstad en de Brusselsesteenweg en vormt een extra 
argument voor de doortrekking van tram 21/24. Een mogelijk nadeel is wel de 
concurrentie met de huidige park+ride van Gentbrugge. 

Tabel 9 zet de verschillende modi tegenover elkaar, de reistijden van de auto en de 
tram zijn gelijkaardig. 

 

Modus Afstand tot 
Zuid Snelheid Lengte Tijd 

 kilometer kilometer per 
uur kilometer minuten 

Tram 6,2    
vrije bedding  35 4,7  

gemengd  25 1,5 12' 

     
Auto 6,2 33*  11' 

Fiets 6,2 16*  23' 

! !
* bron Google Maps 

Tabel 9 Modi tegenover de tram 

 

 

7. Scenario stedelijke hub 

Dit scenario gaat uit van een downgrading van de E17 en het verdwijnen van de 
rangeeractiviteiten en herstellingen op de site. Kaart 21 toont het scenario ‘stedelijke 
hub’. 



Kaart 20 - realiteit + variatie



Kaart 21 - stedelijke hub
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Figuur 11 Fijnstofconcentraties 

 
Figuur 12 Geluidshinder 

De R4 neemt de rol over van de E17. Het belangrijkste argument is de leefbaarheid, 
milieuproblematiek (fijnstof op figuur 10) en geluidshinder (figuur 11) van een 
autosnelweg die Gentbrugge doorsnijdt. 

De volledige site kan ontwikkelde worden in het licht van de nieuwe rol van de R4. 

De ingrepen zijn: 
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• De ontwikkeling van een nieuw multimodaal knooppunt op schaal van de 
stad met park+ride en een hybride lightrail verbinding naar het centrum en 
het station Gent Sint Pieters 

• Ontwikkelen van de centrale werkplaatsen site als duurzame woonwijk  

• Ontwikkelen van het noordelijke (Gentse) deel van de site als duurzame wijk 

• Ontwikkelen van het zuidelijk deel van de site met wonen, kantoren, 
voorzieningen rond de stedelijke hub 

• De kruispunten in de omgeving van het station Merelbeke ontwikkelen als een 
‘knopenkraal’, als één kwalitatieve publieke ruimte die het functionele 
karakter versterkt en verbonden is met de stedelijke hub. 

• Tram 4 doortrekken naar het station Merelbeke. De tramlijn is de drager van 
de woonontwikkeling op de site en verbindt de omgeving met centrum Gent. 

• Tram 22 doortrekken als ruggengraat voor de Brusselsesteenweg en als 
katalysator voor een verdichtingsoperatie langs de steenweg. De 
bedrijventerreinen, hogeschool, middelbare school en de nieuwe 
werkplaatsen van de NMBS worden bediend. 

• De horizontale fietsverbinding die het Gent Zuid verbindt met de stedelijke 
hub. 

 

 

7.1 Lightrail 

De lightrail zoals in de mobiliteitsvisie van de Lijn gaat uit van het gebruik van de 
treinsporen om snelle verbindingen te realiseren tussen lokale centra en grotere 
steden. De lightrail die in het scenario ‘stedelijk hub’ naar voor komt werkt op stedelijk 
niveau. Het realiseert een verbinding tussen de rand van Gent en het centrum. De 
lightrail vanuit het knooppunt heeft twee bestemmingen, Gent Sint Pieters en het 
centrum. De snelheid van de lightrail ligt het best hoog zodat de reistijd kort en 
concurrentieel is met de auto. Een overstap van transport modus kost gevoelsmatig 
aan de reiziger zeven minuten (Bach, 2006), maar de parkeertijd in het drukke 
centrum valt weg. 

De downgrading van de E17 maakt het mogelijk om de park+ride-faciliteit van 
Gentbrugge te verschuiven naar de site, dicht bij de R4 en in te zetten op een 
hoogwaardige openbaar vervoersverbinding naar Gent centrum en Gent Sint 
Pieters. 

De afstand Merelbeke-Gent Sint Pieters is 5,6 km en kan volledig op de sporen 
gereden worden. Het tracé Merelbeke – Centrum, 5,9 kilometer is moeilijker. De 
lightrail rijdt op de sporen tot aan de bocht richting Gent St Pieters, daar moet de 
lightrail de verbinding maken richting B401 en het Zuid. De hoge snelheid in 
combinatie met het Zuidpark is niet wenselijk, om de barrière werking niet te 
verhogen. De lightrail is dus best een hybride die kan overschakelen van treinsporen 
naar tramsporen en met een lagere snelheid (35 km/u en 25 km/u) kan verder rijden 
naar het Zuid en naar het centrum, waar de tram gemengd wordt met andere 
gebruikers.  

Dit soort hoogwaardig openbaar vervoer met hoge frequentie eist ook hogere 
dichtheden. Bach (2006) stelt 60 woningen per hectare voor. De capaciteit van de 
lightrail zou 10000 personen per uur bedragen. 
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7.2 SWOT-analyse van het scenario. 

