Abiotisch
Niet-levend. Abiotisch milieu is een begrip dat betrekking heeft op o.a. geologie, reliëf en
hoogteligging en de waterhuishouding. Abiotisch staat tegenover biotisch, wat betrekking heeft
op de fauna en flora.
Ad hoc ruimtelijk beleid
Ad hoc beleid is een vorm van beleid waarbij dag aan dag wordt ingespeeld op de zich
aandienende problemen waaraan een onmiddellijke oplossing wordt gegeven zonder dat voor
verwante problemen, noch voor het geheel van het beleidsdomein, een beleidsvisie wordt
uitgewerkt.
Een passief ruimtelijk beleid houdt in dat de nadruk van het beleid ligt bij het passief opvolgen
van ruimteclaims eerder dan op het nemen van initiatieven voor het realiseren van een
ruimtelijke visie en gewenste ruimtelijke structuur.
Afbakening
Afbakening is de precieze aanduiding van gebieden waar een specifiek beleid van toepassing
is. De afbakening gebeurt in een afbakeningsproces waarin alle betrokkenen samenwerken.
Afbakening van stedelijke gebieden
Afbakening van stedelijke gebieden is de precieze aanduiding van de delen van een gemeente
waarin een beleid van groei, concentratie en verdichting van toepassing is. De afbakening
moet toelaten binnen de grens van het stedelijk gebied de behoefte inzake woningbouw,
economische activiteit en andere activiteiten (de zogenaamde taakstellingen) op te vangen. De
afbakening gebeurt in een afbakeningsproces waarin alle betrokkenen samenwerken.
Afstandsregel
Afstandsregels zijn normen voor het garanderen van een minimale afstand tussen twee
activiteiten met het oog op het vermijden of beperken van onderlinge hinder.
Agrarische structuur
De agrarische structuur is het samenhangend geheel van gebieden die het duurzaam
functioneren van de landbouw verzekeren. Agrarische structuur is aldus een ruimtelijk begrip.
Alluviaal
Behorend tot het alluvium of de eigenlijke riviervallei, een gebied dat ontstaan is door
aanslibbing van rivierklei.
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Alluvium
Afzettingen die na het Pleistoceen (oudste tijdvak van het Quartair) gevormd zijn, zoals zee- en
rivierklei en -zand, veen enz.
AMINAL
De Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.
AROHM
De administratie Ruimtelijke ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Autonome ontwikkeling
De ontwikkeling die het gebied zou doormaken zonder gestuurde beïnvloeding of geplande
acties van buitenaf.
Avifauna
Het betreft de vogelwereld en vormt een onderdeel van de fauna of dierenwereld.
Baken
Bakens zijn visuele blikvangers die dikwijls fungeren als oriënteringspunten in het landschap.
Bebouwingsdichtheid
De bebouwingsdichtheid is de dichtheid die de bebouwing aanneemt. Deze kan met
verschillende kengetallen worden uitgedrukt, zoals de woningdichtheid, de
bebouwingscoëfficiënt en de vloer/terreinindex (V/T) waarbij in het laatste de V staat voor de
vloeroppervlakte van de gebouwen en de T voor de oppervlakte van het terrein.
Beheersovereenkomst
Beheersovereenkomsten zijn geen instrumenten van de ruimtelijke ordening. Een
beheersovereenkomst is een overeenkomst op vrijwillige basis waarbij de beheerder van een
grond zich verbindt om tegen een financiële vergoeding specifieke beheersmaatregelen te
nemen. Beheersovereenkomsten zijn vooral van toepassing bij het beheer van het landschap
en de natuur.
Bindende bepaling
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De bindende bepalingen van een ruimtelijk structuurplan zijn de spil tussen de in het
richtinggevend gedeelte uitgewerkte gewenste ruimtelijke structuur en de realisatie ervan. De
functie van de bindende bepalingen bestaat erin het dwingend karakter aan te geven voor de
uitvoering van het ruimtelijk structuurplan via uitvoerende instrumenten. De bindende
bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zijn bindend voor het
gemeentebestuur en niet voor de burgers.
