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Context 
 
In dit document wordt een korte analyse gemaakt van de studie ‘Monetariseren van 
impact urban sprawl in Vlaanderen’, die werd uitgevoerd in opdracht van Vlaams 
Planbureau voor Omgeving. Deze studie heeft als doel inzicht te verwerven in de 
maatschappelijke baten van (ruimtelijk) beleid dat ageert tegen urban sprawl, en dit met 
het oog op het verhogen van het maatschappelijk en politiek draagvlak van een 
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid dat zich bewust is van de kosten van die urban sprawl. 
Het is de eerste Vlaamse studie van deze omvang die de monetaire en maatschappelijke 
kosten van urban sprawl probeert te objectiveren. 
 
De studie heeft verschillende deeldoestellingen. Naast het in kaart brengen van de 
huidige urban sprawl en het monetariseren van de kosten die vandaag gepaard gaan met 
verschillende types bewoning, wordt de becijferde kost ook gebruikt voor het 
berekenen van de toekomstige kosten die gepaard zouden gaan met verschillende 
scenario’s. De studie zoomt daarbij in op een beperkt aantal, maar niettemin sprekende 
en relevante kosten (bvb. nutsvoorzieningen, mobiliteit, en ecosysteemdiensten). De 
focus op concrete voorbeelden laat toe om de methodologisch niet-evidente 
monetariserings-oefening effectief uit te voeren, maar laat ook toe om de zaken 
aanschouwelijk te maken en zo het beoogde draagvlak te creëren: veel van de kosten 
van urban sprawl, hoewel reëel en divers, blijven vaak ‘onzichtbaar’ voor de individuele 
burger, wat de creatie van een draagvlak niet meteen vergemakkelijkt. Tenslotte wordt 
daarom ook nagedacht over hoe, al dan niet met behulp van dergelijke rekenoefening, de 
maatschappelijke discussie kan aangezwengeld worden.  
 
Ondanks deze meervoudige doelstellingen wordt in de communicatie in het algemeen en 
in de pers in het bijzonder in belangrijke ingezoomd op (het voorkomen van) de 
toekomstige kosten. Zo wordt in een artikel in De Standaard van 28 maart in detail 
ingegaan op wat ‘de extra baten t.o.v. het huidige beleid’ worden genoemd, met als 
tijdshorizon 2050. Dit ‘huidige beleid’, wordt daarbij verondersteld, impliceert een 
verdere toename van het ruimtegebruik zoals we dit in Vlaanderen lang gekend hebben 



(6ha/dag). In dit document wordt een korte analyse gemaakt van de draagkracht van de 
uitgangspunten in deze berekening van de baten die geassocieerd zijn met het 
terugdringen van dergelijk ongebreideld ruimtegebruik. 
 
Vanuit wetenschappelijk standpunt is er over het basisprobleem weinig discussie 
mogelijk: ons ruimtegebruik wordt gekenmerkt door intense urban sprawl, en dit brengt 
overduidelijk een resem maatschappelijke kosten met zich mee. Dit werd reeds 
overvloedig gedocumenteerd in de internationale wetenschappelijke literatuur, en staat 
dan ook niet ter discussie. Welke en hoe hoog die maatschappelijke kosten nu juist zijn, 
daar bestaat echter minder duidelijkheid over. Deze voor Vlaanderen 
gecontextualiseerde poging om de aard en omvang van die maatschappelijke kosten in 
kaart te brengen is dus sowieso een nuttige oefening. Het ‘nut’ van dergelijke studie is 
daarbij echter niet alleen of zozeer te vinden in het verhelderen van de omvang van die 
kosten, maar ook en vooral in het naar voor brengen van de aard, de oorzaken, en de 
evolutie van die kosten: beleidsinterventies gebaseerd op een maatschappelijke dicussie 
zullen uiteindelijk vooral daarop moeten geënt worden. Aangezien beleid vooral 
probeert in te grijpen op toekomstige evoluties, leg ik bij de doorlichting dan ook vooral 
de focus op de analyse van die evoluties (hoofdstuk 5 in de studie). 
 
Monetariseren van toekomstige scenario’s: de noodzaak van realistische assumpties 
 
Elke wetenschappelijke studie die monetaire effecten van een veranderende ruimtelijke 
structuur in het algemeen en ‘urban sprawl’ in het bijzonder wil in kaart brengen en 
monetariseren, moet over (minstens) vier punten klaarheid schenken: 

1. De verschillende soorten ruimtegebruik moeten gedefinieerd en in kaart 
gebracht worden 

2. De monetaire effecten van de verschillende soorten ruimtegebruik moeten 
geschat worden 

3. Het toekomstige traject van de verschillende soorten ruimtegebruik moet 
geschat worden 

4. De toekomstige monetaire effecten van de verschillende soorten ruimtegebruik 
moeten geschat worden 

 
In elk van deze stappen zitten onvermiddelijk aannames vervat, aannames die voer zijn 
voor wetenschappelijke en maatschappelijke discussie. Deze studie vormt hierop geen 
uitzondering. Dat er aannames en uitgangspunten zijn, is op zich dus geen probleem. 
Bovendien steekt de studie methodologisch sterk in elkaar, en worden veel van die 
aannames en uitgangspunen geëxpliciteerd in de tekst, zeker als het om punten 1 en 2 
(resp. hoofdstukken 3 en 4) gaat. Maar niet alle aannames en uitgangspunen worden in 
de studie even sterk in de verf gezet of onderbouwd, zeker als het om punten 3 en 4 gaat 
(resp. hoofdstuk 5 en niet expliciet opgenomen in de studie).  Er zijn dan ook een aantal 
wetenschappelijke kanttekeningen te plaatsen bij de conclusies zoals die in de pers naar 
voor worden gebracht, zeker wat de toekomstscenario’s betreft. Die kanttekeningen zijn 
niet zomaar nuances in de zin dat er ook andere aannames en uitgangspunten mogelijk 
zijn, maar kunnen fundamenteel zijn in de zin dat ze de probleemomschrijving en de 
aanpak ervan in een ander kader plaatsen.  
 