 

De sterktes van het ontwerp  

• Bovenlokale schaal 

• Multimodaal station, verknoopt met de trein, de lightrail, tram, de bus, een 
P+R, de fiets en de voetgangers. 

• Lightrail en een eerste stap in de richting van de Mobiliteitsvisie 2020 van de 
Lijn. 

• Leefkwaliteit Gentbrugge. 

• Tram 4 en 21 complementair aan sneltram, langzaam met veel stops. 

 

Zwaktes 

• Melle schrappen als station. 

• Densiteit omgeving in relatie tot multimodale knoop. 

• P+R : auto wordt belangrijk. 

• Barrièrewerking spoor versterkt. 

 

Kansen 

• Stedelijkheid in randstedelijk gebied. 

• Modal shift met P+R en lightrail. 

• Infrastructuur als katalysator voor verdichtingsoperatie. 

 

Gevaren 

• Gericht op bezoekers 

• Toenemende druk op de Brusselsesteenweg. 

• De lage densiteit van het huidige weefsel tegenover het (groot)stedelijk 
karakter van de ontwikkeling. 

• Afstand tot het centrum. 

• Grote infrastructuurkost. 

• Black spots. De aansluiting op de B401 en trambrug voor tram 4. 

 

 

 

8. Wijkontwerp 

 

Voor het wijkontwerp kiezen we het noordelijke deel van de site in het scenario 
‘realiteit’. De ontwikkeling schrijft zich in, in de huidige buurtontwikkelingen en valt 
binnen de bestaande ruimtelijke structuurplannen. Kaart 22 toont het masterplan. 

Tramlijn 4 wordt doorgetrokken over het Moscouviaduct en rijdt langs de sporen 
verder naar het station Merelbeke en heeft vijf haltes in de wijk. De oude Gontrode 
heirweg wordt gedeeltelijk hersteld en werkt als centrale as in het ontwerp. De 
functies komen langs deze as te liggen. In de wijk zijn drie parkeergarages voorzien 
gecombineerd met een streng parkeerbeleid op Vaubanleest. Het autonetwerk is 
met lussen en doodlopend straten georganiseerd. Een fijnmazig netwerk vult dit 
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netwerk aan. De centrale as is de hoofdweg en faciliteert de enige twee 
autotoegangen tot de wijk. 

 

 

8.1 Dichtheid 

De site is 18,6 hectare groot. De dichtheid is 55 woningen per hectare, wat ongeveer 
duizend woningen oplevert.  

De gemiddelde huishoudgrootte van Gent is 2,16, wat laag is. De stad Gent wil 
echter graag jonge gezinnen in de stad houden. De woninggroottes zijn hierop op 
afgestemd. Daarom rekenen we met een huishoudgrootte van 2,4. Het aantal 
inwoners bedraagt 2.445 inwoners, wat neerkomt op 13.200 inwoners per vierkante 
kilometer. Dit valt binnen het optimum van Newman en Kenworthy en komt overeen 
met de goede praktijkvoorbeelden. Ook voldoen deze dichtheden om openbaar 
vervoer rendabel aan te bieden. 

 

 

8.2 Diversiteit 

Op basis van de kentallen kunnen we de functionele onderbouw bepalen. In tabel 
10 zien we de dagelijkse bestemmingen, gecombineerd met de drempelwaarden.  

Voor de scholen en de crèche zijn verschillende cijfers gecombineerd. Op basis van 
de leeftijdspiramide van de stad Gent en het inwonersaantal van de nieuwe 
ontwikkeling zijn het aantal leerlingen en crècheplaatsen berekend. Er is een nieuwe 
basisschool nodig en 70 crècheplaatsen, maar geen middelbare school. 

 

Dagelijkse 
bestemmingen  Drempelwaarden Eenheid Bron Voor 2445 

inwoners Site 

Onderwijs           

basisschool 150 drempel waarde3-12 j  Kluwer   

 gemiddelde schoolgrootte 215 ll Kluwer   

 9,84% in Gent is 3-12 jaar  Gent in cijfers   

 >> in de nieuwe wijk zijn er 240 ll  1 1 

middelbare school  
!

Kluwer   

 gemiddelde schoolgrootte 1268 ll    

 6,86% in Gent is 12-18 jaar  Gent in cijfers   

 >> in de nieuwe wijk zijn er 167 ll  0 0 

Vrije tijd/sport/cultuur !!       

restaurant 1 per!duizend!inwoners! Kluwer 2,4 3 

café 2 per!duizend!inwoners! Kluwer 4,9 5 

sport 0,4 per!duizend!inwoners! Kluwer 1,0 1 

cultuur 0,4 per!duizend!inwoners! Kluwer 1,0 1 

Diensten   !!       

dokter 0,5 per!duizend!inwoners! Kluwer 1,2 1 

bank 1,5 per!duizend!inwoners! Kluwer 3,7 4 

Winkelen   !!       

bakker 2 per!duizend!inwoners! Kluwer 4,9 5 



Kaart 22 - wijkontwerp
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supermarkt 0,75 per!duizend!inwoners! Kluwer 1,8 2 

            

Crèche Gentse vereiste dekkingsgraad 62% Woonstudie   

!
4,6% in Gent is 0-3 jaar  

! !
 