Biodiversiteit
Het is een begrip dat slaat op de verscheidenheid aan levensvormen of het aantal soorten dat
op een bepaald oppervlak of gebied voorkomt.
Biotisch
Biotisch betreft de levende organismen en staat tegenover abiotisch. Als biotisch milieu worden
de plantengroei en de dierenwereld beschouwd.
Bosstructuur
De bosstructuur maakt deel uit van de natuurlijke structuur en bestaat uit het samenhangend
geheel van gebieden waar bossen omwille van socio-economische (productie, educatie,
recreatie), ruimtelijke (buffering, structuurbepalend vermogen) en ecologische doelstellingen
(schermfunctie, natuurfunctie) met het oog op het duurzaam functioneren van de bossen
worden behouden en ontwikkeld. De bosstructuur is aldus een ruimtelijk begrip.
Buffering
Ruimtelijke buffering is het van elkaar afschermen van twee of meer functies of activiteiten
hetzij door ze op een zekere afstand van elkaar te houden, hetzij door het aanbrengen van een
andere functie of activiteit ertussen, bijvoorbeeld een groenscherm tussen een bedrijventerrein
en een woonwijk.
Buitengebied
Het buitengebied is - op het niveau van Vlaanderen bekeken - het gebied waarin de open
(onbebouwde) ruimte overweegt en waar een buitengebiedbeleid wordt gevoerd. Elementen
van bebouwing en infrastructuur zoals dorpskernen en wegeninfrastructuur die in functionele
samenhang zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk
overwegen. Buitengebied is aldus een beleidsmatig begrip.
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BWK staat voor Biologische waarderingskaart en betreft een kaart op schaal 1.25.000.
Deze kaarten zijn voor het eerst opgemaakt in de 80er jaren en geven een overzicht van de
biodiversiteit in Vlaanderen. Momenteel werkt het Instituut voor Natuurbehoud aan een
actualisering.
Concept – ruimtelijk concept
Een concept is de ruimtelijke uitwerking van een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen. Een
concept bevat steeds één of meer kaartbeelden van het betrokken gebied, meestal
weergegeven op schematische wijze.
Cuesta
Een cuesta is een asymmetrische heuvelrug die bestaat uit een zwak afhellende resistente
laag. Deze laag komt aan de oppervlakte en vormt een zwakke helling, wanneer de
bovenliggende laag sneller werd weggeërodeerd. De steile helling van de cuesta (cuestafront)
komt overeen met een sectie in de resistente laag.

Doortocht
Een doortocht is een weg ingericht als doortocht of op basis van het doortochtenconcept. Het is
een weg met een verbindingsfunctie waarvan de inrichting ter hoogte van de passage van een
woonkern is ingericht met prioriteit voor verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en ruimtelijke
kwaliteit van de woonkern. Dergelijke inrichting bestaat bijvoorbeeld uit met een verlaagde
ontwerpsnelheid uitgewerkt gemengde verkeersafwikkeling, beveiligde oversteekplaatsen,
pleinvorming, e.d. en is specifiek voor de ruimtelijke kenmerken van de woonkern.
Draagkracht van de ruimte
De draagkracht van de ruimte is het vermogen van de ruimte om, nu en in de toekomst,
menselijke activiteiten op te nemen zonder dat de grenzen van het ruimtelijk functioneren
worden overschreden.

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie
zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om
ook in hun behoefte te voorzien. Dit begrip is ontleend aan de Agenda 21 van de V.N.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling is de vertaling van het begrip duurzame ontwikkeling naar
het ruimtelijk beleid toe. Dit wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als
uitgangshouding genomen voor het formuleren van de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van
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Vlaanderen. Dit 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.
