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demografie 

in onze 

regio



Bron: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Welke 

gemeente telt 

het grootste 

aantal 

inwoners?



Bron: Statistiek Vlaanderen

En waar gaan 

we naar toe 

tegen 2035?
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Welke 

gemeente telt 

gemiddeld het 

meest aantal 

inwoners per 

km²?

Bron: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en eigen berekening



Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers

In welke 

gemeente 

wegen de 60-

plussers het 

meest op de 

beroepsactieve 

bevolking ?



Welke 

gemeente 

huisvest de 

meeste 

alleenstaanden? 

(%)

Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers



wonen en 

bouwen in 

onze regio



Landgebruik 

in Vlaanderen 

(1976)

Bron: Doctoraat dr. Lien Poelmans - KU Leuven



Landgebruik 

in Vlaanderen 

(1988)

Bron: Doctoraat dr. Lien Poelmans - KU Leuven



Landgebruik 

in Vlaanderen 

(2050)

Bron: Doctoraat dr. Lien Poelmans - KU Leuven



Welke 

gemeente telt 

het meest 

open 

bebouwing? 

(%)

Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers



Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers

Welke 

gemeente telt 

de meeste 

gebouwen 

groter dan

104 m²? (%)



In welke 

gemeente staan 

de oudste 

gebouwen? 

(bouwjaar vóór 

1900) (%) 

Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers



Waar staan de 

meeste 

gebouwen 

daterend van 

1946-1961 (%)

Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers



Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers

Waar staan de 

meeste 

gebouwen 

daterend van 

1962-1970 (%)



Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers

In welke 

gemeente staan 

de meeste 

recente 

gebouwen 

(bouwjaar na 

1981) (%) 



Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen

Waar kosten 

huizen 

gemiddeld het 

meest?



Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen

Waar kosten 

appartementen 

gemiddeld het 

meest?



Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen

In welke 

gemeente zijn 

de inwoners het 

meest tevreden 

over hun 

woning (%) 



Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen

In welke 

gemeente zijn 

de inwoners het 

meest tevreden 

over het zicht 

op groen vanuit 

hun woning (%) 



ondernemerschap 

en werkgelegenheid 

in onze regio

©
 P

eo
p

le
cr

ea
ti

o
n

s
-

Fr
ee

p
ik

.c
o

m



In welke 

gemeente zijn 

het meest 

mensen aan 

het werk in de 

agrarische 

sector? (%)

Bron: Socio-economische situatieschets 2017 – Provincie Oost-Vlaanderen 



In welke 

gemeente zijn 

het meest 

mensen aan 

het werk in de 

industrie? (%)

Bron: Socio-economische situatieschets 2017 – Provincie Oost-Vlaanderen



In welke 

gemeente zijn 

het meest 

mensen aan het 

werk in de 

commerciële 

dienstensector? 

(%)

Bron: Socio-economische situatieschets 2017 – Provincie Oost-Vlaanderen



In welke 

gemeente zijn het 

meest mensen 

aan het werk in de 

niet-commerciële 

dienstverlening? 

(%)

Bron: Socio-economische situatieschets 2017 – Provincie Oost-Vlaanderen



Welke 

gemeente telt 

het meest 

inwoners op 

beroepsactieve 

leeftijd (20-64 

jaar)?

Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers



Welke 

gemeente 

biedt het 

hoogste 

aantal jobs?

Bron: Steunpunt Werk

201
5



Welke 

gemeente 

heeft het 

meeste 

werklozen? 

(%)

Bron: Arvastat (VDAB)



welvaart en 

welzijn in 

onze regio
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In welke 

gemeente 

wonen de 

rijkste 

inwoners?

Bron: Oost-Vlaanderen in cijfers



In welke 

gemeente is 

kansarmoede

het grootst?

Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen



In welke 

gemeente 

hebben de 

inwoners het 

meest sociaal 

contact?

Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen



milieu en 

duurzaamheid 

in onze regio



Waar werd 

het meest 

fijn stof 

gemeten? 

max. 10 µm 

(jaar-

gemiddelde

2016)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Oudenaarde

Aalst

Gent



Waar werd 

het meest 

fijn stof 

gemeten?

Max. 2,5 µm 

(jaar-

gemiddelde

2016)

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Oudenaarde

Aalst

Gent

Zottegem



Welke 

gemeente is 

het meest 

bebost? (%)

Bron: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie



CO2  

uitstoot 

2011 in ton 

(refertejaar)

Bron: Zero Emission Solutions



mobiliteit in 

onze regio



Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

Hoeveel 

procent van 

het woon-

werkverkeer 

wordt per 

afgelegd?



Hoeveel 

procent van 

het woon-

werkverkeer 

wordt per 

afgelegd?

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer



Hoeveel 

procent van 

het woon-

werkverkeer 

wordt per 

afgelegd?

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer



Hoeveel 

procent van 

het woon-

werkverkeer 

wordt al 

autoafgelegd?

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer



Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

Hoeveel 

mensen 

hebben een 

job in de 

eigen 

gemeente? 

(%)



Hoeveel 

procent van 

het woon-

werkverkeer 

wordt per 

afgelegd?

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer



Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen

Hoeveel auto’s  

zijn er in de 

gemeente (per 

1.000 inwoners)?



Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen

Wie vindt het 

veilig voor 

kinderen om in 

de gemeente te 

fietsen (%)



Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen

Hoeveel 

inwoners 

gebruiken nooit 

het openbaar 

vervoer? (%)



Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen

Hoeveel 

inwoners zijn 

elke dag langer 

dan een uur 

onder weg is 

(enkele reis) (%)



tevredenheid 

in onze regio



Waar zijn de 

inwoners het 

meest fier op 

hun 

gemeente?

Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen



Wie woont 

graag in 

zijn/haar 

gemeente?

Bron: Gemeente- en stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen





Blauwgroene recepten voor 

dynamische kernen in uw gemeente

Prof. Erik ROMBAUT, LUCA/KULeuven



Blauwgroene recepten voor dynamische kernen  
in uw gemeente.

Het inzetten van ‘blauw-groene ecosysteemdiensten’  bij ruimtelijke 

planning en stedenbouw

Pleidooi voor verstandige verdichting, meer sociale cohesie én meer urbane 
biodiversiteit.

Afscheid van de lintbebouwing en

de Vlaamse verkaveling: De lobbenstad van de toekomst.

