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HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1. INLEIDING 

In het kader van Nara-B werden door INBO drie bosuitbreidingsscenario’s en drie 
erosiebestrijdingssscenario’s gedefineerd.  
 
VITO berekent voor het referentiescenario, drie bosuitbriedingsscenario’s en het 
erosiebestrijdingsscenario 3 de volgende vijf indicatoren: 

• Indicator 1: Landschappelijke aantrekkelijkheid voor recreatie 
• Indicator 2: Aantal bezoeken aan open groen ruimte 7 
• Indicator 3: Economische recreatiewaarde 
• Indicator 4: Oppervlakte open groene ruimte en landbouwgebied per inwoner per 

gemeente 
• Indicator 5: Bevolking op meer dan x meter van open groene ruimte (5 groentypes) 

Voor de bosuitbreidingsscenario’s gebeurt voorafgaand aan deze berekening nog de plaatsing van 
de stadsbossen. De locaties van de extra IHD-bossen werden door INBO aangeleverd. 

1.2. BESCHRIJVING SCENARIO’S BOSUITBREIDING (BRON: INBO) 

De drie scenario’s bosuitbreiding die we hier waarderen en vergelijken, zijn denkpistes aan de hand 
waarvan we de ecologische, maatschappelijke en economische waarde van 
landgebruiksveranderingen toetsen. Hoewel zij niet volledig zijn gebaseerd op vaststaand of 
politiek goedgekeurd beleid, achten we ze voldoende relevant en concreet om actuele 
maatschappelijke en beleidsdebatten inzake bosuitbreiding te informeren.  
Algemene uitgangspunten en keuzen bij het formuleren van de scenario’s. 

• De drie scenario’s omvatten een landgebruiksverandering van niet-bos naar bos in niet 
bebouwde ruimte, op basis van een mix van ecologische en meer antropocentrische 
criteria.  

• De criteria verwijzen naar biodiversiteitsdoelen, meer bepaald het maximaal beschermen 
en verbinden van oud bos, en naar de ecosysteemdiensten voedselproductie en recreatie. 
De criteria werden gekozen door de onderzoekers, op basis van thema’s die in beleids- en 
maatschappelijke debatten actueel zijn. De keuze van de criteria vormt een waarde-
gebonden en waarde-geladen element in de studie, waarover we zo transparant mogelijk 
communiceren. Op basis van een participatief proces met beleidswerkers, 
belanghebbenden en experten zouden in toekomstig onderzoek andere biodiversiteits- en 
esd-criteria kunnen worden gekozen (bv. globale klimaatregulatie, luchtzuivering, stedelijk 
hitte-eiland, erosiebestrijding), die tot andere scenario’s zouden kunnen leiden. 

• De omvang van de totale bosuitbreiding is in de drie scenario’s dezelfde gehouden, om de 
vergelijkbaarheid tussen de scenario’s te verhogen. Bij een vergroting van de totale 
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oppervlakte bosuitbreiding zullen de effecten en waardeveranderingen doorgaans meer 
uitsproken zijn, bij een kleine oppervlakte minder uitgesproken. 

• In elk scenario wordt de oppervlakte bosuitbreiding verdeeld over een mix van ‘ihd-bos’ en 
een mix van ‘stadsbos’. In scenario’s één en twee is de verhouding tussen uitbreiding ihd-
bos en stadsbos dezelfde, de uitbreiding ihd-bos is beperkt tot de minimum oppervlakte 
bosuitbreiding voorzien in de gewestelijke instandhoudingsdoelen, 5.875 ha. In het derde 
scenario is gaat een groter deel van de bosuitbreiding naar ihd-bos, overeenkomstig de 
maximale bosuitbreiding van de gewestelijke instandhoudingsdoelen (9.210 ha), de 
oppervlakte uitbreiding voor stadbos is kleiner. 

• Door in de drie scenario’s andere criteria prioritair te stellen, ontstaan uiteenlopende 
bosconfiguraties met verschillende grootte en aaneengeslotenheid, op uiteenlopende 
locaties, ten nadele van andere landgebruiken.  

• In scenario één wordt sterker rekening gehouden met de impact van bosuitbreiding op 
landbouwinkomens. De bosuitbreiding gebeurt zo veel mogelijk op percelen die niet voor 
professionele landbouw worden gebruikt, en verder op percelen waarop de 
landbouwinkomens (o.b.v. bruto standaard saldo per hectare) het laagst zijn. 

• In scenario twee wordt de bosuitbreiding voor stadsbos meer ingevuld in functie van de 
behoefte aan groen voor stadsbewoners, en wordt minder rekening gehouden met 
landbouw. In de bosuitbreiding voor ihd-bos wegen ecologische criteria sterker door dan in 
het eerste scenario, en criteria inzake landbouwinkomen minder sterk. 

• In scenario drie wordt het sterkst ingezet op ihd-bos, zowel qua oppervlakte ihd-bos als in 
de criteria voor de locatiekeuze. De bedoeling hiervan is om na te gaan in hoeverre een 
biodiversiteitsscenario dat prioriteit geeft aan de intrinsieke waarde van bossen, tot grote 
verschillen leidt ten opzichte van meer esd-gebaseerde scenario’s. 

• In alle scenario’s is bosuitbreiding eveneens uitgesloten op de volgende percelen: 
o herbevestigd agrarisch gebied (‘hag’) 
o natuur, andere dan bos, die volgens de biologisch zeer waardevol of waardevol is; 
o historisch permanent grasland 
o graslanden rond vliegvelden 
o percelen op minder dan 25 m van hoogspanningslijnen 
o beschermde monumenten en stadsgezichten 
o bermen & dijken langs waterwegen van categorie ‘0’ (bevaarbaar) op een afstand 

van 20 m 

Het ruimtelijk alloceren van stads(rand)bos volgt op de ruimtelijke allocatie van ihd-bos, om te 
vermijden dat beide bosuitbreidingscomponenten op dezelfde locaties zouden terechtkomen. Door 
die werkwijze gebeurt de plaatsing van stads(rand)bos deels ook in functie van ihd-bos. Die keuze 
houdt uiteraard een waardeoordeel in. We argumenteren die volgorde op basis van het feit dat 
ihd-bos aansluit bij een Europese verplichting, waarrond het Vlaams beleid meer expliciete 
doelstellingen heeft vooropgesteld, die ook door Europa sanctioneerbaar zijn. De doelstellingen 
rond stadbossen zijn op gewestelijk niveau veel minder sterk geconcretiseerd of in wetgeving 
verankerd. Voor provinciale of lokale overheden of voor andere belanghebbenden zou die 
prioritering anders kunnen liggen. 
 