 >> in de nieuwe wijk zijn er 70 plaatsen nodig  
!

3 
Sociale 
voorzieningen 0,4  Kluwer 1,0 1 

Tabel 10 De dagelijkse voorzieningen voor de site 

Voor de functies wordt een locatiebeleid toegepast. Ze concentreren zich langs de 
hoofdstraat en aan de pleinen. Zo is het principe van ruimtelijke nabijheid 
gerealiseerd en is de publiek ruimte gedragen door activiteit. De grote supermarkt is 
aan het station gelokaliseerd, omdat die een aantrekkingskracht heeft, ruimer dan 
de site. De superette aan het plein waar de tram op de centrale komt te rijden 
bedient de rest van de wijk. Kaart 23 toont het nieuwe voorzieningsniveau van de 
omgeving. 

De gebouwtypologie is op kaart 24a-d weergegeven aan de hand van 
referentiebeelden. Diversiteit is belangrijk. De bouwhoogte varieert tussen drie en 
zeven lagen naar gelang de omgeving en is ook zichtbaar in de visualisaties op kaart 
26. 

 

 

8.3 Design 

De site heeft drie pleinen, één aan het station en de supermarkt, één kleiner waar de 
tram samenkomt en bij de westelijke parkeergarage. De pleinen zijn opgehangen 
aan de tramhaltes. 

Het STOP-principe is richtinggevend voor de publieke ruimte en in de netwerken. 

 

Netwerken 

Kaart 25 toont het netwerk van de wijk. De centrale hoofdas is in twee richtingen 
berijdbaar met de auto. Het risico op sluipverkeer is beperkt, door de positie van de 
site in de omgeving. Op deze hoofdas zijn lokale straten geënt, doodlopend of in 
lussen. 

Het fietsnetwerk is complementair aan het autonetwerk. Het fijnmazig netwerk heeft 
een hoofdas inde richting van de Peter Benoitlaan. 

 

Snelheidsregimes 

Op de centrale weg geldt een snelheidsregime van 30 kilometer per uur. In de lokale 
smalle straten wordt stapvoets gereden, de straten worden ingericht als leefstraten. 

 

Parkeerbeleid 

In de wijk wordt buurtparkeren toegepast, er zijn drie parkeergarages  

Fietsparkeren wordt bij de woningen of inpandig voorzien, voor het aantal 
stallingsplaatsen wordt, net als in Tondelier en Regatta de regel 1+1 per slaapkamer 
gehanteerd. 

 

Kaart 26 toont enkele volumevisualisaties van het ontwerp. 
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8.4 Besluit 

Tabel 11 toont het wijkontwerp tegenover de andere goede praktijkvoorbeelden en 
zet de concepten en maatregelen op een rij, volgens parameter. 

 

 
Tabel 11 Het ontwerp tegenover de goede praktijkvoorbeelden 

De dense wijk met functionele mix heeft een netwerk voor elke modus waarbij het 
STOP-principe is gehanteerd. Een doorgedreven parkeerbeleid, aangepaste 
snelheid, deelsystemen voor auto en fiets, het frequente openbaar vervoer en de 
verknoping aan het station maken dat deze wijk aan alle ruimtelijke parameters 
voldoet uit de literatuur en de goede praktijkvoorbeelden. 

 

 



Kaart 23 - functies na wijkontwerp



Kaart 24 - wijkontwerp referentiebeelden / A
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Kaart 24 - wijkontwerp referentiebeelden / B

13

9

9

10

11 12

14

9

11

10

12

13

14



Kaart 24 - wijkontwerp referentiebeelden / C
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Kaart 24 - wijkontwerp referentiebeelden / D
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Kaart 25 - wijkontwerp / netwerk

Legende

Tram

wijkverzamelweg 30 km/u

lokale straat 5 km/u

voetganger / fietspad

Tramhalte



Kaart 26 - Wijkontwerp / Visualisaties
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Hoofdstuk Vier – Duurzaamheidstest 

 

 

 

In dit hoofdstuk vergelijken we het wijkontwerp met een verkaveling in Melle en een 
wijk in Ledeberg op basis van de onderzoeken verplaatsingsgedrag Gent (2012) en 
Vlaanderen (2011) 

 

1. Onderzoek verplaatsingsgedrag Gent en Vlaanderen 

 

Als we kijken naar het onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen en Gent (tabel 1), 
zien we dat voor afstanden tot drie kilometer, het openbaar vervoer slechts een 
beperkte rol speelt. De fiets, te voet en de auto zijn de belangrijkste vervoerswijzen 
voor deze afstanden. Uit hoofdstuk één weten we dat de afstanden zo kort mogelijk 
moeten zijn en de modale keuze zo duurzaam mogelijk moet zijn (Banister, 2008). 