Ecologische basiskwaliteit
Kwaliteit waarbij de organismen die hogere eisen stellen aan het milieu kunnen voortbestaan en
waarin de migratie van zeldzame soorten niet belemmerd wordt
Ecologische infrastructuur
De ecologische infrastructuur bestaat uit de natuur- en bosgebieden die niet tot grote eenheden
natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling, natuurverbindingsgebied of natuurverwevingsgebied behoren, de kleine landschapselementen (holle wegen, taluds, houtkanten,
bomenrijen, bronnen, poelen, rietkragen,...) en uit de natuur in de bebouwde omgeving, met
name de natuur-, bos- en parkgebieden, beek- en riviervalleien, natuurelementen
(wegbermen,...) in de stedelijke gebieden of in de kernen van het buitengebied.
Ecosysteem
Samenhangend geheel van elkaar onderling beïnvloedende planten, dieren, mensen en hun
niet-levende omgeving in een bepaald gebied
Ecotoop
Een ruimtelijk begrensde eenheid met een karakteristieke homogeniteit van planten en
dierenleven (bijv. Hakhoutbos, droge of natte heide).
Economisch knooppunt
Een economisch knooppunt is een gebied met een hoog aandeel aan werkgelegenheid. Het
zijn de plaatsen waar het wenselijk is economische activiteiten te concentreren. Economisch
knooppunt is aldus een beleidsmatig begrip.
Erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een erf of een onroerend goed bezwaard is tot
gebruik en ten nutte van een ander onroerend goed, bijvoorbeeld recht van toegang,
bouwverbod, e.d.
Eutroof
Voedselrijk of rijk aan voedsel voor planten of dieren.
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Frictieleegstand
De frictieleegstand is de leegstand die noodzakelijk is om de woningmarkt naar behoren te
doen functioneren.
Fysisch systeem
Het fysisch systeem is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge relaties van
klimaat, lucht, bodem en water. In ruimtelijke context zijn vooral de bodemeigenschappen en processen en het watersysteem van belang.
Gaaf landschap
Een gaaf landschap is een landschap waarvan de samenhang slechts in een beperkte mate
gewijzigd is door grootschalige ingrepen.
Gedeconcentreerde bundeling
De gedeconcentreerde bundeling is een ruimtelijk principe waarbij "bundeling" staat voor het
selectief concentreren van de groei van het wonen, het werken en de andere maatschappelijke
functies in de steden en kernen en "gedeconcentreerd" rekening houdt met het bestaande
(gedeconcentreerde) spreidingspatroon en met de gespreid voorkomende dynamiek van de
functies in Vlaanderen.
Gemeenschapsvoorzieningen
Gemeenschapsvoorzieningen zijn met name de niet-commerciële dienstverlening (politie,
brandweer, post, begraafplaatsen, administratie van openbare lichamen), het onderwijs, de
sociaal-medische dienstverlening, de voorzieningen voor cultuur, recreatie en ontmoeting
(theaters, culturele centra, openbare bibliotheken, kerkelijke voorzieningen, musea, club- en
buurthuizen, muziekscholen en vrijetijdscentra, accommodatie voor verenigingsleven, ...).
Grondgebonden agrarisch bedrijf
Een grondgebonden agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn landbouwproductie
(plantaardig/dierlijk) geheel of gedeeltelijk voortbrengt via eigen uitbating van landbouwgronden. Bedrijven die een grondloze en grondgebonden bedrijfstak combineren, behoren
eveneens tot de categorie van de grondgebonden bedrijven.
Grondloos agrarisch bedrijf
Een grondloos agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn landbouwproductie
(plantaardig/dierlijk) uitsluitend in bedrijfsgebouwen voortbrengt. Deze bedrijven hebben slechts
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behoefte aan een bouwplaats voor de oprichting van hun bedrijf. Grondloze bedrijven met een
beperkte grondgebonden activiteit zijn eveneens grondloze bedrijven.