Scenario 1: bosuitbreiding met minimaal verlies voor landbouwinkomens 
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oppervlakte van de 
landgebruiksverandering 

9.825 ha bosuitbreiding waarvan 5.875 ha voor de realisatie van de 
instandhoudingsdoelen (‘ihd-bos’) en 3.950 ha voor bijkomend stads(rand)bos 

locatie van de 
landgebruiksverandering 

- 5.545 ha bijkomend IHD-bos binnen 
speciale beschermingszones 

- 330 ha bijkomend IHD-bos buiten SBZ 
- niet in herbevestigd agrarisch gebied, 

noch op percelen die biologisch 
waardevolle of zeer waardevolle 
natuur bevatten 

-  bij voorkeur op percelen in 
eigendom/beheer van ANB of 
natuurverenigingen 

- verder op locaties met 
hobbylandbouw (indien ze groter zijn 
dan 0,5 ha) 

- overschot op percelen gebruikt voor 
professionele landbouw, met de 
laagste baten voor voedselproductie 

- niet op percelen met fruitteelt of 
hoogstamboomgaarden 

- 3.950 ha bijkomend stads(rand)bos 
op minder dan 3.200 m (via de weg) 
van bevolkingscentra met een tekort 
aan stadsbos 

- niet in herbevestigd agrarisch gebied, 
noch op percelen die biologisch 
waardevolle of zeer waardevolle 
natuur bevatten 

-  bij voorkeur op percelen met 
hobbylandbouw (groter dan 0,5 ha) 

- overschot op percelen gebruikt voor 
professionele landbouw, met de 
laagste baten voor voedselproductie 

- niet op percelen met fruitteelt of 
hoogstamboomgaarden 

- er  wordt niet gestreefd naar een 
minimale clustergrootte, focus op 
percelen met minimale 
landbouwinkomens primeert 

aard van de 
landgebruiksverandering 

- van natuur (niet bos), weiland of 
akker naar bos met beheer gericht op 
het bereiken van de 
instandhoudingsdoelen 

- van weiland of akker naar 
toegankelijk loofbos met duurzaam 
bosbeheer 

Bron: INBO 

 
Scenario 2: bosuitbreiding met maximale recreatieve meerwaarde 
oppervlakte van de 
landgebruiksverandering 

9.825 ha bosuitbreiding waarvan 5.875 ha voor de realisatie van de 
instandhoudingsdoelen (‘ihd-bos’) en 3.950 ha voor bijkomend stads(rand)bos 

locatie van de 
landgebruiksverandering 

- 5.545 ha bijkomend IHD-bos binnen 
speciale beschermingszones 

- 330 ha bijkomend IHD-bos buiten SBZ 
- niet in herbevestigd agrarisch gebied, 

noch op percelen die biologisch 
waardevolle of zeer waardevolle 
natuur bevatten 

- niet op percelen met fruitteelt of 
hoogstamboomgaarden 

- locatiekeuze louter op basis van 
ecologische criteria, ongeacht het 
landgebruik natuur, hobbylandbouw 
of landbouw betreft 

 

- 3.950 ha stads(rand)bos op minder 
dan 3.200 m (via de weg) van 
bevolkingscentra met een tekort aan 
stadsbos 

- prioriteit voor de centra of zones met 
de grootste bevolkingsdichtheid 

- er wordt gestreefd naar clusters open 
groene ruimte van minimaal 60 ha (of 
minimaal 200 ha binnen de 5.000 m), 
ongeacht landbouwgebruik  

- niet in herbevestigd agrarisch gebied, 
noch op percelen die biologisch 
waardevolle of zeer waardevolle 
natuur bevatten 

- niet op percelen met fruitteelt of 
hoogstamboomgaarden 

- locatiekeuze prioritair in functie van 
criteria afstand, bevolkingsdichtheid 
en clustergrootte, ongeacht het 
landgebruik hobbylandbouw of 
professionele landbouw betreft 

aard van de 
landgebruiksverandering 

- van natuur (niet bos), weiland of 
akker naar bos met beheer gericht op 
het bereiken van de 
instandhoudingsdoelen 

- van weiland of akker naar toegankelijk 
loofbos met duurzaam bosbeheer 

Bron: INBO 
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Scenario 3: bosuitbreiding met maximale instandhouding van Europees belangrijke boshabitats  
oppervlakte van de 
landgebruiksverandering 

9.825 ha bosuitbreiding waarvan 9.210 ha voor realisatie van 
instandhoudingsdoelen en 615 ha voor bijkomend stads(rand)bos 

locatie van de 
landgebruiksverandering 

- 5.545 ha bijkomend IHD-bos binnen 
speciale beschermingszones 

- 3.665 ha bijkomend IHD-bos buiten 
speciale beschermingszones 

- niet in herbevestigd agrarisch 
gebied, noch op percelen die 
biologisch waardevolle of zeer 
waardevolle natuur bevatten 

- niet op percelen met fruitteelt of 
hoogstamboomgaarden 

- locatiekeuze louter op basis van 
ecologische geschiktheid, ongeacht 
het landgebruik natuur, 
hobbylandbouw of landbouw betreft 

- 615 ha stads(rand)bos op minder dan 
3.200 m (via de weg) van 
bevolkingscentra met een tekort aan 
stadsbos 

- prioriteit voor de centra of zones met 
de grootste bevolkingsdichtheid 

- er wordt gestreefd naar clusters open 
groene ruimte van minimaal 60 ha (of 
minimaal 200 ha binnen de 5.000 m), 
ongeacht landbouwgebruik  

- niet in herbevestigd agrarisch gebied, 
noch op percelen die biologisch 
waardevolle of zeer waardevolle 
natuur bevatten 

- niet op percelen met fruitteelt of 
hoogstamboomgaarden 

- locatiekeuze recreatiecriteria, 
ongeacht het landgebruik, 
hobbylandbouw of landbouw betreft 

aard van de 
landgebruiksverandering 

- van natuur (niet bos), weiland of 
akker naar bos met beheer gericht 
op het bereiken van de 
instandhoudingsdoelen 

- van weiland of akker naar toegankelijk 
loofbos met duurzaam bosbeheer 

Bron: INBO 

De selectie van locaties voor ‘ihd-bos’ gebeurt op basis van een scoresysteem uitgewerkt door Luc De 
Keersmaeker & Maarten Stevens. Het principe achter de scores is dan gebieden met oud bos (> 0,5 ha) 
worden uitgebreid en/of verbonden met ander bestaand bos indien zich dit op maximaal 250 m 
bevindt. Er wordt voorrang gegeven aan het vergroten en verbinden van kleine bossen. 
De selectie van locaties voor stads(rand)bos gebeurt via de volgende procedure: 

1. Het ‘tekort aan stadsgroen & stadsbos’ wordt bepaald o.b.v. een analyse van aantal bewoners 
in bevolkingscentra dat niet beschikt over 60 ha open groene ruimte op minder dan 3.200 m 
of 200 ha op 5.000 m. Die analyse levert dus een ‘vraagkaart’ naar stadsbos op. Voor die 
vraagkaart wordt in elk wel rekening gehouden met de bosuitbreiding voor ihd-bos. De kaart 
met die extra ihd-bos pixels wordt aangeleverd door INBO.  

2. De opvulling van de vraag naar stadsgroen gebeurt prioritair nabij voor die gebieden, waar het 
aantal inwoners dat niet over 60 ha groen binnen 3.200 m beschikt, het grootst is. De 
bedoeling van die regel is dat indien de oppervlakte, voorzien voor stads(rand)bos in een 
scenario, niet voldoende is om alle behoeftige gebieden in Vlaanderen te dekken, de gebieden 
met het grootste aantal behoeftige inwoners eerst worden geselecteerd. 

3. In de mate dat de taakstelling voor stadsbos groter is dan er o.b.v. de 60 ha/3.200 m-regel 
moet worden bebost, het restant alloceren o.b.v. 200 ha/5.000-regel. 

4. In scenario bosuitbreiding 1 hoeft de bosuitbreiding niet te worden geclusterd met andere 
groene ruimte voor een minimumoppervlakte. De uitbreiding kan m.a.w. versnipperd zijn in 
functie van de percelen met de laagste waarde inzake voedselproductie. 