Erik P.C. ROMBAUT, Master in Biology, Asst. Prof. em.,  KULeuven

faculteit Architectuur (Campus Sint-Lucas),

Hoogstraat 51, B-9000 Gent / Paleizenstraat 65-67, B-1030 Brussels.  

Odisee TechnologieCampus Gent, Gbrs. de Smetstraat 1, B-9000 

Gent.

+ 32 (0)3 7707147  erik.rombaut@scarlet.be

Tenzij anders vermeld  zijn alle foto’s van ©  Erik ROMBAUT

mailto:erik.rombaut@scarlet.be


Productie- en  

voorzienende  

diensten:
Voedsel en 

vezels,  

Brandstof,  

(Bouw)materialen

,  Zoet water, ….

Regulerende diensten:

Vastleggen koolstof,  

Klimaatregulatie,  Erosie 

bestrijding,

waterregulatie en –zuivering,

Plaag bestrijding,  Bestuiving, 

...

Ondersteunende diensten (noodzakelijk voor bovenstaande diensten)  

Fotosynthese (C-kringloop), Mineralenkringlopen (N, P, K, …)  

Waterkringloop, Biodiversiteit, Bodemvorming,….

Culturele diensten:

Inspirerend,  

Esthetisch, Spiritueel,

Educatief,

Recreatie,  

Gezondheid,...

Ecosysteemdiensten:

Het geheel aan gratis diensten die ‘de natuur’ levert aan onze samenleving:

Naar HASSAN, 2005 ; MEIRE en VAN DYCK, 2014, etc. …



Structuur van deze presentatie.

1. De concentrische stad en 

het stedelijk

hitte-eiland effect
2. De ecologische, sociale en financiële 

problemen van de tuinstad

3. De lobbenstad als oplossing ?

4. Hoe woondensiteiten groter maken, en 

woonkwaliteit behouden,  ecologische en sociale 

troeven

5. Conclusies



Eén ecosysteemdienst in detail:

Het koelend effect van vegetaties.

Infrarood spectrum Zichtbaar spectrum

Niet-begroeide delen van de bodem zijn opvallend warmer dan de bladoppervlakten van  

de plantengroei (Taraxacum sp. paardenbloem en Convolvulus arvensis, akkerwinde)

Kravčík, M. et al., 2008. Water for the recovery of the climate. A new water paradigm. Košice (Slowakia), Typopress-publishing  

house, ISBN 978-80-89089-71-0. 122 pp. Ill



Het koelend effect van de verdamping (evaporatie) van water en van 

transpiratie door vegetaties.

 Evaporatie (1): fysische verdamping (van op de bodem en van op

plant oppervlakten).

 Transpiratie (2): biologische verdamping. (water opgenomen door  

het wortelstelsel, getransporteerd door de stengel naar de bladeren  

en door de huidmondjes getranspireerd)

 Evapotranspiratie: totale hoeveelheid betrokken water (1) + (2),

 Omdat de verdamping van water veel (latente) warmte wegneemt,  

werkt dit systeem afkoelend in op de directe lokale omgeving. Voor  

de evaporatie van 3 liter/m² water is 7,5 MJ /m² nodig.



De begrippen ‘grote en kleine watercycli’.



In droge landschappen wordt de input van zon energie wordt grotendeels  

omgezet in voelbare warmte (LINKS) en dus hogere lokale temperatuur .  

Blauwgroene natte landschappen (RECHTS) zetten de zonenergie om in  

latente warmte die wordt weggenomen door evapotranspiratie wat dus

resulteert in lagere lokale temperatuur.

Droog  

gedraineerd  

landschap

Nat  

blauwgroen  

landschap

Kravčík, M. et al., 2008. Water for the recovery of the climate. A new water paradigm. Košice (Slowakia), Typopress-publishing  

house, ISBN 978-80-89089-71-0. 122 pp. Ill



Bossen, moerassen, (hoog)venen dragen sterk bij aan lokale  

evapotranspiratie en lokale kleine watercycli, aan het  

verlagen van lokale temperaturen en aan verhogen van de

luchtvochtigheid….

www.natuurrondleidingen.nl

Moorlands in Finland.

http://www.natuurrondleidingen.nl/


….net als de Dender en zijn bijrivieren en beken.



Berekend voor de stad Valencia (Spanje):

Temperatuur verminderen met 1°C: nood aan 10 ha

groen 2°
C:

3°
C:

50 ha groen

200 ha groen



Tiergartenpark (Berlin), oppervlakte van 210 ha.
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen


Invloed Tiergartenpark (Berlin) op de temperatuur (°C).

Uit De Blust, 2006.



Invloed Tiergartenpark (Berlin) op

de relatieve luchtvochtigheid (%).

Uit De Blust, 2006.



Invloedssfeer Tiergartenpark (Berlin) op het stadsklimaat.  

Ventilatie als gevolg van luchtdrukverschillen vormen verklaring (zie verder)

Uit De Blust, 2006.



Zo lang er lokaal water en vochtigheid aanwezig is (zowel in urbane als  

rurale omgeving) blijven de (zomer)temperaturen gematigd en worden niet  

hoger dan ca 30 à 35°C, zoals bv. in (sub)tropisch regenwoud het geval 

is.

Dat wordt verklaard door de overvloedige evapotranspiratie die erg veel  

latente warmte uit het ecosysteem wegneemt.

Van het ogenblik af dat al het water verdwenen is, kunnen de 

temperaturen  dramatisch oplopen tot 50°C en meer. Dit verklaart 

verdere desertificatie (verwoestijning) als gevolg van droogte, maar ook 

het bestaan van

het stedelijk hitte eiland effect.

Blauwgroene natte landschappen blijven koeler

dan verdroogde landschappen



Het stedelijk hitte-eiland effect (The urban heat island effect)

http://www.epa.gov/heatislands/resources/pd 

f/HIRIbrochure.pdf

http://www.epa.gov/heatislands/resources/pd


City size
The impact of the urban 

heat island effect is  

depending on the number  

of citizens, on the size of  

the city, on the amount of  

blue-green areas and on  

concentric city-expansion.

This has little to do with  

temperature averages but  

deals with increasing  

extremes.