Ten opzicht van Vlaanderen zien we dat in Gent de auto een minder groot aandeel 
heeft voor de korte afstanden ten voordele van de fiets en te voet. 

 

Modus Gent Vlaanderen 

 
0-1 km 1-3 km 0-1 km 1-3 km 

Auto 17% 43% 34% 64% 

OV 0% 5% 0% 4% 

Fiets 29% 37% 22% 21% 

Te voet 54% 15% 44% 11% 

     
Totaal 100% 100% 100% 100% 

Tabel 1 De modal split voor korte afstanden in Gent en in Vlaanderen, uit OVG Gent, 
2012; OVG Vlaanderen, 2011 

Voor verplaatsingen geldt de tien minutenregel. Tien minuten is een psychologische 
grens, verplaatsingen daar boven worden als lang beschouwd. (OVG Vlaanderen, 
2011) Voor de voetganger betekent een mobiliteitsbudget van vijf minuten een 
actieradius van 400 meter, voor tien minuten, 750 meter. Voor de fietser is dit 
respectievelijk 1,1 kilometer en 2,3 kilometer. 

 
Figuur 1 Vervoerswijze volgens afstand, uit OVG Gent, 2012 
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Figuur 2 Vervoerswijze volgens afstand, uit OVG Vlaanderen, 2011 

De wijk in Ledeberg en de site worden vergeleken met OVG Gent, terwijl de wijk in 
Melle met het OVG Vlaanderen vergeleken wordt.  Melle is immers geen stedelijk 
geen stedelijk gebied. 

 

2. Melle 

We kiezen voor één van de recente verkavelingen in Melle om te vergelijken met het 
wijkontwerp.  

Figuur 3 toont een luchtfoto van de wijk. 

 
Figuur 3 De wijk in Melle, bron Google Maps, 2013 

 

2.1 Dichtheid 

De woondichtheid van de wijk is 10,4 woningen per hectare. Op basis van de 
huishoudgrootte van Melle (2,6) geeft dit 2.734 inwoners per vierkante kilometer. Dit 
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zijn lage waarden in vergelijking met de goede praktijkvoorbeelden en het 
wijkontwerp (55 woningen per hectare en 13.200 inwoners per vierkante kilometer). 

 

 

2.2 Diversiteit 

De functies uit de omgeving van de wijk zijn te zien op kaart 1. Op deze kaart staan 
de functies en de actieradiussen. Algemeen kunnen we zeggen dat de functies 
gegroepeerd liggen aan het centrum van Melle, het station, het dorpsplein en langs 
de Brusselsesteenweg. 

Frappant is dat geen enkele functie ligt binnen de radius van 400 meter (of vijf 
minuten wandelen). In de radius van 750 meter, tien minuten wandelen, vinden we 
een sportfaciliteit, twee huisartsen en een crèche. Tussen 750 meter en één kilometer 
vinden we bijna alle functies. Uit deze vogelvluchtafstanden kunnen we afleiden dat 
te voet quasi geen functies bereikbaar zijn, met de fiets is veel haalbaar, het gros van 
de functies ligt binnen 750 meter en 1,2 kilometer.  

Densiteit is een voorwaarde voor diversiteit. De lage densiteit van de wijk maakt dat 
voorzieningen economisch niet kunnen renderen in de wijk. 

 

2.3 Design 

Tabel 2 geeft de reële afstanden, volgens het wegennetwerk, naar de dichtstbijzijnde 
functie. Deze tabel is gemaakt op basis van Google Maps. De functies voorzieningen 
en cultuur zijn weggelaten, de waarden bleken niet vergelijkbaar. De mediaan van 
de verplaatsingsafstanden is voor langzaam verkeer 1,3 kilometer en voor de wagen 
1,5 kilometer. Dit verschil is te verklaren door de aanwezigheid van trage wegen en 
de rijrichting van sommige straten die de wagens tot een kleine omweg verplichten. 