5. In scenario’s bosuitbreiding 2 en 3 wordt gestreefd naar clusters groene open ruimte van 
minstens 60 ha binnen een afstand van 3.200 m (en eventueel 200 ha binnen een afstand van 
5.000 m).  



HOOFDSTUK 1 Inleiding 
 

 
5 

6. Voor de 2 ‘groenindicatoren’ wordt ‘open groene ruimte’ gedefinieerd exclusief 
landbouwgebied, m.u.v. landbouwpercelen die volledig omsloten zijn door natuur, bos & park 
(cf. Brabers et al., 2016). Voor de 3 ‘recreatieindicatoren’ wordt landbouw wel meegenomen, 
zij het in een lichtere weging, omdat ook landbouwgebied recreanten als wandelaars, fietsers 
en dergelijke aantrekt. 

7. Enkele categorieën worden uitgesloten voor bosuitbreiding, en dit in alle scenario’s: 
a. herbevestigd agrarisch gebied (zelfs als het in beheer is van ANB of een 

terreinbeherende vereniging) 
b. fruitteelt of hoogstamboomgaarden 
c. percelen die volgens de bwk biologisch waardevol of zeer waardevol zijn 

8. In het eerste scenario is het de bedoeling om professionele landbouw maximaal te ontzien, 
daarom wordt bosuitbreiding buiten natuurgebied prioritair op percelen met hobbylandbouw. 
Onze kennis over de ligging van die percelen is beperkt. Als proxy gebruiken we de volgende 
klassen uit de landgebruikskaart 

• 7120 – akker andere bwk (ongeveer 26.840 ha); enkel de percelen of rastergroepen > 
0,5 ha worden in aanmerking genomen, dit om te vermijden dat we biologisch 
waardevolle randen van akkers in professioneel landbouwgebruik zouden bebossen 

• 7402 – cultuurgrasland permanent_bwk (ongeveer 32.285 ha) 
Er zijn nog twee andere landgebruiksklassen die ook hobbylandbouw bevatten, met name 
7401 en 7403. Hiervan weten we echter niet wat precies professioneel is en wat precies 
hobby. EPR biedt hiervoor geen uitsluitsel omdat ook hobbylandbouwers soms een epr 
indienen. 

1.3. BESCHRIJVING SCENARIO EROSIEBESTRIJDING (BRON: INBO) 

In alle drie de scenario’s wordt op landbouwpercelen in functie van de erosiegevoeligheid 
aanpassingen in de manier van bodembewerking en de teeltkeuze voorgesteld. Het type 
maatregelen (nl. verandering van bodembewerking en/of gewaskeuze) en de locatie ervan variëren 
in de drie scenario’s, in functie van een wisselende prioritering van drie ecosysteemdiensten. Het 
derde scenario houdt ook landgebruiksveranderingen in. Hiervoor worden hiervoor dezelfde 
indicatoren als voor de bosuitbreidingsscenario’s berekend. 
 
Scenario 3: erosiebestrijding met maximale toename in het aanbod van regulatie globaal klimaat 
oppervlakte van de 
landgebruiksverandering 

25.573 ha 71.531 ha 

locatie van de 
landgebruiksverandering 

rode en paarse percelen – hoog tot 
zeer hoog erosierisico – enkel de 
percelen met akker-, maïs- of 
groenteteelt 

groene, gele en oranje percelen – 
verwaarloosbaar tot medium 
erosierisico – enkel die percelen die 
minstens 30 ton bodemorganische 
koolstof per ha kunnen stockeren  

aard van de 
landgebruiksverandering 

akker-, maïs- en groenteteelt 
omzetten naar bos; permanent 
grasland en meerjarige fruitteelt 
blijft 

akker- en groenteteelt omzetten 
naar permanent grasland 

Bron: INBO 
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HOOFDSTUK 2. REFERENTIE-SCENARIO T0 

In dit hoofdstuk wordt de basismethode beschreven. Dezelfde methode wordt toegepast voor het 
berekeningen van de vier scenario’s. In de hoofdstukken met de scenario’s wordt enkel 
aangegeven waar de methode aangevuld of aangepast is. 

2.1. INDICATOR 1: LANDSCHAPPELIJKE AANTREKKELIJKHEID 

De landschappelijke aantrekkelijkheid wordt bepaald met het recreatiemodel (De Nocker et al., 
2016) op basis van: 

- het landgebruik in de nabije omgeving 
- positieve elementen in de omgeving: diversiteit, beschermde landschappen en positief 

relief 
- hinderlijke elementen in de omgeving: zware industrie, hoogspanning, windmolens 

2.2. INDICATOR 2: AANTAL BEZOEKEN AAN OPEN GROEN RUIMTE 

Op basis van het recreatiemodel De Nocker et al., 2016 worden de recreanten toegewezen aan de 
clusters van open groene ruimte (per ha). Dit gebeurt op basis van de totale aantrekkelijkheid 
(landschappelijke aantrekkelijkheid + inrichting), de grootte van de open ruimte gebieden, het 
aantal inwoners en de afstand tot de open ruimte via de weg. De clusters ‘open groene ruimte’ 
worden afgebakend volgens een clusteralgoritme (Bijlage A) waarbij landbouw en water onder 
voorwaarden in een cluster opgenomen kunnen worden. 
 
Resultaat: 5 kaarten (aantal recreanten voor wandelen, fietsen, recreatie met voortransport, 
toeristen met overnachting en het totaal aantal) in aantal recreanten per ha per jaar. Hieronder 
worden  
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Figuur 2.1. Verwacht totaal aantal bezoeken per ha per jaar (lokaal + bovenlokaal + toeristen)voor 
het referentiescenario. 

2.3. INDICATOR 3: ECONOMISCHE RECREATIEWAARDE 

De economische recreatiewaarde is een indicator voor de baten (welvaartswinsten) die mensen 
ondervinden van hun bezoek aan de open groene ruimte, en ze weerspiegelen de redenen voor het 
bezoek (bijv. mentale rust en ontspanning, een fysieke activiteit en uitdaging, natuurbeleving).  
Deze waarde is bepaald op basis van een gemiddelde schatting uit de (internationale) literatuur,  
waarbij we verder rekening houden met de duur van een bezoek en de afstand tot de woonplaats. 
De waarde van een bezoek is vanuit het oogpunt van de recreant minimaal de kost voor de 
verplaatsing en de vrije tijd die hij moet opofferen. Vandaar dat we verre en lange bezoeken hoger 
waarderen dan nabije en korte bezoeken. De details over de berekening en gebruikte studies is 
beschreven in De Nocker et al., 2016.  
 
Op basis inschattingen tijdsbesteding en transportkosten gebruiken we volgende waarden: 

• Ommetje: wandeling: 1.5 euro/bezoek 
• Fietsen : 3 euro/bezoek 
• Voortransport, toeristen: 12 euro/bezoek 
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Merk op dat in de economische waardering zelf geen onderscheid maken tussen het type 
landschap of type natuur, maar dat dit wel terugkomt in de kwantificering van het aantal bezoeken. 
De totale waarde  (aantal bezoeken maal waarde per bezoek) is dus wel hoger voor de meest 
aantrekkelijke gebieden omdat zij - in verhouding - meer bezoekers in het algemeen en meer 
bezoeken met voortransport of toeristen kunnen aantrekken.  
 