Grafik: Anita Bokwa, Pawel Jezioro  

(From S. Lippke, 2010)

Increasing maximum temperature difference

between urban and rural areas

inhabitants inhabitants
inhabitants



Concentrische uitbreiding van steden heeft vele nadelen:  

Snelle en hoge run-off, toenemend hitte-eiland effect,

gebrek aan ventilatie met koele en vochtige lucht (zomersmog).

Toenemende afstanden voor stedelingen naar het platteland.

Vb: Athene (5.000.000 inw.; Griekenland. )





Gevoeligheid voor het voorkomen van stedelijke hitte  problemen 

in Vlaanderen (2015)

http://issuu.com/ruimtevlaanderen/docs/klimaatadaptatie_finaal_rapport_201 ; technum-tractebel, 2015.

Zuid-Oost-Vlaanderen

http://issuu.com/ruimtevlaanderen/docs/klimaatadaptatie_finaal_rapport_201


UHI-Gent : Invloed van blauwgroene structuren  

(Blaarmeersen/Citadelpark) en van verstening (Moscou-

Oefenpleinstraat) op de temperaturen

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Nieuwsbrief/Documents/2013/integraal%20eindrapport%20 

hittekaart_gent_eindrapport_-_juni_2013.pdf

http://www.kenniscentrumvlaamsesteden.be/overhetkenniscentrum/Nieuwsbrief/Documents/2013/integraal eindrapport hittekaart_gent_eindrapport_-_juni_2013.pdf


buitengebied

stad

Het steeds meer verzegelen van de  

stad (beton, asfalt, daken, ....)  

veroorzaakt steeds grotere volumes

hemelwater die niet langer kunnen  

infiltreren naar het grondwater toe  

en die afgevoerd worden via een  

(gemengd) rioleringssysteem  

(RUN-OFF).

Gevolg:  toenemende

overstromingsrisico’s

stroomafwaarts van de stad.

Nog een Blauwgroene ecosysteemdienst: beperking abn run-off.



Verzegeling door verstedelijking verergert de run-off.

Elke m² verzegelde oppervlakte vormt  

(in Vlaanderen) een obstakel voor  800 

liter (80 emmers !!)

hemelwater per jaar.

http://www.stephanebeel.com/selected-works.html

http://www.stephanebeel.com/selected-works.html


Voorbeeld: Hydrologisch onderzoek aan de Bellebeek,  

Pajottenland (VUBrussel,Van der Beken, 1984)

Conclusie: Huidige piekdebieten zijn hoger en komen sneller in de tijd

na een gelijkaardige regenbui, dan in de jaren 1950



Gelijkaardige problemen overal in Europa:

Das Integrierte Rheinprogramm des Landes Baden-Württemberg

(Hochwasserverschärfung)

Zustand 1955

Zustand 1977

Zustand 1977  

mit Retention

Abfluß  
m³/s

5700

5000

4000

3000

2000 1 2 3 4 5 6 7

Pegel Karlsruhe/Maxau

Durch Retentions-
maßnahmen  
aufzufangendes  
Abflußvolumen

8 9 10

Bron: Gewässerdirektion

Südlicher Oberrhein/Hochrhein, 2002



….met toenemende overstromingsrisico’s stroomafwaarts,

Wat uiteraard alleen maar erger dreigt te worden door synergie met de  

voorspelde globale klimaatverandering (tot 30 % meer winterneerslag)



Overstromingen Denderstreek  

november 2010

http://www.editiepajot.com/regios/3/articles/21871
https://www.milieuboot.be/images/mbnb60/2008_02_17-

313_overstroming_G.jpg

http://www.editiepajot.com/regios/3/articles/21871
https://www.milieuboot.be/images/mbnb60/2008_02_17-313_overstroming_G.jpg


Toenemende wateroverlast én bodemerosie in beek- en riviervalleien

Let op de gele kleur van de  

afgevoerde leem.

Dit is een wereldwijd probleem, denk aan de ‘Gele Rivier’ (Huang He) China.



…. Ook in de Dendervallei

Bodemerosiekaart

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stro 

omgebiedbeheerplannen-2016-2021/documenten/Denderbekken.pdf

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/stroomgebiedbeheerplannen-2016-2021/documenten/Denderbekken.pdf


Inzetten van

water als ordenend principe

op verschillende niveaus in urbane én rurale omgeving is

dringend nodig.

Gebouw Wijk Stad en

buitengebied

Naar Tjallingii, 2009.

= INTEGRAAL WATERBEHEER



Ontwerp water-neutraal: Vegetatiedaken verminderen de run-off en hebben 

tegelijk gunstige effecten op energieverbruik  en biodiversiteit.



Eidfjord (N). Hardangervidda national park



Bouw water- en koolstofneutraal: Vegetatiedaken.

Groene daken zijn gunstig voor biodiversiteit,  zomer koeling en 

integraal waterbeheer:

Herstel van kleine watercycli in de stad

Westerlo (B). Kamp C

Boxtel (NL). De Kleine Aarde



Maatregelen op gebouwniveau: Groene gevels en  groendaken kunnen de 

kleine watercycli ook in de  stenige binnenstad herstellen (SPONGE CITIES).

Paris (F): Quai Branly

Paris (F) plant minimum 100 ha groendaken en

groene gevels tegen 2020: http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi

http://www.paris.fr/duvertpresdechezmoi


Bosco Verticale, Milano (It)

Bron: http://thelandscape.org/2014/09/01/bosco-verticale-milan-the-next-step

The landscape architects Emanuela Borio and Laura Gatti working with Stefano Boeri.  

https://cleantechnica.com/2017/12/04/berlin-reusing/ SPONGE CITIES

http://thelandscape.org/2014/09/01/bosco-verticale-milan-the-next-step
https://cleantechnica.com/2017/12/04/berlin-reusing/


Sint-Niklaas (B). Parking

recreatiedomein De Ster.

Goede voorbeelden:  water-doorlaatbare 

groene  parkeerterreinen.

Mechelen (B). Parking  Planckendael (Muizen)



Structuur van deze presentatie.

1. De concentrische stad en het stedelijk 

hitte-eiland effect

2. De ecologische, sociale en 

financiële

problemen van de tuinstad
3. De lobbenstad als oplossing ?

4. Hoe woondensiteiten groter maken, en 

woonkwaliteit behouden,  ecologische en sociale 

troeven

5. Conclusies



New-towns ; garden-cities (tuinsteden) ; broadacre cities zijn synoniemen als het gaat over 

gebrek aan densiteit: mensen  wonen er ver uit elkaar in een huis met een tuin er 

omheen.
.