 

Functie Wandelafstand Te voet Fietsafstand Fiets Autoafstand Auto 

!
kilometer minuten kilometer minuten kilometer minuten 

Middelbare school 1,30 17 1,30 5 1,30 2 

Lagere school 1,20 15 1,20 4 1,20 2 

Café 1,50 17 1,50 5 1,50 5 

Restaurant 1,80 22 1,80 6 1,90 5 

Sport 0,90 11 0,90 4 0,90 3 

Dokter 1,00 12 1,00 4 1,00 2 

Bank 1,40 18 1,40 6 1,40 4 

Bakker 1,50 19 1,50 5 1,60 5 

Supermarkt 1,30 16 1,30 4 2,00 4 

Crèche 0,90 11 0,90 4 0,90 4 

!
! ! ! ! ! !Gemiddeld 1,28 15’48” 1,28 4’42” 1,37 3’36” 

Mediaan 1,30 16”30” 1,30 4’30” 1,35 4’ 

! ! ! ! !
Google Maps 

Tabel 2 Kortste afstand en tijd naar functie volgens modus 

De locatie en de ruimtelijke structuur van de wijk zijn niet ideaal voor korte 
verplaatsingen, de ruimtelijke nabijheid is beperkt. Met geen enkele functie binnen 
750 meter is de wijk niet stimulerend voor de voetganger. De fiets heeft wel 
voldoende actieradius om alle functies te bereiken. De mediaan voor de 
autoafstand is 1,35 kilometer. Het OVG Vlaanderen geeft aan dat verplaatsingen 



Kaart 1 - de functies in de wijk in Melle
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tussen één en drie kilometer 64 procent autoverplaatsingen hebben. De reistijd voor 
de auto is gemiddeld ook één minuut korter dan de fiets. Het verplaatsingsgedrag 
van de wijk zal volgens de afstanden voor de dagelijkse verplaatsingen vooral op de 
auto en de fiets gebaseerd zijn. 

Om duurzame mobiliteit te verbeteren op korte termijn, heeft Melle baat bij goede, 
snelle fietsverbindingen vanuit de woonwijken. 

 

 

3. Ledeberg 

 

 
Figuur 4 De wijk in Ledeberg, bron Google Maps, 2013 

 

3.1 Dichtheid 

De woondichtheid van de wijk is 83 woningen per hectare. Op basis van de 
huishoudgrootte van Ledeberg (2,2) geeft dit 18.270 inwoners per vierkante kilometer. 
Deze densiteitwaarden zijn zeer hoog en vallen ook buiten het optimum van 7.500 – 
15.000 inwoners per vierkante kilometer, geformuleerd door Newman en Kenworthy 
(1989). De leefbaarheid in Ledeberg komt daardoor ook wel onder druk te staan, de 
open ruimte (park, plein, etc.) is beperkt. Een probleem waar veel 19de eeuwse 
gordels mee kampen. Daarom heeft stad Gent een wijkvernieuwingsproject 
‘Ledeberg leeft’ lopen dat vooral inzet op het verbeteren van de kwaliteit van de 
publieke ruimte. 

 

 

3.2 Diversiteit 

Deze hoge dichtheid faciliteert natuurlijk wel veel functies, het voorzieningenniveau is 
dan ook hoog. 

De functies en de actieradiussen  uit de omgeving van de wijk zijn te zien op kaart 2. 
De meeste functies vinden we langs de Hundelgemsesteenweg, op het 
Ledebergplein en langs de Brusselsesteenweg binnen een 400 meter radius van de 
wijk.  
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3.3 Design 

 

Als we kijken naar de reële netwerkafstanden (tabel 3) zien we dat de wijk goed 
voorzien is van functies. De gemiddelde radius is 380 meter en de mediaan 300 
meter. De reistijd voor voetgangers is gemiddeld 4’42”, binnen de vijf minutengrens. 
De crèche ligt net op de grens van 750 meter of tien minuten wandelen. Ook de 
auto vindt zijn weg in de wijk, de afstanden zijn slechts beperkt groter dan de wandel 
en fietsafstanden. Het OVG Gent geeft 17 procent wagenverplaatsingen voor 
verplaatsingen korter dan één kilometer. In elke straat kan geparkeerd worden en de 
autotoegankelijkheid is groot. Enkel éénrichtingsstraten werken de wagen tegen.  

 

Functie Wandelafstand Te voet Fietsafstand Fiets Autoafstand Auto 

!
kilometer minuten kilometer minuten kilometer minuten 

Middelbare school 0,26 3 0,26 1 0,26 1 

Lagere school 0,26 3 0,26 1 0,26 1 

Café 0,26 3 0,26 1 0,35 1 

Restaurant 0,30 4 0,30 1 0,35 1 

Sport 0,60 8 0,60 3 0,70 3 

Cultuur 
      

Dokter 0,30 3 0,30 1 0,45 2 

Bank 0,45 6 0,45 2 0,55 1 

Bakker 0,30 4 0,30 1 0,30 1 

Supermarkt 0,30 4 0,30 1 0,35 2 

Crèche 0,75 9 0,75 4 0,90 3 

! ! ! ! ! ! !
Gemiddeld 0,38 4’42” 0,38 1’36” 0,45 1’36” 

Mediaan 0,30 4’ 0,30 1’ 0,35 1’ 

! ! ! ! !
Google Maps 

Tabel 3 Kortste afstand en tijd naar functie volgens modus 

De wijk in Ledeberg is ideaal voor korte verplaatsingen te voet of per fiets, de functies 
zijn ruimtelijk nabij. Door een strenger parkeerbeleid of herinrichting van de straten tot 
woonerf of leefstraat (Gysels et al., 2012) zou het aandeel van de wagen in de 
modale verdeling kunnen verminderen. 