De totale economische recreatiewaarde (euro/ha/jaar) = aantal wandelaars * 1.5 + aantal fietsers 
*3 + aantal recreanten met voortransport *12 + aantal verblijfstoeristen *12. 
 
Resultaat: 5 kaarten (wandelen, fietsen, recreatie met voortransport, toeristen met overnachting, 
totaal) in euro per ha per jaar. 
 
Totale economische recreatiewaarde: 

 

 

Figuur 2.2. Geschatte economische recreatiewaarde op basis van het verwachte aantal recreanten 
inclusief toeristen. 

Figuur 2.2 toont de totale geschatte economische recreatie waarde voor wandelen, fietsen, 
uitstappen met voorstransport en toeristen samen. De kleuren in de figuur geven de verdeling in 
10 kwantielen weer. In de hoogste categorie liggen de meeste waarden onder de 6000 euro, maar 
omwille van enkele gebieden aan de kust met zeer veel toeristen ligt het maximum zo hoog. De 
toeristen bepalen hier ca. 90% van de economische recreatiewaarden. 
Hieronder worden ook de aparte resultaten voor wandelen, fietsen, uitstappen met voortransport 
en toeristen getoond met dezelfde schaal als het totaal in Figuur 2.2 om vergelijking mogelijk te 
maken. 
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a) Wandelen (euro/ha/jaar): 

 
b) Fietsen (euro/ha/jaar): 

 
c) Voortransport (euro/ha/jaar): 
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d) Toeristen (euro/ha/jaar): 

 

 

Figuur 2.3. Geschatte economische recreatiewaarde per ha per jaar op basis van het verwachte 
aantal wandelaars (a), fietsers (b), recreanten met voortransport (c) en toeristen (d). 

2.4. INDICATOR 4: OPPERVLAKTE OPEN GROENE RUIMTE EN LANDBOUWGEBIED PER INWONER PER GEMEENTE 

Deze indicator toont de invloed van de landgebruiksverandering op de beschikbare hoeveelheid 
groen en op de beschikbare oppervlakte landbouwgebied per inwoner, binnen de grenzen van een 
gemeente. ‘Open groene ruimte’ wordt hier gedefinieerd als alle natuur en bos op de 
landgebruikskaart. Hiertoe behoort niet het hoog/laag groen in de categorieën van bebouwing 
(zoals bv. Residentieel laag groen). Landbouwgebied is de oppervlakte van alle landbouwklassen 
van de landgebruikskaart. 
Methode:  

- aantal ha groen/aantal inwoners per gemeente 
- aantal ha landbouw/aantal inwoners per gemeente 

Resultaat: tabel met aantal ha groen/inwoner per gemeente en aantal ha landbouw/inwoner per 
gemeente van Vlaanderen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 2 kaarten met deze 
informatie. 
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Figuur 2.4. Aantal ha groen per inwoner per gemeente. 

 

Figuur 2.5. Aantal ha landbouw per inwoner per gemeente. 
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2.5. INDICATOR 5: BEVOLKING OP MEER DAN X METER VAN OPEN GROENE RUIMTE (5 GROENTYPES) 

Beschrijving INBO: Deze indicator toont de invloed van de landgebruiksverandering op de afstand 
tot open groene ruimte voor verschillende types groen, met name buurtgroen (> 1 ha), wijkgroen 
(> 10 ha), stadsdeelgroen (> 30 ha), stadsgroen (> 60 ha) en stadsbos (> 200 ha). Voor 
landschappelijke aantrekkelijkheid of recreatie bestaan geen wettelijke normen. Wel bestaan er 
richtwaarden voor de gewenste oppervlakte groene ruimte per inwoner (1 ha per 100 inwoners, cf. 
Studie Mens & Ruimte 1996) en voor het minimale aanbod en de maximale afstand van 
verschillende types groengebied ten opzichte van dichtbevolkte gebieden (Tabel 2.1). 

Tabel 2.1. Referentiekader voor bereikbare groene ruimten (Van Herzele et al., 2000) 

Functieniveau Maximumafstand Minimumareaal 
woongroen < 150 m * 
buurtgroen < 400 m > 1 ha 
wijkgroen < 800 m > 10 ha 
stadsdeelgroen < 1.600 m > 30 ha 
stadsgroen < 3.200 m > 60 ha 
stadsbos < 5.000 m > 200 ha 
* 100 m² (één cel met 10m x10m resolutie) 
 
We bekijken de invloed van de landgebruiksveranderingen op het beschikbare aanbod woongroen, 
buurtgroen, wijkgroen, stadsdeelgroen, stadsgroen en stadbos. Onder ‘groen’ verstaan we de 
clusters open groene ruimte van natuur, bos, park en – onder voorwaarden – kleine hoeveelheden 
landbouw en water volgens het clusteralgoritme zoals beschreven in Bijlage A. 
Het woongroen werd afbakend op 10m resolutie, vanaf buurtgroen werd er gewerkt op 100m 
resolutie zoals de rest van de oefening. 
 
Resultaat: 

- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met het groen met minimale oppervlakte. 
- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met rondom het groen een buffer met als straal de 

maximale afstand uit tabel 1. De afstand werd bepaald via de openbare wegen van het 
Wegenregister van het Agentschap Wegen en Verkeer 

- Tabel met het aantal inwoners dat wel/niet binnen de maximumafstand bereikt wordt voor 
elk functieniveau 

Tabel 2.2. Bevolking op meer dan x meter van open groene ruimte. 

 Inwoners buiten 
de  maximum-
afstand 

Inwoners binnen 
de maximum-
afstand  

% van de bevolking verder dan de 
maximumafstand van het functieniveau 

woongroen 19806 7514382 0.26%  
buurtgroen 4330746 3203442 57%  
wijkgroen 3946918 3587270.4 52%  
stadsdeelgroen 2980942 4553246 40%  
stadsgroen 1459266 6074921.8 19%  
stadsbos 2269953 5264235.2 30%  
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HOOFDSTUK 3. BOSUITBREIDING SCENARIO 1 

3.1. STADS(RAND)BOSSEN 

De locatie van de IHD-bossen binnen- en buiten SBZ-gebied werd aangeleverd met resolutie 10m. 
Deze werden omgezet naar 100m resolutie met behoud van oppervlakte per SBZ-gebied. Daarna 
wordt er nog 3950 ha stadsrandbossen toegevoegd met behulp van de “Bosplanner-tool” op 
minder dan 3.200 m (via de weg) van bevolkingscentra met een tekort aan stadsbos volgens de 
voorwaarden van bosuitbreidingsscenario 1: 

- niet in herbevestigd agrarisch gebied, noch op percelen die biologisch waardevolle of zeer 
waardevolle natuur bevatten 

- bij voorkeur op percelen met hobbylandbouw (groter dan 0,5 ha) 
- overschot op percelen gebruikt voor professionele landbouw, met de laagste baten voor 

voedselproductie 
- niet op percelen met fruitteelt of hoogstamboomgaarden 
- er  wordt niet gestreefd naar een minimale clustergrootte, focus op percelen met minimale 

landbouwinkomens primeert 

Op de locatie van de nieuw geplaatste stads(rand)bossen wordt de landgebruikskaart aangepast en 
worden de clusters open groene ruimte opnieuw berekend.Figuur 3.1 toont de locatie van de IHD-
bossen en stads(rand)bossen. 