HOWARD, E. (1898) Tomorrow: A Peaceful Path to

Real Reform

HOWARD, E. (1902)



De Vlaamse verkaveling: huisje, tuintje, autootje …

Gebaseerd op lage fossiele brandstofprijzen, de woonbonus en

salariswagens.

Lage densiteiten: Onbetaalbare openbare nutsvoorzieningen



Tuinstedelijke verkavelingen leiden tot ‘urban sprawl’ , met

onbetaalbare openbare nutsvoorzieningen (O.V., post, rioleren,…)

11 km



1976

2000



Prognose 2050 (KUL, Poelmans, 2010)

Voor 11 miljoen Belgen, 6 miljoen Vlamingen hebben we een héél  

land nodig, in het buitenland volstaat daarvoor vaak één stad !

Bebouwde Vlaamse oppervlakte: 1976 : 7,2% ; einde jaren 1980 : 12% ; 2000 : 18%.

Prognose 2050 aan huidige tempo : 41,5%

(KUL, Poelmans, 2010)

En die betonstop, die is voor daarna , na 2040 …..



Gevolgen:  

Vlaanderen bij  

nacht.

earth observatory belgium

+/- 300 km

Als iedereen,  

overal  

chaotisch 

woont  en 

iedereen wil  

daarbij ook  

verlichting….



Gevolgen: NOx pollutie, vooral door het verkeer,

is mede-oorzaak van zomersmog.

UK

F

IT

G

SP

RUS

B/NL



Gevolgen: Fijn stof (opnieuw is de belangrijkste oorzaak  het 

verkeer, en dan vooral de uitstoot van  dieselvoertuigen.)

Annual mean fine dust concentration  

(PM 2.5, µg/m3) for 2002 in Europe (www.uhasselt.be )
Fijn stof metingen medio 2006  

Antwerpen (www.vito.be)

http://www.uhasselt.be/
http://www.vito.be/


Stedelijke densiteit versus energie consumptie.

 20ste eeuwse Canadese,  
Australische en Noord-
Amerikaanse steden zijn  
vaak uitgestrekte tuinsteden 
met zeer lage densiteiten.

 Europese en Aziatische  
steden zijn Middeleeuws en  
hebben vaak veel hogere  
densiteiten.

 Er is een verbazende  
(exponentiële) correlatie  
tussen densiteit en energie  
consumptie.

 Ideaal lijkt densiteit rond

knik: 75 -150 inwoners/ ha.



De kostprijs van suburbaan wonen

(urban sprawl) in de V.S.

Bron: BOGDAN & VAN BROECK | DuWoBo Transitie-arena 2015

Met zijn broadacre-city  

introduceerde Frank Lloyd  

Wright deze rampzalige  

suburbane woonvorm in Noord-

Amerika.

The ‘urban advantage’

verdween volkomen:

- Nabijheid  

(stappen/trappen/OV)

- Mengen van functies

- Sociale mix



Vergelijking jaarlijkse kost/huishouden suburbaan versus urbaan



Verkaveling en verlinting van Vlaanderen: een dure ramp



 Minimale dichtheden opgelegd door het Ruimtelijk  

Structuurplan Vlaanderen (RSV): een groot probleem:

-25 woningen / ha in stedelijk gebied !

-15 (!) woningen / ha in het ‘buitengebied’ !

 Dat RSV vormt dan ook voor vele gemeenten de juridische  

en maatschappelijke legitimatie voor steeds verdere  

verkaveling en verdere verlinting van Vlaanderen, net zoals  

‘new-speak’ van planners zoals ‘de rasterstad, de nevelstad’.

 Ook de minister kent niet de maatschappelijke meerkost van  

de ca 35.000 ha verkavelingsbebouwing in Vlaanderen,  

van de ca 4100 à 6000 km lintbebouwing.
http://dubolimburg.be/project/1083 en het antwoord van minister Schauvliege op vraag nr. 1040 van 24 september 2015 Ingrid Pira

http://dubolimburg.be/project/1083
http://dubolimburg.be/project/1083


https://www.vrt.be/vrtnws/nl/

https://www.demorgen.be/binnenland/-eenzaam-oud-

worden-op-het-platteland-wordt-op-termijn-onbetaalbaar-

voor-onze-maatschappij-ba5f3888/

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/
https://www.demorgen.be/binnenland/-eenzaam-oud-worden-op-het-platteland-wordt-op-termijn-onbetaalbaar-voor-onze-maatschappij-ba5f3888/


ktoe$05p 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vergelijking

% 2012

Wereld 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 100

Europa 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 64

EU-27 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 64

België 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,16 85

Frankrijk 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 0,13 0,13 70

Duitsland 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 60

Nederland 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 70

Verenigd Koninkrijk 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 52

Bron : "World Energy Intensity Data". Enerdata Statiscal Energy Review 2012. Enerdata.  

http://yearbook.enerdata.net/#/energy-intensity-GDP-by-region.html.

Energie intensiteit per eenheid BNP van 2006 tot 2012 bij gelijke koopkracht

Voor een gelijke eenheid BNP heeft België tot 25%  meer energie 

nodig (85) dan bijvoorbeeld Duitsland  (60). De EU-27 (64) doet het 

fors (21%) beter dan België.

http://yearbook.enerdata.net/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Enerdata&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://yearbook.enerdata.net/#/energy-intensity-GDP-by-region.html


Een belangrijk deel van de verklaring: de ruimtelijke chaos én

de scheiding wonen/werken/recreatie.

Het scheiden van functies in navolging van de ideeën van CIAM (1928-

1959 , congrès internationale d’architecture moderne), het charter van  

Athene (1933) en van Le Corbusier zijn dus op een complete ecologische

maar ook sociale ramp uitgedraaid.

http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/

http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/


De mobiliteits- en congestieproblematiek als afgeleide van  

de ruimtelijke chaos in ‘suburban Vlaanderen’ en van de  

scheiding wonen/werken/recreatie.

http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/

http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/


Uit talrijke studies blijkt bovendien dat de isolatiegraad  van Belgische 

woningen achterop hinkt op andere  Europese buurlanden en

vergelijkbaar is met landen
aan de Middellandse zee.