 

 



Kaart 2 - de functies in de wijk in Ledeberg
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4. Wijkontwerp 

 

 
Figuur 5 Wijkontwerp 

 

4.1 Dichtheid 

In het ontwerp is de woondichtheid van de wijk vastgelegd op 55 woningen per 
hectare. Op basis van de huishoudgrootte (2,4) geeft dit 13.200 inwoners per 
vierkante kilometer.  

 

 

4.2 Diversiteit 

Kaart 3 toont de radiussen (vogelvlucht) vanuit de site. De functies bevinden zich aan 
de centrale as in het ontwerp, rond het station van Merelbeke, langs de 
Brusselsesteenweg en rond het wijkcentrum Porre.  

De meeste functies vinden we binnen een straal van 400 meter. Enkel de 
sportvoorziening (500 meter) en een middelbare school (1,1 kilometer) liggen verder.  

 

 

4.3 Design 

 

Tabel 4 geeft de reële afstanden volgens het wegennetwerk naar de dichtbij zijnde 
functie. 
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Functie Wandelafstand Te voet Fietsafstand Fiets Autoafstand Auto 

 
kilometer minuten kilometer minuten kilometer minuten 

Gemiddelde 
snelheid (km/u)  

5 
 

16 
 

30 

     

+100m afstand 
tot parkeer-

garage 
 

Middelbare school 0,95 11 0,95 4 1,00 2 

Lagere school 0,27 3 0,27 1 1,20 2 

Café 0,10 1 0,10 1 1,16 2 

Restaurant 0,28 3 0,28 1 1,16 2 

Sport 0,72 9 0,72 3 0,65 1 

Dokter 0,25 3 0,25 1 0,27 1 

Bank 0,10 1 0,10 1 1,00 2 

Bakker 0,11 1 0,11 1 0,52 1 

Supermarkt 0,10 1 0,10 1 1,20 2 

Crèche 0,18 2 0,18 1 1,00 2 

!
! ! ! ! ! !Gemiddeld 0,31 3’42” 0,31 1’24” 0,92 1’48” 

Mediaan 0,22 2’36” 0,22 1’ 1,00 2’ 

! ! ! !
snelheden'Banister,'2008'en'Bach,'2006'

Tabel 4 Kortste afstand en tijd naar functie volgens modus 

 

Met een mediaan van 220 meter en een gemiddelde afstand van 310 meter liggen 
de functies binnen vier minuten wandelen en binnen twee minuten fietsen. Het 
verschil met de gemiddelde afstand en mediaan die de wagen moet afleggen is 
groter dan in de andere wijken. Door het buurtparkeren moeten de bewoners zich 
ook nog verplaatsen naar de garage, wat de drempel voor het autogebruik 
verhoogt. Het beperkte autonetwerk zorgt er voor dat de omweg voor de auto 
groter is dan de omwegen die de fietser en de voetganger moeten maken. In het 
ontwerp liggen de reistijden van de fiets lager dan de wagen, wat in Melle niet het 
geval is. 

 

Het station 

Het station heeft in de huidige situatie een beperkt invloedsgebied. Door de 
barrièrewerking van het spoor is het station moeilijk bereikbaar te voet en met de fiets 
vanuit Moscou-Vogelhoek. 

Door het noordelijk deel van de site te ontwikkelen kan er ook een betere 
spoortunnel voorzien worden die uitkomt aan de andere zijde van de sporen. Dit is nu 
niet het geval. Kaart 4 toont een netwerkanalyse zonder doorgetrokken tunnel en 
met tunnel voor de voetganger met een mobiliteitsbudget van tien minuten. Door de 
tunnel verbetert de bereikbaarheid en het invloedsgebied van het station aanzienlijk 
in de noordwestelijke richting. Als bij de vormgeving van de tunnel aandacht is voor 
fietsvriendelijkheid, kan ook de fietser profiteren van deze verkorting en onder de 
sporen doorrijden. 

 



Kaart 3 - de functies in het wijkontwerp



Kaart 4 - bereikbaarheid van het station

huidige situatie situatie met tunnel
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Het openbaar vervoer 

Uit figuur 1 kunnen we aflezen dat het openbaar vervoer in Gent tussen drie en tien 
kilometer ongeveer tien procent haalt. Het openbaar vervoer werkt dus op grotere 
schaal dan het wijkniveau. De tram, die als drager functioneert in het wijkontwerp, 
bereikt vanaf drie kilometer de kleine ring van Gent. Het Zuid en het centrum als 
bestemming vallen binnen de drie en tien kilometer. Tram 4 kan als alternatief voor 
de auto werken. Bach geeft aan dat de dichtheid in de straal van 300 meter rond de 
halte minimaal 27 woningen per hectare is, binnen het ontwerp is hieraan voldaan . 