3.1.1. WERKING BOSPLANNER-TOOL 

De Bosplanner-tool zoekt op een kaart de optimale locaties om clusters van bossen te maken 
waarbij de bevolking van voldoende bos in de omgeving wordt voorzien. De focus ligt op de 
‘bevolkingscentra’ die hier gedefinieerd worden als de stedelijke gebieden, de PRS-kernen (kernen 
uit provinciaal ruimtelijk structuurplan) en het volledige BHG (samen 79,5 % van de bevolking) 
Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt: 

- Locaties en oppervlakte van de huidige groenclusters inclusief de toegevoegde IHD-bossen 
in het scenario 

- Inwonerskaart (FOD Binnenlandse zaken, 2013) 
- Wegen 
- Barrières/obstakels voor groenclusters 
- Toegelaten locaties voor bosuitbreiding en economische batenkaart voor landbouw (bron: 

INBO) worden gecombineerd tot een geschiktheidskaart die per cel aangeeft of het 
toegelaten is hier bos te plaatsen (geschiktheid > 0) en hoe geschikt de locatie is. 
Hobbylandbouw krijgt de hoogste geschiktheid. Professionele landbouwpercelen krijgen 
een lagere geschikheid naarmate de economische baten toenemen. 

Eerst wordt gekeken welke inwoners cellen al bediend zijn door voldoende groen (min. 60 ha 
binnen 3200 m).  Die inwonercellen worden geschrapt. Vervolgens wordt vanuit elke 
toegelaten cel op de kaart een cluster “gegroeid” rekening houdend met de hoogste 
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geschiktheid in die buurt. Tijdens dit groeien van de cluster kan er raken aan een bestaande 
groencluster.  De cellen van die bestaande cluster worden dan ook deel van de cluster. Zodra 
de cluster groot genoeg is, wordt er berekend hoeveel bevolking ermee bediend wordt: de 
‘efficiëntie’ van de cluster is het aantal extra inwoners dat per geplaatste ha bediend wordt. De 
cluster met hoogste efficiëntie wordt geselecteerd en effectief geplaatst en de bediende 
bevolking geschrapt voor de plaatsing van de volgende cluster. Zo gaat het proces iteratief 
verder wordt tot er geen bos meer is om te plaatsen of de  efficiëntie onder een bepaalde 
grens zakt. 

 
De volgende grote stappen worden doorlopen: 

1. Bepalen van de locatie van de inwoners die niet bediend kunnen worden met clusters van 
60ha op 3200 m afstand (omdat er op deze locaties zijn beschikbare gronden zijn die 
omgezet kunnen worden) 

2. Plaatsen van clusters van 200ha op een afstand van 5000 m op deze inwoners te voorzien 
tot de efficiëntie in termen van aantal bereikte inwoners lager is dan van de 60ha-clusters.  

3. Plaatsen van clusters van 60ha op een afstand van 3200 m tot het aantal te plaatsen ha bos 
op is. 

 

Figuur 3.1. Locatie van de IHD-bossen (groen) en stadsbossen (blauw) voor bosuitbreidingsscenario 
1. 

3.2. INDICATOR 1: LANDSCHAPPELIJKE AANTREKKELIJKHEID 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.1). 
Resultaat: kaart landschappelijke aantrekkelijkheid. 
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Figuur 3.2. Landschappelijke aantrekkelijkheid voor bosuitbreidingsscenario 1. 

3.3. INDICATOR 2: AANTAL BEZOEKEN AAN OPEN GROEN RUIMTE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.2). 
Resultaat: 5 kaarten (aantal recreanten voor wandelen, fietsen, recreatie met voortransport, 
toeristen met overnachting en het totaal aantal) in aantal recreanten per ha per jaar. Hieronder 
wordt het totaal aantal recreanten weergegevens met de kleuren van de kwantielen van het 
referentiescenario (). 
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Figuur 3.3. Verwachte aantal recreanten (wandelen + fietsen + voortransport + toeristen) voor 
bosuitbreidingsscenario 1. 

3.4. INDICATOR 3: ECONOMISCHE RECREATIEWAARDE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.3). 

3.5. INDICATOR 4: OPPERVLAKTE OPEN GROENE RUIMTE EN LANDBOUWGEBIED PER INWONER PER GEMEENTE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.4). 
 
Resultaat: tabel met aantal ha groen/inwoner per gemeente en aantal ha landbouw/inwoner per 
gemeente van Vlaanderen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

3.6. INDICATOR 5: BEVOLKING OP MEER DAN X METER VAN OPEN GROENE RUIMTE (5 GROENTYPES) 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.5). 
Resultaat: 

- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met het groen met minimale oppervlakte 
- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met rondom het groen een buffer met als straal de 

maximale afstand uit tabel 1. De afstand werd bepaald via de openbare wegen van het 
Wegenregister van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
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- Tabel met het aantal inwoners dat wel/niet binnen de maximumafstand bereikt wordt voor 
elk functieniveau. 

Uit Tabel 3.1  blijkt onder andere dat het meer inwoners toegang kregen tot stadsdeelgroen (3% 
van de bevolking extra) bij scenario 1 ten opzichte van het referentiescenario T0. 

Tabel 3.1. Percentage van de bevolking op meer dan de maximumafstand per groentype. 

%  van de bevolking verder dan de 
maximumafstand per functieniveau 

Referentiescenario 
T0 

Bosuitbreidingsscenario 
1 

woongroen 0.26 0.26 
buurtgroen 57 56 
wijkgroen 52 51 
stadsdeelgroen 40 37 
stadsgroen 19 17 
stadsbos 30 29 
 
 
 





HOOFDSTUK 4 Bosuitbreiding Scenario 2 
 

 
21 

HOOFDSTUK 4. BOSUITBREIDING SCENARIO 2 

4.1. STADS(RAND)BOSSEN 

De locatie van de IHD-bossen binnen- en buiten SBZ-gebied werd aangeleverd met resolutie 10m. 
Deze werden omgezet naar 100m resolutie met behoud van oppervlakte per SBZ-gebied. Daarna 
wordt er nog 3950 ha stadsrandbossen toegevoegd met behulp van de “Bosplanner-tool” op 
minder dan 3.200 m (via de weg) van bevolkingscentra met een tekort aan stadsbos volgens de 
voorwaarden van bosuitbreidingsscenario 1: 

- er wordt gestreefd naar clusters open groene ruimte van minimaal 60 ha (of minimaal 200 
ha binnen de 5.000 m), ongeacht het landbouwgebruik hobbylandbouw of professionele 
landbouw betreft 

- niet in herbevestigd agrarisch gebied, noch op percelen die biologisch waardevolle of zeer 
waardevolle natuur bevatten 

- niet op percelen met fruitteelt of hoogstamboomgaarden 

Op de locatie van de nieuw geplaatste stads(rand)bossen wordt de landgebruikskaart aangepast en 
worden de clusters open groene ruimte opnieuw berekend. Figuur 4.1 toont de locatie van de IHD-
bossen en stads(rand)bossen. 