Règlementation en matière de  

performances énergétiques de  

l'enveloppe par pays

Bron: Ecofys studies for Eurima

and SEGEFA-ULg, U-values for

Better Energy Performance  

Buildings (2007) .



Het Belgische energieverbruik per m² in residentiële

gebouwen ligt 72 (!) procent hoger dan het EU-gemiddelde.

•In 2005 waren de Belgische  

residentiële en commerciële  

gebouwen samen verantwoordelijk  

voor 35 % van de primaire  

energievraag (128 miljoen boe(1)).

•Residentiële gebouwen waren goed

voor 73 % daarvan, de commerciële

sector voor de rest.

•Binnen de commerciële sector was  

het verbruik voornamelijk verdeeld  

over scholen (30 %), ziekenhuizen  

(30 %) en overheidskantoren (30 %).

(1) 1 Barrel of oil equivalent; 1 boe = 0,136 tonne of oil  

equivalent (toe) = 6.12 gigajoule (GJ) = 1699,81 kilowattuur  

(kWh).

http://www.mckinsey.com/locations/Belux/Energy_efficiency.aspx 

http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/greenhouse_gas_abatement_cost_curves

http://www.mckinsey.com/locations/Belux/Energy_efficiency.aspx
http://www.mckinsey.com/client_service/sustainability/latest_thinking/greenhouse_gas_abatement_cost_curves


De loonkloof met het buitenland verkleinen betekent 

dus  iets doen aan de ruimtelijke chaos en lage isolatiegraad.

Véél meer geld blijft dan in België (Rescoop,2015)



Structuur van deze presentatie.

 1. De concentrische stad en het stedelijk hitte-eiland effect

 2. De ecologische, sociale en financiële problemen van de tuinstad

 3. De lobbenstad als oplossing ?
 4. Hoe woondensiteiten groter maken, en woonkwaliteit behouden,  

ecologische en sociale troeven

 5. Conclusies



Dus beide modellen voor stadsuitbreiding, de tuinstad en  de concentrisch 

uitbreidende compacte stad, hebben  talrijke ecologische nadelen.

Hoe kunnen stedelijkheid (hoog-dynamisch urbaan) en

landelijkheid (laag-dynamisch ruraal) anders met elkaar

worden gecombineerd dan in tuinsteden(verkavelingen) ?

Hoe kan voldoende compactheid en densiteit worden  

ontworpen, anders dan in de compacte, concentrische stad?

Met andere woorden, is er een derde weg naar een nieuwe

urbane agenda ?



Verkaveling compactheid

Scheiding mengen van  

functies

Verstopping verbinding

Naar een nieuwe stedelijke agenda

Essentieel voor ouderen :



De derde weg: oplossing:

Het Lobbenstad model.

Het compacte stadscentrum  

bevat centrumfuncties:  

ziekenhuis, cultuurcentrum,

…

Met daar omheen:

Compact bebouwde hoog-

dynamische stadslobben  

(fast lane)

Van elkaar gescheiden door

Laag-dynamische  

blauwgroene vingers (slow 

lane)

Uit Tjallingii, 1996



In lobbensteden dringen de lauwgroene vingers diep  

door tussen bebouwde lobben tot bij het centrum.

Amsterdam (750.000 inw.)

(bron: Gieling, 2006)



De lobbenstad (vingerstad, sterrenstad)

Bron: De Morgen, 7 sep. 2012

Het lobbenstadmodel is ontwikkeld in de eerste helft van de  
20ste eeuw.

In verschillende mate is dit model gebruikt ondermeer in  
Denemarken voor het ‘vingerplan’ in Kopenhagen (1948),  
het algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP 1935)  
en in steden als Hamburg, Köln (1927), Stuttgart, Berlin,  
Freiburg (D.) en Stockholm (Zweden).



 In de blauwgroene vingers worden alle laag-

dynamische activiteiten gebundeld (voet- en fietspaden, zachte  

recreatievormen, stadslandbouw, stadsbos, natuur, kerkhof, voorzieningen voor  

regenwaterinfiltratie…) gedragen door het water-netwerk

 In de compact bebouwde stedelijke lobben bevinden  

zich de hoog-dynamische functies (zoals bedrijventerreinen,  

handel, diensten, zeer actieve (massa)recreatie …) gedragen door het  

verkeers/openbaar vervoer-netwerk

Een lobbenstad ontwerpen betekent dus ontwerpen van  

CONTRASTEN: strategie van de 2 netwerken (S2N).



Blauwgroene vingers temperen het stedelijk hitte-eiland  

effect in Berlin (3.400.000 inw.; Duitsland)

Infrarood opname van de warme  

stadslobben en de koelere  

blauwgroene vingers van Berlin.  

(Cloos, 2006)



http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2011/06/18/masterplan-%E2%80%9Cjuzne-centrum%E2%80%9D-in-brno-czech-republic-

by-chybikkristof-associated-architects/

Dwars doorsnede

Bebouwde stadslob   - blauwgroenevinger

Dwarse doorsnede  

door een lobbenstad

Voordelen van stadsuitbreiding  

volgens het lobbenstad model.  

4 ecosysteemdiensten van  
blauwgroene netwerken:

http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2011/06/18/masterplan-%E2%80%9Cjuzne-centrum%E2%80%9D-in-brno-czech-republic-by-chybikkristof-associated-architects/


Dicht bebouwde, compacte stadslobben, gescheiden van  elkaar door blauwgroene

vingers (Tübingen 85.000 inw.; Duitsland)

In de stadslob Französisches Viertel

wonen 240 inw./ha en werden 50 à 

60 arbeidsplaatsen/ha gecreëerd.

(functies mengen ! )



De lobben- gemeente

Houten (NL)

 Deze gemeente is  

wereldbekend omwille van de  

fietsvriendelijke stedenbouw  

(bike-based city building) in een  

lobbenstad context.

 Elke wijk is via een lus  

toegankelijk met de auto vanaf  

de rondweg. Wil je met de auto  

naar een andere wijk, dan moet  

je terug naar de rondweg  

(lussenplan of loopsystem).



De lobben- gemeente

Houten (NL)

 Urbaan blauwgroen netwerk  

scheidt de woonwijken van  

elkaar voor autoverkeer.

 Voor fietsers en stappers zijn

alle wijken wél en zeer intens

met elkaar verbonden.