 

 

5. Besluit 

 

Tabel 5 zet de dichtheden van de wijken nog eens op een rij. 

 

Zone Oppervlakte 
Aantal 

wooneenheden 
Huishoud-

grootte 
Aantal 

inwoners 
Dichtheid 

Woningen 
per 

hectare 

!
km2 # pers per HH # inw / km2 wo / ha 

Melle 0,044995 47 2,6 123 2.734 10,4 

Wijkontwerp 0,186000 1.023 2,4 2.455 13.200 55,0 

Ledeberg 0,047565 395 2,2 869 18.270 83,0 

   
Gent in cijfers, provincie Oost Vlaanderen, AGIV 

Tabel 5 De dichtheden van de wijken 

De lage dichtheid van de verkavelingswijk in Melle zorgt ervoor dat slechts enkele 
functies binnen de grens van tien minuten wandelen liggen. Het wijkontwerp en de 
wijk in Ledeberg, met hoge dichtheden, hebben veel voorzieningen binnen 400 
meter, de vijf minuten wandelgrens. De hoge dichtheid van Ledebergse wijk zet de 
leefbaarheid onder druk. 

De impact van een beperkt autonetwerk en een streng parkbeleid is voelbaar in de 
Ledebergse wijk, waar de afstanden voor de auto ook kort zijn. Het wijkontwerp 
scoort hier veel beter, het verschil tussen de voetgangers en fietsafstand, en de 
autoafstanden is veel groter. Dit bevoordeelt de langzame modi aanzienlijk. 
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Functie Verkaveling in Melle 
19de eeuwse wijk in 

Ledeberg 
Wijkontwerp 

!

binnen 400 m 
5' 

binnen 750 m 
10' 

binnen 400 m 
5' 

binnen 750 m 
10' 

binnen 400 m 
5' 

binnen 750 m 
10' 

Middelbare school - - 2 2 - - 

Lagere school - - 1 2 1 3 

Café - - 10 10 3 10 

Restaurant - - 6 10 5 10 

Sport - 1 - - - 3 

Dokter - 2 4 5 4 9 

Bank - - 1 5 4 6 

Bakker - - 3 4 2 8 

Supermarkt - - 4 5 2 5 

Crèche - 1 - 3 2 4 

!
      

Totaal 0 4 31 46 23 58 

Tabel 6 Het aantal functies binnen vogelvluchtradiussen 

In tabel 6 is duidelijk zichtbaar dat de diversiteit in de verkavelingswijk onvoldoende is. 
In Ledeberg en het ontwerp is dit wel het geval. De korte verplaatsingsafstanden 
maken het mogelijk dat de verplaatsingen naar de besproken functies op een 
duurzame manier afgelegd worden. 
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Hoofdstuk Vijf – Besluit 
 

 

 

Uit hoofdstuk één leerden we dat een duurzaam mobiliteitssysteem noodzakelijk is. 
Het definiëren van duurzame mobiliteit is echter een moeilijke opgave, er is geen 
sluitende definitie in de wetenschappelijke literatuur. De verschillende definities en de 
vaagheid ervan maakt het beleidsmakers niet makkelijk om duurzame mobiliteit te 
vertalen in beleid. Hier kan een ontwikkelingsperspectief zoals dat van Banister (2008) 
hulp bieden. Toch zijn er in de verschillende wetenschappelijke definities een aantal 
gemene delers: de verwevenheid en complexiteit van mobiliteit met andere 
systemen, de bereikbaarheid als voorwaarde voor mobiliteit, het streven naar een 
minimale mobiliteit, rechtvaardigheid, aandacht voor natuurlijke hulpbronnen, milieu 
en leefkwaliteit, en tot slot robuustheid. De beleidsdefinities van Europa en 
Vlaanderen voegen daar nog veiligheid aan toe en leggen een belangrijk accent 
op de sociale dimensie van mobiliteit met een minimale toegankelijkheid. De 
versnippering van de open ruimte door infrastructuur en bebouwing is voor 
Vlaanderen een belangrijk aandachtspunt. 

De interactie tussen ruimte en mobiliteit is onmiskenbaar. Ruimtelijke parameters 
densiteit, diversiteit en design hebben een beperkte, maar significante invloed op het 
verplaatsingsgedrag en hebben een langdurige impact. De samenhang tussen de 
ruimtelijke parameters is belangrijk. Samen met andere beleidsmaatregelen kan een 
duurzaam mobiliteitssysteem worden gerealiseerd.  