4.1.1. WERKING BOSPLANNER-TOOL 

De Bosplanner-tool zoekt op een kaart de optimale locaties om clusters van bossen te maken 
waarbij de bevolking van voldoende bos in de omgeving wordt voorzien. De focus ligt op de 
‘bevolkingscentra’ die hier gedefinieerd worden als de stedelijke gebieden, de PRS-kernen (kernen 
uit provinciaal ruimtelijk structuurplan) en het volledige BHG (samen 79,5 % van de bevolking) 
Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt: 

- Locaties en oppervlakte van de huidige groenclusters inclusief de toegevoegde IHD-bossen 
in het scenario 

- Inwonerskaart (FOD Binnenlandse zaken, 2013) 
- Wegen 
- Barrières/obstakels voor groenclusters 
- Toegelaten locaties voor bosuitbreiding en economische batenkaart voor landbouw (bron: 

INBO) worden gecombineerd tot een geschiktheidskaart die per cel aangeeft of het 
toegelaten is hier bos te plaatsen (geschiktheid > 0) en hoe geschikt de locatie is. 
Hobbylandbouw krijgt de hoogste geschiktheid. Professionele landbouwpercelen krijgen 
een lagere geschikheid naarmate de economische baten toenemen. 

Eerst wordt gekeken welke inwoners cellen al bediend zijn door voldoende groen (min. 60 ha 
binnen 3200 m).  Die inwonercellen worden geschrapt. Vervolgens wordt vanuit elke 
toegelaten cel op de kaart een cluster “gegroeid” rekening houdend met de hoogste 
geschiktheid in die buurt. Tijdens dit groeien van de cluster kan er raken aan een bestaande 
groencluster.  De cellen van die bestaande cluster worden dan ook deel van de cluster. Zodra 
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de cluster groot genoeg is, wordt er berekend hoeveel bevolking ermee bediend wordt: de 
‘efficiëntie’ van de cluster is het aantal extra inwoners dat per geplaatste ha bediend wordt. De 
cluster met hoogste efficiëntie wordt geselecteerd en effectief geplaatst en de bediende 
bevolking geschrapt voor de plaatsing van de volgende cluster. Zo gaat het proces iteratief 
verder wordt tot er geen bos meer is om te plaatsen of de  efficiëntie onder een bepaalde 
grens zakt. 

 
De volgende grote stappen worden doorlopen: 

4. Bepalen van de locatie van de inwoners die niet bediend kunnen worden met clusters van 
60ha op 3200 m afstand (omdat er op deze locaties zijn beschikbare gronden zijn die 
omgezet kunnen worden) 

5. Plaatsen van clusters van 200ha op een afstand van 5000 m op deze inwoners te voorzien 
tot de efficiëntie in termen van aantal bereikte inwoners lager is dan van de 60ha-clusters.  

6. Plaatsen van clusters van 60ha op een afstand van 3200 m tot het aantal te plaatsen ha bos 
op is. 

 

Figuur 4.1. Locatie van de IHD-bossen (groen) en stadsbossen (blauw) voor bosuitbreidingsscenario 
2. 

4.2. INDICATOR 1: LANDSCHAPPELIJKE AANTREKKELIJKHEID 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.1). 
Resultaat: kaart landschappelijke aantrekkelijkheid. 
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Figuur 4.2. Landschappelijke aantrekkelijkheid voor bosuitbreidingsscenario 2. 

4.3. INDICATOR 2: AANTAL BEZOEKEN AAN OPEN GROEN RUIMTE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.2). 
Resultaat: 5 kaarten (aantal recreanten voor wandelen, fietsen, recreatie met voortransport, 
toeristen met overnachting en het totaal aantal) in aantal recreanten per ha per jaar. Hieronder 
wordt het totaal aantal recreanten weergegevens met de kleuren van de kwantielen van het 
referentiescenario (Figuur 4.3). 
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Figuur 4.3. Verwachte aantal recreanten (wandelen + fietsen + voortransport + toeristen) voor 
bosuitbreidingsscenario 2. 

4.4. INDICATOR 3: ECONOMISCHE RECREATIEWAARDE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.3). 
 

4.5. INDICATOR 4: OPPERVLAKTE OPEN GROENE RUIMTE EN LANDBOUWGEBIED PER INWONER PER GEMEENTE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.4). 
 
Resultaat: tabel met aantal ha groen/inwoner per gemeente en aantal ha landbouw/inwoner per 
gemeente van Vlaanderen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

4.6. INDICATOR 5: BEVOLKING OP MEER DAN X METER VAN OPEN GROENE RUIMTE (5 GROENTYPES) 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.5). 
Resultaat: 

- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met het groen met minimale oppervlakte 
- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met rondom het groen een buffer met als straal de 

maximale afstand uit tabel 1. De afstand werd bepaald via de openbare wegen van het 
Wegenregister van het Agentschap Wegen en Verkeer. 
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- Tabel met het aantal inwoners dat wel/niet binnen de maximumafstand bereikt wordt voor 
elk functieniveau. 

Aangezien bij bosscenario 2 nog meer rekening gehouden wordt met de locatie ten opzichte van de 
bevolkingscentra met een tekort aan groen, heeft dit scenario een sterker effect dan bosscenario 1 
op het percentage van de bevolking dat niet voorzien is van stadsdeelgroen (verschil van 5% t.o.v. 
referentie), stadsgroen (10% t.o.v.referentie) en stadsbos (7% t.o.v.referentie). 

Tabel 4.1 Percentage van de bevolking op meer dan de maximumafstand per groentype. 

%  van de 
bevolking verder 
dan de 
maximumafstand 
per 
functieniveau 

Referentiescenario 
T0 

Bosuitbreidingsscenario 
1 

Bosuitbreidingsscenario 
2 

woongroen 0.26 0.26 0.26 
buurtgroen 57 56 57 
wijkgroen 52 51 51 
stadsdeelgroen 40 37 35 
stadsgroen 19 17 9 
stadsbos 30 29 23 
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HOOFDSTUK 5. BOSUITBREIDING SCENARIO 3 

5.1. STADS(RAND)BOSSEN 

De locatie van de IHD-bossen binnen- en buiten SBZ-gebied werd aangeleverd met resolutie 10m. 
Deze werden omgezet naar 100m resolutie met behoud van oppervlakte per SBZ-gebied. Daarna 
wordt er nog 615 ha stadsrandbossen toegevoegd met behulp van de “Bosplanner-tool” op minder 
dan 3.200 m (via de weg) van bevolkingscentra met een tekort aan stadsbos volgens de 
voorwaarden van bosuitbreidingsscenario 3: 

- er wordt gestreefd naar clusters open groene ruimte van minimaal 60 ha (of minimaal 200 
ha binnen de 5.000 m) ongeacht het landgebruik hobbylandbouw of professionele 
landbouw betreft 

- niet in herbevestigd agrarisch gebied, noch op percelen die biologisch waardevolle of zeer 
waardevolle natuur bevatten 

- -niet op percelen met fruitteelt of hoogstamboomgaarden 

 Op de locatie van de nieuw geplaatste stads(rand)bossen wordt de landgebruikskaart aangepast 
en worden de clusters open groene ruimte opnieuw berekend. 

5.1.1. WERKING BOSPLANNER-TOOL 

De Bosplanner-tool zoekt op een kaart de optimale locaties om clusters van bossen te maken 
waarbij de bevolking van voldoende bos in de omgeving wordt voorzien. De focus ligt op de 
‘bevolkingscentra’ die hier gedefinieerd worden als de stedelijke gebieden, de PRS-kernen (kernen 
uit provinciaal ruimtelijk structuurplan) en het volledige BHG (samen 79,5 % van de bevolking) 
Hiervoor worden de volgende gegevens gebruikt: 

- Locaties en oppervlakte van de huidige groenclusters inclusief de toegevoegde IHD-bossen 
in het scenario 

- Inwonerskaart (FOD Binnenlandse zaken, 2013) 
- Wegen 
- Barrières/obstakels voor groenclusters 
- Toegelaten locaties voor bosuitbreiding en economische batenkaart voor landbouw (bron: 

INBO) worden gecombineerd tot een geschiktheidskaart die per cel aangeeft of het 
toegelaten is hier bos te plaatsen (geschiktheid > 0) en hoe geschikt de locatie is. 
Hobbylandbouw krijgt de hoogste geschiktheid. Professionele landbouwpercelen krijgen 
een lagere geschikheid naarmate de economische baten toenemen. 