De woonwijken van Houten (NL) zijn voor fietsers en  

stappers goed met elkaar verbonden



Het vingerplan van  

Kopenhagen (DK)

bron: UCD, 2008.

Finger Plan (Local Plan Office  

for Greater Copenhagen, 1947)
http://www.pashmina-

project.eu/doc/PASHMINA_D2.3.pdf

The Finger Plan includes not only the relatively small Municipality of Copenhagen

covering the centre part of the city with app. 0.5 mill citizens but in addition take in

the Greater Copenhagen Area, and thus also covers 34 adjacent municipalities.

http://www.pashmina-project.eu/doc/PASHMINA_D2.3.pdf


Kopenhagen (DK)

1947 and 2007 Finger Plans

Historically, the Copenhagen suburbs have been developed according to the Finger 

Plan from 1947 which intends for the suburbs to develop as fingers along commuter  

rail lines separated by green wedges.



Ook in Vlaanderen werd al in de jaren 1920 gepleit voor  

dergelijke lobbenstad benadering.

Figuur links:

Vingerstad schema, een concept  

ontworpen door architect Raphaël  

Verwilghen in 1924.

Ondermeer het gewestplan Antwerpen  

werd er (deels) op gebaseerd (Jef Van den  

Broeck, 2012 mond.meded.)

Verwilghen, R., Les transports en fonction du plan régionale. Rapport présenté à la Conférence Internationale de l'Aménagement des  

Villes, Amsterdam, 2-9 juin 1924, in La Cité, jg 5 december 1924, nr2, p.21-36.



Helaas….

 Helaas zijn deze ideeën helemaal verloren gegaan, wordt  

Vlaanderen gaandeweg helemaal verkaveld en vol gebouwd.

 Helaas wordt bovendien ‘urban sprawl’ alleen maar bestendigd door  

goedbedoelde initiatieven als het decreet basis mobiliteit met  

ondermeer de plattelands belbussen.

 Bovendien wordt die urban sprawl ook door ruimtelijke planners zelf  

bestendigd door de introductie van ‘new-speak’ concepten als ‘De  

Rasterstad (1)’

Het begrip ‘rasterstad’ gebruikt men dan voor  ‘het aanduiden van een 

flexibele manier van  kijken naar de stad, die loskomt van om het  even 

welke grens en die vermijdt om in volgens  de auteurs niet meer 

bruikbare stereotiepen te  vervallen: stad versus platteland, stad versus  

rand. Men neemt de uitgezaaide stad in het  verruimde stedelijke gebied 

als realiteit en als  kader voor nieuwe stadsbeelden’.

(1) BOUDRY et al. (red.), 2003. De eeuw van de stad. Witboek. Over stadsrepublieken en  

rastersteden. Uitgave van Project Stedenbeleid, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden,  

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 235 pp. ill. ISBN- 90-403-0189-1.



Case study

Sint-Niklaas (68.000 inw.) and Aalst (78.000 inw.)  

GRUP voor de concentrische uitbreiding van beide  

steden.

Aalst Sint-Niklaas



De door de overheid voorgestelde concentrische uitbreiding van  

Aalst (links) houdt geen rekening met recent overstroomde

gebieden (rog’s). De lobbenstad Aalst sluit deze zones langs de

Dender uit en neemt ze op in de blauwgroene vingers.



Aalst

http://www.aalst.be/documenten/publicaties/wonen_en_leven/Beeldkwali 

teitsplan_en_globaal_inrichtingsplan_Omgeving_Immerzeeldreef_LR.pdf

http://www.aalst.be/documenten/publicaties/wonen_en_leven/Beeldkwaliteitsplan_en_globaal_inrichtingsplan_Omgeving_Immerzeeldreef_LR.pdf


Structuur van deze presentatie.

 1. De concentrische stad en het stedelijk hitte-eiland effect

 2. De ecologische, sociale en financiële problemen van de tuinstad

 3. De lobbenstad als oplossing ?

 4. Hoe woondensiteiten groter maken, en  

woonkwaliteit behouden, ecologische en  

sociale troeven
 5. Conclusies



Er is voldoende hoge woondensiteit nodig in de stedelijke lobben  

voor rendabel bovengronds openbaar (light)rail vervoer.

De ecowijk ‘Quartier Vauban’ in Freiburg (D.) wordt door een frequente

tramverbinding met het centrum verbonden.



Ecowijk Vauban

Freiburg im Breisgau (Duitsland)

Tjallingii (1996) pleit voor minimum 50 w(ooneenheden) / ha in de stedelijke lobben. Het

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen legt slechts minimaal 25 w/ha op in stedelijk gebied



sleutel tot het bereiken van hoge densiteiten  

Zorg voor een goed doordachte public-private 

gradiënt in de groene buitenruimten.

Culemborg (NL). De ecowijk EVA-Lanxmeer





Detaillering public-private gradiënt

Zones in EVA-Lanxmeer:

1.

2.

3.

4.

5.

Private tuinen

Semipublieke ‘hof’  
is ‘mandelig’  
terrein

Publiek park  

Publieke 

stadsboerderij

Publieke natuur  
langs en in  
rivierarm

31

2

5



Overgang van de privé tuinen naar de publieke zones
Langzame overgang tussen de private tuinen en de 

publieke  blauwgroene omgeving.



Semipublieke tuinen in de ecowijken Loretto-areal en

Französisches Viertel (Tübingen, D)



Zorg voor een goed doordachte public-private gradiënt

tussen functies van de gebouwen op wijkniveau .

Roskilde (DK). Ecowijk Munksøgård.



Groepeer parkeren net even verderop buiten de ecowijk.

Freiburg (D). Ecowijk Quartier Vauban



Eén gemeenschappelijke in- en uitrit naar de straat is veel veiliger (voor op het voetpad  

fietsende kinderen) dan het verkavelingsmodel met voor elk huis een eigen oprit naar  de 

eigen garage.

Gemeenschappelijk en centraal parkeren in Brondby (DK)



Zorg voor een goed doordachte public – private gradiënt

binnen in de gebouwen.

Sociale huisvesting in Zürich (CH)  

(Werdwies) met op het gelijkvloers een  

gemeenschappelijke wasserette  

(laundry): sociale cohesie gegarandeerd



Zorg voor een goed doordachte public – private gradiënt  

binnen in de gebouwen.