De goede praktijkvoorbeelden leerden ons dat de dichtheid best tussen 49-69 
woningen per hectare ligt. Densiteit maakt diversiteit mogelijk, functies hebben 
immers een economische drempelwaarde. Ook de exploiteerbaarheid van het 
openbaar vervoer verhoogt met een hoge densiteit. De diversiteit van een wijk 
creëert samen met een fijnmazig netwerk ruimtelijke nabijheid die nodig is om de 
afstanden te beperken en faciliteert de modale shift naar duurzame vervoersmodi, 
zeker als ook het autonetwerk beperkt wordt. De wijken zijn steeds goed ontworpen 
voor elke vervoersmodus en ook de kwaliteit van de publieke ruimte is een belangrijk 
punt. De projecten tonen naast de parameters densiteit, diversiteit, design en 
multimodaliteit ook de relevantie van een streng parkeerbeleid en het creëren van 
draagvlak door participatie en procesaanpak. In Vlaanderen kunnen we vooral veel 
leren van het parkeerbeleid, zoals buurtparkeren en de lage parkeerfactoren, de 
hoge dichtheden die de functionele mix mogelijke maken en het openbare 
vervoersgericht ontwerpen. De toegepaste concepten en maatregelen in de 
projecten vormen de toolbox voor het ontwerp. 

De casestudie geeft de rangeersite Gentbrugge-Melle-Merelbeke een wooninvulling, 
gedacht vanuit duurzame mobiliteit. Uit de analyse komt naar voor dat het langzame 
netwerk verfijnd moet worden. Het fietsnetwerk moet uitgebouwd worden met een 
brug over de Nederschelde en extra horizontale verbindingen met de rest van het 
netwerk. Ook het doortrekken van de tunnel onder sporen verfijnt het netwerk, 
vermindert de barrièrewerking van het spoor en maakt het bereikbaarder vanuit 
Moscou-Vogelhoek. Een andere robuuste keuze is het inzetten op verdichten van het 
weefsel om diversiteit en ruimtelijke nabijheid mogelijk te maken en ook de 
rendabiliteit van het openbaar vervoer te verhogen. Ook een kwaliteitsinjectie in de 
publieke ruimte, zoals het stationsplein en de lokale functiepolen, de kruispunten, is 
een must. 

Uit de scenario’s blijkt dat de potentie van de site groot is. Op de lange termijn kan bij 
een verhuis van de rangeeractiviteiten en een downgrading van de E17 een 
multimodaal knooppunt ontwikkeld worden. In combinatie met een park+ride voor 
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bezoekers van Gent kan een snelle openbare vervoersverbinding uitgebouwd 
worden die de R4 –de nieuwe E17- verbindt met Gent St Pieters en het centrum. De 
infrastructuurkost van dit scenario, de laagdense omgeving en het lange 
termijngehalte maken dit scenario nog niet meteen realistisch, maar toont de 
potentie van de site en de omgeving. Het scenario realiteit is meer bescheiden en 
gaat uit van de huidige situatie. De ontwikkeling is op de schaal van de omgeving. 
Een duurzame wijk in het noordelijk deel van de site komt tegemoet aan de 
woningnood in Vlaanderen en Gent. De verbeterde bereikbaarheid van het station 
door het doortrekken van de spoortunnel verhoogt het reizigerspotentieel van het 
station Merelbeke. Het doortrekken van de tramlijn 4 verknoopt het station met het 
openbare vervoersnet. Tram 21/24 kan een katalysator zijn voor de noodzakelijke 
verdichtingsoperatie rond de Brusselsesteenweg. Door de jobs in de nieuwe centrale 
werkplaatsen van de NMBS en op de bedrijventerreinen aan de R4 en de 
aanwezigheid van een middelbare school en de Tuinbouwhogeschool heeft de 
verlenging nu reeds potentie. Ook de optie van de park+ride aan de knoop 
R4/Brusselsesteenweg kan hiertoe bijdragen.  

De duurzame wijk wordt ontworpen binnen dit scenario en heeft tram 4 als drager. 
Ook het fietsnetwerk staat centraal en bouwt het langzame netwerk verder uit. 
Buurtparkeren en beperkt straatparkeren moeten deel uitmaken van het ontwerp, al 
was het maar als experiment. De dense wijk maakt een functionele mix en ruimtelijke 
nabijheid mogelijk. De referentiebeelden tonen de hoge kwaliteit van de publieke 
ruimte en de diverse woonvormen. De wijk is geen eiland zoals Rieselfeld en, in 
mindere mate, Vauban, maar maakt de overgang naar en is verbonden met de 
omliggende omgeving.  

De duurzaamheidstest op basis van afstand en gerelateerd aan de onderzoeken 
verplaatsingsgedrag van Vlaanderen en Gent toonde dat de wijk naar 
verplaatsingsgedrag duurzamer is dan een verkavelingswijk in Melle. De 
aanwezigheid en de kwaliteit van de publieke ruimte en het grotere verschil tussen 
de autoafstand en de fiets- en wandelafstand, maken het ontwerp duurzamer dan 
de Ledebergse 19de eeuwse wijk. De twee ruimtelijke componenten van Banister, het 
verkorten van de afstanden (nabijheid) en het stimuleren van de duurzame modi zijn 
in het wijkontwerp gerealiseerd. 

 

 

 



 