Eerst wordt gekeken welke inwoners cellen al bediend zijn door voldoende groen (min. 60 ha 
binnen 3200 m).  Die inwonercellen worden geschrapt. Vervolgens wordt vanuit elke 
toegelaten cel op de kaart een cluster “gegroeid” rekening houdend met de hoogste 
geschiktheid in die buurt. Tijdens dit groeien van de cluster kan er raken aan een bestaande 
groencluster.  De cellen van die bestaande cluster worden dan ook deel van de cluster. Zodra 
de cluster groot genoeg is, wordt er berekend hoeveel bevolking ermee bediend wordt: de 
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‘efficiëntie’ van de cluster is het aantal extra inwoners dat per geplaatste ha bediend wordt. De 
cluster met hoogste efficiëntie wordt geselecteerd en effectief geplaatst en de bediende 
bevolking geschrapt voor de plaatsing van de volgende cluster. Zo gaat het proces iteratief 
verder wordt tot er geen bos meer is om te plaatsen of de  efficiëntie onder een bepaalde 
grens zakt. 

 
De volgende grote stappen worden doorlopen: 

7. Bepalen van de locatie van de inwoners die niet bediend kunnen worden met clusters van 
60ha op 3200 m afstand (omdat er op deze locaties zijn beschikbare gronden zijn die 
omgezet kunnen worden) 

8. Plaatsen van clusters van 200ha op een afstand van 5000 m op deze inwoners te voorzien 
tot de efficiëntie in termen van aantal bereikte inwoners lager is dan van de 60ha-clusters.  

9. Plaatsen van clusters van 60ha op een afstand van 3200 m tot het aantal te plaatsen ha bos 
op is. 

5.2. INDICATOR 1: LANDSCHAPPELIJKE AANTREKKELIJKHEID 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.1). 
Resultaat: kaart landschappelijke aantrekkelijkheid. 
 

 

Figuur 5.1. Landschappelijke aantrekkelijkheid voor bosuitbreidingsscenario 3. 

 



HOOFDSTUK 5 Bosuitbreiding Scenario 3 
 

 
29 

5.3. INDICATOR 2: AANTAL BEZOEKEN AAN OPEN GROEN RUIMTE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.2). 
 
Resultaat: 5 kaarten (aantal recreanten voor wandelen, fietsen, recreatie met voortransport, 
toeristen met overnachting en het totaal aantal) in aantal recreanten per ha per jaar. Hieronder 
wordt het totaal aantal recreanten weergegevens met de kleuren van de kwantielen van het 
referentiescenario (Figuur 5.2). 

 

Figuur 5.2. Verwachte aantal recreanten (wandelen + fietsen + voortransport + toeristen) voor 
bosuitbreidingsscenario 3. 

5.4. INDICATOR 3: ECONOMISCHE RECREATIEWAARDE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.3). 
 

5.5. INDICATOR 4: OPPERVLAKTE OPEN GROENE RUIMTE EN LANDBOUWGEBIED PER INWONER PER GEMEENTE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.4). 
 
Resultaat: tabel met aantal ha groen/inwoner per gemeente en aantal ha landbouw/inwoner per 
gemeente van Vlaanderen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

5.6. INDICATOR 5: BEVOLKING OP MEER DAN X METER VAN OPEN GROENE RUIMTE (5 GROENTYPES) 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.5). 
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Resultaat: 
- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met het groen met minimale oppervlakte 
- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met rondom het groen een buffer met als straal de 

maximale afstand uit tabel 1. De afstand werd bepaald via de openbare wegen van het 
Wegenregister van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

- Tabel met het aantal inwoners dat wel/niet binnen de maximumafstand bereikt wordt voor 
elk functieniveau. 

In bosscenario 3 wordt er meer rekening gehouden met de ecologische waardering van de 
bijkomende bossen (meer ha IHD-bos) dan met de recreatie (minder ha stadsbos). Dit is ook 
zichtbaar in het percentage van de bevolking op meer dan de maximumafstand voor de 
functieniveaus in Tabel 5.1 

Tabel 5.1 Vergelijking van indicator 5: percentage van de bevolking op meer dan de 
maximumafstand per groentype. 

%  van de bevolking 
verder dan de 
maximumafstand per 
functieniveau 

Referentie-
scenario T0 

Bosuitbreidings-
scenario 1 

Bosuitbreidings-
scenario 2 

Bosuitbreidings-
scenario 3 

woongroen 0.26 0.26 0.26 0.26 
buurtgroen 57 56 57 57 
wijkgroen 52 51 51 52 
stadsdeelgroen 40 37 35 38 
stadsgroen 19 17 9 13 
stadsbos 30 29 23 26 

-  
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HOOFDSTUK 6. EROSIE SCENARIO 3 

6.1. VOORBEREIDING 

Voor dit scenario INBO leverde de kaart waarbij de landbouwcellen met waarde 200 (lichtgroen in 
Figuur 6.1) omgezet werden in permanent grasland (LU code 7401) en de landbouwcellen met 
waarde 300 (donkergroen in Figuur 6.1) omgezet werden in multifunctioneel loofbos (LU code 
3xxx).  

 
 

Figuur 6.1. Overzicht van de locaties waar het landgebruik werd aangepast naar permanent 
grasland (lichtgroen) of naar multifunctioneel loofbos (donkergroen) voor erosiebestrijdingsscenario 
3. 

Deze kaart werd vertaald naar 100m resolutie met behoud van oppervlakte per gemeente. De 
omzetting van akker naar grasland heeft geen effect op recreatie omdat beiden als landbouw 
beschouwd worden in het recreatiemodel. Dus enkel de omzetting naar bos zal zichtbaar zijn in de 
indicatoren. 

6.2. INDICATOR 1: LANDSCHAPPELIJKE AANTREKKELIJKHEID 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.1). 
Resultaat: kaart landschappelijke aantrekkelijkheid. 

6.3. INDICATOR 2: AANTAL BEZOEKEN AAN OPEN GROEN RUIMTE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.2). 
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6.4. INDICATOR 3: ECONOMISCHE RECREATIEWAARDE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.3). 

6.5. INDICATOR 4: OPPERVLAKTE OPEN GROENE RUIMTE EN LANDBOUWGEBIED PER INWONER PER GEMEENTE 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.4). 
 
Resultaat: tabel met aantal ha groen/inwoner per gemeente en aantal ha landbouw/inwoner per 
gemeente van Vlaanderen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

6.6. INDICATOR 5: BEVOLKING OP MEER DAN X METER VAN OPEN GROENE RUIMTE (5 GROENTYPES) 

Methode: identiek aan het referentiescenario (paragraaf 2.5). 
Resultaat: 

- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met het groen met minimale oppervlakte 
- 6 kaarten (een voor elk functieniveau) met rondom het groen een buffer met als straal de 

maximale afstand uit tabel 1. De afstand werd bepaald via de openbare wegen van het 
Wegenregister van het Agentschap Wegen en Verkeer. 