(Culemborg, NL). Seniorenhuis ‘Het Kwarteel’ in de ecowijk EVALanxmeer  

met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen (onder meer  

logeerkamers) in het donker getinte ronde bouwdeel



In begijnhoven was deze woonwijze met gedeelde  

tuin/lokalen van oudsher gangbaar…

https://visit.gent.be/fr/grand-b%C3%A9guinage-leuven?context=tourist

https://www.flickr.com/photos/8458761@N08/4505958040/in/photostream/

Leuven

Brugge

https://visit.gent.be/fr/grand-b%C3%A9guinage-leuven?context=tourist
https://www.flickr.com/photos/8458761@N08/4505958040/in/photostream/


… in ‘abbeyfields’ worden de sociaal-ecologische

voordelen (voor ouderen) opnieuw ontdekt.

http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl

https://www.abbeyfield.com/western/a/abbeyfield-house-sp7-8jz/

http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl
https://www.abbeyfield.com/western/a/abbeyfield-house-sp7-8jz/


Verkavelingen zijn extra problematisch voor ouderen want:

 Vaak oudere en slecht geïsoleerde woningen

 Grote afstanden tussen de huizen: sociale controle is laag,  

hoog onveiligheidsgevoel

 Vaak té grote tuinen, té grote huizen, kinderen zijn het huis uit:

zeer groot risico op vereenzaming

 Vervoersarmoede: oud, ziek, alleen, slecht te been

 Geen voorzieningen in de buurt, want monofunctioneel (alleen  

woonfunctie)

 Grote afstanden, geen openbaar vervoer (mogelijk)

 Hoge transportkosten voor thuiszorg (tijdverlies in de auto,

204 miljoen km/jaar !! ), maaltijden leveren, etc.

 Weinig veilige infrastructuur voor wandelen en fietsen

 …



Abbeyfield: zelfstandig wonen en toch niet alleen.

Bewoners beslissen over wat (en wanneer) ze samen doen, of wat apart.  

Panden zijn centraal gelegen in multifunctionele centra, dicht bij openbaar  

vervoer.

Het gebouw bevat private appartementen, maar ook gemeenschappelijke

delen.

Kijk op http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl/huizen

http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl/huizen


Ook in Nederland beweegt er veel: Stichting Knarrenhof

http://www.knarrenhof.nl/index.php

Zeker kijken:

https://tvblik.nl/kruispunt/de-pioniers-

van-het-oud-worden 

https://vimeo.com/185490280/727b7df

8d3 ;  

http://nlzorgtvoorelkaar.nl/nieuws/2017

http://www.knarrenhof.nl/index.php
https://tvblik.nl/kruispunt/de-pioniers-van-het-oud-worden
https://vimeo.com/185490280/727b7df8d3


Findhorn Ecovillage (Scotland, UK),  

Veel meer voorbeelden kan je vinden  

op de website van the global ecovillage  

network .



De zonnewijk ‘Am Schlierberg’ in  

Freiburg (D.) is een  

plusenergiewijk die méér energie  

produceert dan ze zelf nodig heeft.

Met de opbrengst worden de  

‘commons’ gefinancierd.

Zelfs een plusenergiewijk  

is mogelijk, als alle 

maatregelen op alle niveaus  

(gebouw/wijk/stad)  

worden ingezet



Plusenergiewijk Am Schlierberg (Freiburg, D.)



Structuur van deze presentatie.

 1. De concentrische stad en het stedelijk hitte-eiland effect
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 4. Hoe woondensiteiten groter maken, en woonkwaliteit behouden,  
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Conclusies (1)

Het probleem ‘Le Corbusier’ en ‘Frank Lloyd Wright’

 De ideeën van Le Corbusier (1887-1965) (o.a.  

modernistische idee over het ruimtelijk scheiden van 

functies, CIAM-charter van Athene, 1933)

en

 De ideeën van Frank Lloyd Wright (1867-1959) (o.a.  

the broadacre city, de suburbane verkaveling toen zelfs  

bedoeld als alternatief voor de stad !)

Vormen de diepe oorzaken voor het ontstaan van een  

enorme mobiliteits- en energie- problematiek vanaf 

de  tweede helft 20ste eeuw.

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=15258

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=15258


Conclusies(2):Steden en  

biodiversiteit sluiten elkaar niet uit.

 Betrek urbane en rurale ruimtelijke planning  

op elkaar.

 Beschouw steden als ecosystemen.

 Maak gebruik van inzichten in laag- en hoog-

dynamische ecologische condities en schik  

ze op ecologisch onderbouwde wijze  

(blauwgroene vingers, lobbenstad)

www.cbd.int/en/subnational/partners-and-initiatives/cbo.

http://www.cbd.int/en/subnational/partners-and-initiatives/cbo


Conclusies (3): Lobbensteden kunnen de  

klimaatverandering (temperatuur en neerslagverdeling)  

beter opvangen, want ze:

 Vertonen aaneengesloten blauwgroene vingers waarin  
overtollig hemelwater kan infiltreren, zodat afwaarts de  
stad overstromingen worden vermeden. Ecologisch  
groenbeheer kan er bovendien de urbane biodiversiteit  
sterk vergroten.

 Milderen het stedelijk hitte-eiland effect :
blauwgroene  vingers zorgen voor ventilatie en 

koeling van de centra.



Conclusies (4):

Lobbensteden kunnen ernstiger klimaatverandering
helpen voorkomen, want ze:

Vertonen grote compactheid, densiteit en 
gemengde  functies in de stadslobben en 
kunnen daardoor worden  gedragen door 
rendabele bovengrondse openbaar 
(light)railvervoer assen.

Hebben een aanzienlijk lagere CO2 

uitstoot door kansen  op collectieve 
warmtelevering (WarmteKrachtcentrales
aangesloten op stadswarmtenetten) in de 
stadslobben.



Volhoudbare, sociaal-ecologische, klimaatbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning

MEER LEZEN ?

ROMBAUT, E. & E. HEUTS. 2010. ‘Duurzame Stedenbouw’ in woord en beeld. Gids  met 

praktijkvoorbeelden voor de transitie naar een ecopolis. Boek samengesteld voor  VIBE 

vzw en ABLLO vzw (i.s.m. KaHo Sint-Lieven dep. Sint-Niklaas en het  departement voor 

architectuur en stedenbouw Sint-Lucas Gent/Brussel). Uitgeverij Die  Keure 164 pp. ill.