GEN - Grote eenheid natuur
Een grote eenheid natuur is een aaneengesloten gebied:
- waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere functies en waar natuur als
hoofdgebruiker voorkomt;
- waar momenteel een overwegend hoge biologische waarde en een hoge toekomstwaarde
aanwezig zijn;
- waar de biologische waarde kan toenemen door aangepast natuurbeheer;
- die een kern vormt die de duurzame instandhouding van ecosystemen kan garanderen.
Een grote eenheid natuur is aldus een beleidsmatig begrip.
GENO - Grote eenheid natuur in ontwikkeling
Een grote eenheid natuur in ontwikkeling is een aaneengesloten gebied :
- waar de natuurfunctie bovengeschikt is aan de andere functies en waar de natuur als
hoofdgebruiker voorkomt;
- waar momenteel een geringe biologische waarde of een sterk versnipperde natuur met hoge
biologische waarde en een hoge toekomstwaarde bestaat;
- waar op basis van de kenmerken van het fysisch systeem de potentie bestaat om te evolueren
naar een grote eenheid natuur;
- waar de biologische waarde kan toenemen door middel van duidelijke veranderingen in het
grondgebruik en/ of het beheer waarbij natuurtechnische milieubouw noodzakelijk kan zijn;
- waar op termijn een secundaire kern kan gevormd worden of een bestaande kern kan
versterkt worden die de duurzame instandhouding van ecosystemen kan garanderen.
Een grote eenheid natuur in ontwikkeling is aldus een beleidsmatig begrip.
Hoofddorp
Een hoofddorp is een woonkern die minstens over een bepaalde uitrustingsgraad beschikt. De
afbakening van hoofddorpen is gebaseerd op de wetenschappelijke analyse van spreiding en
relatiepatronen van de nederzettingen. Hoofddorpen worden afgebakend op
bovengemeentelijk niveau.
Inbreiding
Inbreiding is de functionele of morfologische verdichting van het bebouwde weefsel.

Integraal waterbeheer
Integraal waterbeheer is het beheer dat er voor zorgt dat het watersysteem voldoet aan alle
functies (toevoer, afvoer, vervoer, ecologisch functioneren, drinkwater, ...). Het watersysteem
wordt beschouwd als een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater,
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grondwater, onderwaterbodems, oevers en technische infrastructuur met inbegrip van de daarin
voorkomende ecotopen en alle bijbehorende fysische, chemische en biologische kenmerken en
processen.
Kernversterkend beleid
Kernversterkend beleid is het beleid dat vooropgesteld wordt voor de kernen van het
buitengebied met het oog op de kwalitatieve versterking en vernieuwing van de kernen en het
ruimtelijk functioneren ervan. Het kernversterkend beleid is noodzakelijk om de uitbreiding en
uitwaaiering van kernen tegen te gaan. Het kernversterkend beleid houdt maatregelen in voor
een attractieve woonfunctie, een gedifferentieerde woningvoorraad, het behoud van de
economische dynamiek, het behoud van de voorzieningen, de leefbaarheid, de bereikbaarheid
en de ruimtelijke kwaliteit in het algemeen.
Kleine landschapselementen – KLE’s
De kleine landschapselementen zijn de strook-, lijn- en puntvormige elementen in het
landschap. Ze komen voor in de vorm van beplanting, struwelen, bomenrijen, bosjes, beken,
solitaire bomen, e.d.
Laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur
Onder laag-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt verstaan de infrastructuur
die omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke omgeving eerder beperkte
veranderingen teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische structuur en
in het bestaande ruimtegebruik.
Landbouwgebied
Landbouwgebied is het gebied waar de landbouw als hoofdfunctie voorkomt. Landbouwgebied
is een ruimtelijk begrip.
Landelijk gebied
Het begrip 'landelijk gebied' refereert naar een geografisch omlijnd gebied waaraan een socioeconomische betekenis is verbonden. De begrippen 'buitengebied' en 'landelijk gebied' hebben
aldus een andere betekenis en dekken een andere lading, alhoewel ze onderling niet
tegenstrijdig zijn. Het begrip buitengebied kan evenwel worden gerelateerd aan de graden van
landelijkheid waardoor er ook een socio-economische dimensie aan wordt toegevoegd.