- Tabel met het aantal inwoners dat wel/niet binnen de maximumafstand bereikt wordt voor 
elk functieniveau. 

Tabel 6.1 Vergelijking van indicator 5: percentage van de bevolking op meer dan de 
maximumafstand per groentype. 

%  van de 
bevolking verder 
dan de 
maximumafstand 
per 
functieniveau 

Referentie-
scenario 
T0 

Bosuitbreidings 
scenario 1 

Bosuitbreidings 
scenario 2 

Bosuitbreidings 
scenario 3 

Erosie 
scenario 
3 

woongroen 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
buurtgroen 57 56 57 57 55 
wijkgroen 52 51 51 52 49 
stadsdeelgroen 40 37 35 38 36 
stadsgroen 19 17 9 13 17 
stadsbos 30 29 23 26 25 
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HOOFDSTUK 7. BESLUIT 

Voor het referentiescenario, drie bosutibreidingsscenario’s en één erosiebestrijdingsscenario werd 
berekend welke invloed de landgebruiksveranderingen hebben op vijf indicatoren: (1) de 
landschappelijke aantrekkelijkheid (2) het aantal bezoeken aan open groene ruimte, (3) de 
economische recreatiewaarde, (4) de oppervlakte groene ruimte en landbouw per inwoner per 
gemeente en (5) de bevolking op bepaalde afstanden tot open groene ruimte. 
 
Bijlage B bevat de lijst met resultaten die hiervoor zijn opgeleverd. Deze worden niet allemaal 
weergegeven en besproken in dit document. De besluiten dit uit deze berekeningen voortvloeien 
worden beschreven in het rapport “Landgebruiksveranderingen waarderen in Vlaanderen - NARA-B 
2016 - Samenwerken met Landschappen – deelproject 3”. 
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BIJLAGE A CLUSTERALGORITME ‘OPEN GROENE RUIMTE’ 

Clusteralgoritme bouwt verder op Brabers et al. (2015), ook beschreven in de bijlage van De Nocker 
et al. (2016). Deze bijlage beschrijft enkel de specifieke kenmerken en aanpassingen van de NARA-
berekeningen. 
 
De clustering van de ‘open groene ruimte’-clusters gebeurt op 100m resolutie, waarbij de cellen die 
via de diagonaal aan elkaar grenzen tot dezelfde cluster behoren. Er wordt hierbij rekenig 
gehouden met volgende barrières die een groencluster verdelen in aparte clusters: 

• Snelwegen, meerbaanswegen en op- en afritten (Wegenregister) 
• Spoorwegen 
• Waterwegen: bevaarbare en onbevaarbare categorie I. 

 
Wat maakt deel uit van het groen? 

• Gebieden onder natuurbeheer (versie 2016) 
• Parken volgens de VITO-landgebruikkaart-niveau 2 (Poelmans et al., 2016), maar zonder de 

bebouwde cellen op de NARA-landgebruikskaart. 
• Natuur of bos op de NARA-landgebruikkaart (geen hoog/laag groen bij residentieel, etc). 

De landgebruiken 1100 - 1400 (ander hoog groen, ander laag groen, ruigten & 
pioniersvegetatie, struweel) werden niet opgenomen, tenzij onderdeel van de gebieden 
onder natuurbeheer of parken, want anders zit er ook het groen in de wegbermen en 
snelwegknopen bij. Stadsparken die gewoon laag- of hooggroen zijn op de NARA-kaart 
werden al zo veel mogelijk opgevangen door de parken uit de VITO-landgebruikkaart op te 
nemen. 
 

Onder voorwaarden wordt hieraan ook toegevoegd: 
• Klein water: dit is het water van de landgebruikskaart als dit in het GRB zit en niet tot 

bevaarbare waterlopen of onbevaarbare waterlopen cat I behoort. Het wordt deel van de 
clusters van open groene ruimte, indien het aandeel rondom de waterpixel minimum 50% 
groen bevat. 

• Landbouw: landbouw wordt opgenomen in de clusters van open groene ruimte, indien het 
aandeel rondom de landbouwpixel minimum 30% groen bevat. 

Tabel 7.1  toont de afstanden waarop het aandeel groen in de omgeving wordt berekend, 
afhankelijkvan de clustergrootte. 

Tabel 7.1: Afstandsregels en oppervlakte-intervallen voor de clusteranalyse op 100m resolutie. 

Gebiedsgrootte Straal rond landbouwpixel of waterpixel 
(in meter) 

> 600 ha 500 
200 ha – 600 ha 500 
60 ha – 200 ha 300 
30 ha – 60 ha 200 
10 ha – 30 ha 100 
5 ha – 10 ha 100 
1 ha – 5 ha 100 

0.05 ha – 1 ha 100 
< 0.05 ha / 
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In tegenstelling tot Brabers et al. (2015) wordt er er geen onderscheid gemaakt tussen privé-bos en 
openbaar bos. De toegankelijkheid is wel indirect opgenomen via de padendensiteit in het 
recreatiemodel. 
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BIJLAGE B OPGELEVERDE RESULTATEN  

Per scenario worden onderstaande resultaten als GIS-data opgeleverd. Deze worden niet allemaal 
weergegeven en besproken in dit document. De verwerkte resultaten ervan worden besproken in 
het rapport van NARA-B. 
 
Bestandsnaam  
I1_la_origineel.asc Niet-genormaliseerde 

landschapsaantrekkelijkheid 
I1_landschapsaantrekkelijkheid_norm.asc Genormaliseerde landschapsaantrekkelijkheid 
I2_aantal_wandel_100m.asc Recreanten: verwacht aantal wandelaars per ha 

per jaar. 
I2_aantal_fiets_100m.asc Recreanten: verwacht aantal fietsers per ha per 

jaar. 
I2_aantal_voortransport_100m.asc Recreanten: verwacht aantal recreanten met 

voortransport per ha per jaar. 
I2_recreatie_aantal_toeristen_100m.asc Recreanten: verwacht aantal toeristen met 

voortransport per ha per jaar. 
I2_recreatie_totaal_met_toeristen_100m.asc Totaal aantal verwachte recreanten per ha per 

jaar. 
I3_wandel_euro.asc Economische recreatiewaarde voor wandelen 
I3_fiets_euro.asc Economische recreatiewaarde voor fietsen 
I3_voortransport_euro.asc Economische recreatiewaarde voor bezoeken 

met voortransport 
I3_totaalrecreanten_euro.asc Totale conomische recreatiewaarde 
I4_groen_per_inw.asc Aantal ha groen per inwoner per gemeente 
I4_lb_per_inw.asc Aantal ha landbouw per inwoner per gemeente 
woongroen.asc en groen.asc Oppervlakte voorzien van woongroen 
buurtgroen.asc + groen_1ha.asc Oppervlakte voorzien van buurtgroen + 

Groenclusters > 1 ha 
wijkgroen.asc + groen_10ha.asc Oppervlakte voorzien van wijkgroen + 

Groenclusters > 10 ha  
stadsdeelgroen.asc + groen_30ha.asc Oppervlakte voorzien van stadsdeelgroen + 

Groenclusters > 30 ha 
stadsgroen.asc + groen_60ha.asc Oppervlakte voorzien van stadsgroen + 

Groenclusters > 60 ha 

stadsbos.asc + groen_200ha.asc Oppervlakte voorzien van stadsbos + 
Groenclusters > 200 ha  

 
Excel-bestanden: Resultaten van indicator 4 en 5 per scenario. 
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