D/2010/0147/260 ; ISBN 978 90 4860 734 1.

http://www.abllo.be/sites/default/files/ECOPOLIS_160101/11_Publicaties_en_artikel 

s/2010_Duurzame_Stedenbouw_in_woord_en_beeld_Erik_ROMBAUT.pdf

http://www.abllo.be/sites/default/files/ECOPOLIS_160101/11_Publicaties_en_artikels/2010_Duurzame_Stedenbouw_in_woord_en_beeld_Erik_ROMBAUT.pdf


Bedankt voor de aandacht !

Vragen ?

Culemborg (NL)

Ecowijk 

EVALanxmeer
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Wat zijn de verklaringen?

De machtsbalans De aard van de groei



Chart. Economic growth indicators for EU28(%). Sources: Statbel en Eurostat.





Wat zijn de verklaringen

De machtsbalans De aard van de groei De crisis van de menselijkheidSchaarste



Tabel. Indicators of satisfaction at work (on a scale of100). Source: ESS average for EU countries.

EU average

What I do is meaningful 63

Satisfaction with work-life balance 62

I get satisfaction from what I do 61

I can show my capabilities 59



Table. Satisfaction at work per sector in EU28  (million). Source: calculations based on ESS and Eurostat.

Happiness at work People employed
(2000-2016)

Arts, entertainment and recreation 58 +407
Professional, scientific and technical activities 57 +1,854
Education 56 +1,331
Human health and social work activities 54 +2,834
Public administration, social security, defence 52 -476
Information and communication 52 +469
Financial and insurance activities 51 -110,2
Real estate activities 50 +125
Agriculture, forestry and fishing 48 -1,540
Construction 46 -3,720
Administrative and support service activities 45 +1,251
Transportation and storage 45 +40
Manufacturing 44 -3,661
Mining and quarrying 43 -157
Water supply, sewerage, etc. 42 +95
Wholesale and retail trade, etc. 42 -471
Accommodation and food service activities 42 +1,294
Activities of households as employers 33 -236

PRIVATE 43 -4,769
PUBLIC 54 4,097



Engaged Not engaged
Actively 

disengaged

India 8 55 37

China 6 67 31

South Korea 8 65 28

Southeast Asia 12 71 17

United States 29 53 18

Western Europe 17 63 21
CE Europe 10 60 30

I know what is expected at work
I have the materials to do my job right
I have the opportunity to do what I do best
My associates are committed to quality 
The mission of my company is valuable
My opinions count at work
My supervisor cares about me as a person
I am encouraged to develop
I have received recognition
I have been address on my progress

Tabel. Engagement at work. Source: Callup.





“De beschaving heeft zijn eindpunt bereikt als zij de laatste mens 
overbodig heeft gemaakt .”

José Ortega Y-Gasset



Het soortelijk gewicht van de economische groei neemt af en dat 
is gevaarlijk.









NDRC, MOFCOM, MFA, 
2015. 推动共建丝绸之路经
济带和21世纪海上丝绸之
路的愿景与行动 Pushing 
to build the Silk Road 
Economic Belt and the 21st 
Century Maritime Silk 
Road through vision and 
action. Beijing: State 
Council, 





In de onstuimige wereld, lijkt Vlaanderen op een gehavend schip 
dat de koers kwijt is.



Nauwelijks groei in de maakindustrie

Externaliseren van overheidsschuld

Een stagnatie van het beschikbare inkomen tussen 2008 en 2016

Een toename van het aantal mensen onder de armoedegrens met 102,000 tussen 2008 en 2016

Een dieptepunt in het politieke vertrouwen

Het eroderen van onze trots, identiteit en cohesie, de traditionele aanjagers van ambitie 



Als het aankomt op hervormingen, morrelen we maar wat in de 
marge. Het is té weinig en té traag.



Soberheid

Investeren

Technologie

Ondernemen

Nutteloze rechts-links-tegenstelling: verhaal mobiliseert en vooral inspireert  



De huidige economie ontmoedigt positief ondernemerschap





Willen we nieuwe ondernemers, dan hebben we een nieuwe markt nodig.

Gemeentes kunnen daarbij het voortouw nemen.



2. Gemeentes moeten mee bouwen aan echte welvaart

Dit zijn de voorwaarden:

3. Gemeentes moeten pleiten voor een krachtiger handelsbeleid

1. De problemen van het huidige groeimodel durven erkennen

4. Overheidsaanbestedingen als hefboom 

5. Actieve steden: wonen én werken

6. Duurzaamheid en technologie

7. Gemeentes moeten mee bouwen aan geëngageerd onderwijs
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8. Bezieling en identiteit



De markt wordt opnieuw een bouwplaats voor een betere samenleving.



Betere economie

Technologie & 
productiviteit

Lokale productie 
aanmoedigen

Ruimte voor 
ondernemen

Ontsluiting en 
transport

Efficiënt bestuur
E-gov

Nieuwe industrie

Blue energy & 
klimaatneutraal

Bezieling, identiteit & 
samenhorigheid

Kernen, bedrijven 
& ruimte

Nieuwe 
Landbouw

Betere samenleving



Bezieling, 
identiteit & 

samenhorigheid

Burgerschap en 
participatie

Waarden en normen

Geschiedenis

Tijd voor 
verenigingsleven

Verkennen

Buurten & Feesten

Open scholen

Ruimte voor kunst 
& esthetiek

Kwaliteitslabel

Fiere makers

Competitie

Echte contacten

Korte ketens





Machtspolitiek



Determinants of happiness

1 Have a sense of direction in your life
2 Feeling about household's income 
3 Feel appreciated by people you are close to
4 How satisfied with job
5 Togetherness
6 Interested in what you are doing
7 Feel people treat you with respect
8 Enthusiastic about what you are doing
9 In general feel very positive about myself
10 Feel accomplishment from what I do

Tabel. De tien belangrijkste determinanten van geluk in de EU. Bron: ESS.

Verbondenheid

Zingeving

Zelfontplooiing



“Wij moeten ons steeds voor de geest houden dat waarom we 

werken, waarom we handel drijven en waarom we ten strijde 

trekken het welzijn van zoveel mogelijk burgers is en de welvaart 

van onze kinderen, want dat dit zijn de pijlers waarop de 

stabiliteit en de macht van onze stad rust.”

Cosimo De Medici, 1451