Landschap
Het landschap is de resultante van de dynamische wisselwerking tussen de fysische
omstandigheden (het abiotisch en biotisch milieu) en de menselijke activiteiten.
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Landschapselement
Een landschapselement is een discreet object in het landschap : een gebouw, een perceel, een
boom, een meer, een rivier,.. .
Levensgemeenschap
Totaliteit van elkaar beïnvloedende, tot verschillende soorten behorende organismen, tezamen
gebonden aan een bepaald milieu
Lijninfrastructuur
Lijninfrastructuur is het geheel van verkeersinfrastructuur en haar omgeving bedoeld voor
verkeer en vervoer van mensen, goederen en berichten. Het omvat autowegen, waterwegen,
spoorwegen, luchthavens, pijpleidingen, elektriciteitsleidingen en infrastructuur t.b.v.
telecommunicatie.
Lintbebouwing
Lintbebouwing is een nederzettingsvorm die bestaat uit vrijwel aaneengesloten bebouwing,
bestaande uit alleenstaande gezinswoningen en/ of bedrijfsgebouwen langs wegen, waarbij
achterliggende gronden onbebouwd blijven.
Lokaal bedrijf
Een lokaal bedrijf is een be- en verwerkend bedrijf (inclusief tertiaire dienstverlening) dat een
verzorgend karakter heeft ten aanzien van de omgeving, dat wat schaal betreft aansluit bij de
omgeving (schaal van de kern, schaal van het stedelijke gebied, ...) en beperkt is van omvang.
Lokaal bedrijventerrein
Een lokaal bedrijventerrein is een bedrijventerrein uitsluitend bestemd voor lokale bedrijven.
Macroniveau
Het hogere schaalniveau. Op het vlak van ruimtelijke structuren zijn dit de zaken op
bovengemeentelijk niveau of de zaken met hogere schaalrelaties.

MER
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Milieueffectrapport: rapport dat de te verwachten gevolgen voor het milieu en de mogelijke
alternatieven van een voorgenomen actie of ingreep analyseert en evalueert.
Mesoniveau
Het middenschalige niveau. Op het vlak van ruimtelijke structuren zijn dit de zaken op
gemeentelijk niveau.
Microniveau
Het lagere schaalniveau. Op het vlak van ruimtelijke structuren zijn dit de zaken op schaal van
de deelstructuren zoals bijvoorbeeld een woonkern of de zaken met lagere schaalrelaties dan
het gemeentelijke niveau.
Mobiliteitsbeleid
Het mobiliteitsbeleid is het beleid dat zich richt op het geheel van de mobiliteitsproblematiek.
Het mobiliteitsbeleid omvat :
- de maatregelen gericht op het al dan niet voldoen aan de behoefte aan verplaatsingen
(mobiliteitsvraag);
- de maatregelen gericht op het aanbieden van verplaatsingsmogelijkheden (mobiliteitsaanbod);
- het beheer van de feitelijke verkeersdeelname en omgevingseffecten (mobiliteitsbeheer).
Natuurlijke structuur
De natuurlijke structuur is:
- het samenhangend geheel van de rivier- en beekvalleien, de grotere natuur- en boscomplexen
en de andere gebieden, waar de voor de natuur structuurbepalende elementen en processen
tot uiting komen;
- de ecologische infrastructuur gevormd door lijn-, punt- en vlakvormige natuurelementen, door
kleinere natuur- en boscomplexen en door parkgebieden. Natuurlijke structuur is aldus een
ruimtelijk begrip.
Natuurverbindingsgebied
Een natuurverbindingsgebied is een aaneengesloten gebied:
- waar de natuurfunctie ondergeschikt is aan de andere functies, waar andere functies
(doorgaans landbouw, bosbouw, ...) als hoofdgebruiker voorkomen en de natuur als
nevengebruiker;
- waar de biologische waarde bepaald wordt door de aanwezigheid van kleine
landschapselementen;
- waar de biologische waarde kan toenemen door de ontwikkeling van kleine
landschapselementen;
- dat een verbinding realiseert tussen grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in
ontwikkeling, en verwevingsgebieden.
Natuurverbindingsgebied is aldus een beleidsmatig begrip.
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Natuurverwevingsgebied
Een natuurverwevingsgebied is een aaneengesloten gebied:
- waar de functies landbouw, bosbouw, natuur nevengeschikt zijn en andere functies
ondergeschikt zijn en waar landbouw, bosbouw en natuur gedifferentieerd voorkomen;
- waar de biologische waarde kan toenemen door middel van randvoorwaarden met betrekking
tot het bestaande grondgebruik, waar het bestaande grondgebruik kan gegarandeerd blijven;
- waar een duurzame instandhouding van specifieke ecotopen kan worden gegarandeerd.
Natuurverwevingsgebied is een beleidsmatig begrip.
Nederzettingsstructuur
De nederzettingsstructuur is het patroon dat gevormd wordt door het geheel van alle
bebouwingsvormen in een bepaald gebied. De nederzettingsstructuur van het buitengebied
wordt beleidsmatig geoperationaliseerd door de beleidscategorieën : de kernen (woonkernen en
hoofddorpen, de gehuchten en linten, de verspreide bebouwing en de perifeer bebouwde
landschappen).
Occupatie – Occupatiepatroon
Het begrip betreft het in bezit nemen van een gebied of streek door de mens. Het
occupatiepatroon schets de ontwikkelingsgeschiedenis van een gebied aan de hand van de
menselijke beïnvloeding op de ruimte.
Ontwikkelingsperspectief
Een ontwikkelingsperspectief geeft aan welke mogelijkheden tot ruimtelijke ontwikkeling
(kwalitatief en kwantitatief) worden geboden voor een bepaald ruimtegebruik of activiteit. Een
ontwikkelingsperspectief kan onder meer bestaan uit : inrichtingsprincipes, ruimtelijke
randvoorwaarden voor het ruimtegebruik, taakstellingen, kwantitatieve opties, .. .
Openbare ruimte
De openbare (of publieke) ruimte is een ruimte met een absoluut openbaar (of publiek) karakter,
in openbaar (of publiek) beheer en met een publieke functie. Voorbeelden zijn straten, pleinen
en parken.
Open-ruimteverbinding
Een open-ruimteverbinding is een niet of weinig bebouwde ruimte in de buurt van sterk
bebouwde gebieden. Open-ruimteverbindingen voorkomen het aan elkaar groeien van de
bebouwde gebieden en verzorgen een verbindingsfunctie ten aanzien van de
structuurbepalende elementen van het buitengebied. Op Vlaams niveau vormen zij de
essentiële verbindingen tussen de aaneengesloten gebieden van het buitengebied.
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Para – agrarisch bedrijf
Para – agrarische bedrijven zijn ondernemingen waarvan de activiteit onmiddellijk bij de
landbouw aansluit en erop afgestemd is. Criteria die bij de beoordeling een rol spelen zijn: het
grondgebonden karakter van het bedrijf, een nauwe relatie met het landbouwproductieproces,
een strikte relatie met de voortgebrachte landbouwproducten.
Projectgebied
Het gebied waarvoor een onderzoek wordt uitgevoerd of waarin een voorgenomen activiteit of
maatregel gepland is.
Regionaal bedrijventerrein
Regionale bedrijventerreinen zijn uitgeruste terreinen bestemd voor de inplanting van
economische activiteiten die de schaal van hun omgeving overschrijden.
Reservatie(strook)
Reservatie is het voorbehouden van een bepaalde ruimte voor een bepaald gebruik of activiteit
in een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor geplande of op termijn te
realiseren infrastructuur kan een reservatiestrook worden vastgelegd. De instelling van een
bouw- en gebruiksvrije strook en de concrete reglementering die ervoor geldt, worden bij
uitvoeringsplan en/ of verordening geregeld.
Richtinggevend gedeelte
Het richtinggevend of indicatief gedeelte van een ruimtelijk structuurplan formuleert op basis
van de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur en de trends (het informatief gedeelte)
en vanuit de uitgangshouding, een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de
gemeente, provincie of Vlaamse gewest. In het richtinggevend gedeelte wordt de visie in
ruimtelijke termen vertaald in ruimtelijke principes voor de gewenste ruimtelijke structuur en op
basis van de ruimtelijke principes wordt een gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt voor de
structuurbepalende componenten.
Het indicatief of richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan is dat deel waarvan
door de betrokken overheid slechts bij gemotiveerde beslissing kan afgeweken worden.
Ruimtelijke kwaliteit
Het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt opgevat als de waardering van de ruimte. Kwaliteit in de
zin van 'waardering' spreekt een oordeel of een wenselijkheid uit. Ruimtelijke kwaliteit handelt
niet in de eerste plaats om de hoedanigheid van het object op zich (de intrinsieke kenmerken
van een landschap, van een binnenstad, van een stedelijke ruimte, ...) maar om de waarde die
eraan wordt gehecht. Die waardering wordt in belangrijke mate mee bepaald door de
betrokkenheid van de beoordelaar (bewoner, doelgroep, gemeenschap, ...) en niet door de
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kenmerken van de ruimte zelf. Die waardering is sociaal-cultureel bepaald en is bijgevolg
tijdsafhankelijk.
Ruimtelijke structuur
Ruimtelijke structuur is de samenhang tussen ruimtelijke elementen en activiteiten. Structuur
heeft tegelijkertijd en in samenhang betrekking op het morfologische (hoe iets is) en op het
functioneren (de processen achter iets). Ruimtelijke structuren komen voor op alle
schaalniveaus (bv. de ruimtelijke structuur van de tuin, van de wijk, van de kern, van de
provincie of van het Vlaams Gewest).
Ruimtelijk structuurplan
Een ruimtelijk structuurplan is een plan waarin de keuzes met betrekking tot de ruimtelijkstructurele ontwikkeling van een bepaald gebied aangegeven worden, de ruimtelijke potenties
worden belicht en waarin richtlijnen en organisatieprincipes voor grond- en ruimtegebruik
worden aangegeven. Het heeft betrekking op het gehele grondgebied en op alle
ruimtebehoevende activiteiten waarvan de ordening aan een respectievelijk bestuursniveau is
toevertrouwd. Het beoogt tevens de bevordering van de doeltreffendheid en van de interne
samenhang van het ruimtelijk beleid.
Ruimtelijk uitvoeringsplan – RUP
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een instrument om uitvoering te geven aan een ruimtelijk
structuurplan. Het planningsdecreet van 24 juli 1996 voorziet hiervoor twee
uitvoeringsinstrumenten : de plannen van aanleg en verordeningen.
Stedelijk gebied
Het stedelijk gebied is het gebied waar intense ruimtelijke, culturele en socio-economische
samenhang en verweving bestaat tussen verschillende menselijke activiteiten (wonen, diensten,
werken, ...), waar dichte bebouwing overheerst en waar het wenselijk is ontwikkelingen te
stimuleren en te concentreren. Stedelijk gebied is aldus een beleidsmatig begrip.

Stiltegebied
Een stiltegebied is een gebied van minstens één km2 waarin de geluidsbelasting door toedoen
van menselijke activiteiten zo laag is, dat het ervaren van de in dit gebied heersende natuurlijke
geluiden niet of nauwelijks wordt verstoord.
Structuurplanning
Structuurplanning is een dynamisch en continu proces van visie- en beleidsvorming met
betrekking tot de kwaliteit van de ruimte en de realisatie ervan. Het tot stand komen van een
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structuurplan vormt het moment in dit proces waarop belangrijke uitspraken worden gedaan.
Structuurplanning is een voor het Vlaams Gewest nieuwe vorm van planning.
Subsidiariteit
Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat elke inzake ruimtelijke ordening bevoegde overheid zich
bezighoudt met die materies die geëigend zijn om op het bewuste niveau geregeld te worden.
Beslissingen moeten genomen worden op het meest geschikte niveau. Een beslissing op een
hoger niveau is te verantwoorden als het belang en/ of reikwijdte ervan op het lagere niveau
duidelijk overstijgt. Een hoger niveau treedt slechts op voorzover de doelstellingen van het
overwogen optreden niet voldoende door het lager niveau kunnen worden verwezenlijkt.
Suburbanisatie
Langdurig proces van uitwijking van functies (wonen en werken) vanuit binnensteden naar de
stadsrand, waarbij de rand een voorstedelijk karakter krijgt. In de laatste decennia gebeurt de
uitwijking niet enkel vanuit de binnenstad maar ook vanuit de gehele stad en over een steeds
ruimer gebied waarbij de grens tussen stad, stadsrand en platteland steeds verder vervaagt.
Traditionele landschappen
Landschappen die zich (meestal) traag en langdurig ontwikkelen, waardoor zowel ruimtelijk als
ecologisch een harmonische integratie van de verschillende componenten van het landschap
mogelijk was. Het resultaat is dat ze niet alleen nauw overeenstemmen met de natuurlijke
streken, maar ook over een sterke eigen identiteit beschikken.
Typologie
Indeling in een aantal soorten binnen welke een aantal eigenschappen gemeenschappelijk zijn.
Ventweg
Een ventweg is een weg met een toeganggevende functie, parallel gelegen aan maar
gescheiden van een weg met een verbindende functie als hoofdfunctie.
Verkeersafwikkeling
De verkeersafwikkeling is een kwaliteitsmaat voor de doorstroming van het verkeer.
Verkeersleefbaarheid
De verkeersleefbaarheid verwijst naar een bepaalde toestand van een bepaald gebied, waarbij
de draagkracht van het gebied al dan niet overschreden wordt door de negatieve impact van
het verkeer (zowel rijdend als stilstaand) dat er doorheen gaat of er zijn bestemming vindt.
Hierdoor beoogt men meer veiligheid en minder hinder.
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Versnippering
Alle vormen waarbij ruimtelijke entiteiten worden verdeeld in kleinere eenheden.
VLAREM
Vlaams Reglement op de Milieuvergunning.
Woongelegenheid
Een woongelegenheid is een woonruimte voor één persoon of één groep van personen met een
minimale zelfstandigheid die (samen) in deze ruimte gedurende de grootste tijd van het jaar al
of niet met georganiseerde hulp eten, slapen en zich ontspannen (= wonen). Hierin zijn
begrepen de éénsgezinswoningen, appartementen, diverse vormen van studio's (serviceflats,
studio's voor begeleid zelfstandig wonen, gewone studio's, ..) en studentenkamers. Rusthuizen,
weeshuizen en andere opvangcentra met verschillende kamers worden als één
woongelegenheid voor een collectief gezin of huishouden beschouwd.
Woonkern
Een woonkern of morfologische agglomeratie is het landschapsdeel dat aaneensluitend
bebouwd is door huizen met hun hovingen, openbare gebouwen, kleine industriële of
handelsuitrustingen met inbegrip van de tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen
enz. Het wordt begrensd door landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden waartussen
zich eventueel een 'verspreide bebouwing' bevindt. Zowel steden, dorpen als gehuchten
kunnen woonkernen vormen. Ze kunnen ook de vorm aannemen van de in ons land zo
veelvuldig voorkomende lintbebouwing.
Zonevreemd
Een gebouw of activiteit kan pas als zonevreemd worden beschouwd, wanneer zowel de
juridische toets, met name het al dan niet overeenstemmen met bestaande voorschriften, als de
planologische toets, met name de (on)verenigbaarheid met verschillende activiteiten en
functies, duidelijk daartoe besluiten.
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