Hoewel in de pers ruime aandacht uitgaat naar de toekomstige baten van een ‘aanpak’ 
van urban sprawl, handelt de studie voornamelijk over het heden (hoofdstukken 3 en 4), 



met de toekomst (hoofdstuk 5) als minder uitgewerkte ‘afterthought’. De media-
aandacht gaat dus vooral uit naar dat deel dat inhoudelijk het minst uitgewerkt is. Zoals 
aangegeven: methodologisch zit de studie doorgaans sterk in elkaar, maar ze is dus wel 
enigszins onevenwichtig in de uitwerking met veel minder aandacht voor het 
betekenisvol uittekenen van toekomstscenario’s van (de kosten van) urban sprawl dan 
voor het beschrijven van de huidige situatie. Dat is enigszins logisch omdat de 
methodologie voor het beschrijven van de huidige situatie wordt ingezet voor het 
beoordelen van de toekomstscenario’s én de toekomst voorspellen nu eenmaal 
moeilijker is, maar net in het te ongekwalificeerd doorrekenen van de toekomst op basis 
van de bestaande situatie situeren er zich een aantal issues.  
 
Kortom: er is erg veel aandacht voor en inzicht in het meten van urban sprawl en het 
genuanceerd berekenen van de effecten ervan vandaag, maar veel minder aandacht voor 
en inzicht in het voorspellen van urban sprawl en het genuanceerd berekenen van de 
effecten ervan in de toekomst. Dat blijkt reeds uit de erg ongelijke behandeling ervan in 
de studie: 105 pagina’s in twee lange hoofdstukken (hoofdstukken 3 en 4 die punten 1 
en 2 behandelen) versus 25 pagina’s in één kort hoofdstuk (hoofdstuk 5 dat punt 3 enn 
impliciet punt 4 behandelt). Die verminderde aandacht in pagina’s is in belangrijke mate 
een vertaling van een verschil in diepgang, waarvan ik in de volgende twee paragrafen 
een concreet voorbeeld geef: het gebruik van een onrealistische evolutie van urban 
sprawl als benchmark voor het berekenen van kosten en het stabiel houden van de 
toekomstige kosten van bepaalde vormen van ruimtegebruik. 
 
Het toekomstige traject van ruimtegebruik? 
 
Om de cumulatieve kosten van sprawl in kaart te brengen, moeten we weten welke 
toekomstscenario’s er zijn. De studie schetst 3 scenario’s, waarbij de ‘growth as usual’ 
(de befaamde 6ha/dag) tot 2050 als uitgangsbasis wordt genomen. Dit is een 
pessimistisch en onrealistisch scenario. Er is geen juridische voorraad om dit te 
realiseren op middellange (laat staan lange) termijn, het gaat in tegen recente tendenzen 
van verdichting, en het is niet het scenario dat overeenkomt met wat in het BRV wordt 
vooropgesteld.  
 
Wat die recente tendenzen betreft: er wordt in recente cijfers wel melding gemaakt van 
een recente verdere toename van ruimtegebruik (bvb. recent  zelfs tot meer dan 
6ha/dag), maar dat blijkt om een voorafname te gaan op geanticipeerde, opgelegde 
dalingen en dus een tijdelijk effect. Ondertussen wijzen alle andere cijfers rond bouwen 
op een shift naar verdichting en verminderd ruimtegebruik (bvb. toename en zelfs 
dominantie appartementen, die bijna 50% minder ruimtegebruik impliceren, efficiënter 
zijn naar nutsvoorzieningen, en doorgaans minder gelegen zijn in sprawl-gevoelige 
zones). De recente toename aan afgeleverde/aangevraagde bouwvergunningen 
impliceert dus niet noozakelijk meer ruimtegebruik. Wat het BRV betreft: de 
beslissingen zijn inderdaad over de verkiezingen getild, maar er is een brede politieke 
consensus rond een BRV-achtig scenario, en men had dus evengoed dit als benchmark 
kunnnen kiezen om ‘opbrengsten’ te berekenen.  
 
Door dergelijk onrealistisch en pessimistisch beeld als benchmark te nemen, dreigt men 
zich in de toekomstscenrio’s rijk te rekenen. In De Standaard wordt het ‘growth as 
usual’-scenerio van 6ha/dag enisgzins enigmatisch omgetoverd tot ‘huidig beleid’, maar 



dat is geen correcte voorstelling van de zaken: zelfs zonder beleidsingrepen kan 
dergelijke ingebruikname niet blijven duren, zoals aaangegevn lijken recente evoluties 
een voorafname in te houden tov het BRV, en er is een breed gedocumenteerde 
bouwshift aan de gang. De studie brengt de huidige kosten van ons ruimtegebruik goed 
in kaart, maar het doorrekenen ervan gaat uit van een onrealistisch en pessimistisch 
benchmark-scenario die de baten van beleidsingrepen overdreven rooskleurig dreigt 
voor te stellen.   
 
Toekomstige kosten van sprawl? 
 
Bij het doorrekenen van de toekomstige kosten wordt niet alleen een pessimistisch 
ruimtegebruik-scenario gehanteerd, de monetarisering gaat er ook van uit dat de kosten 
van vandaag die van morgen zullen zijn. Of nog: bestaande kosten per type 
ruimtegebruik worden lineair doorgerekend voor het maken van toekomstige 
schattingen. In hoofdstuk 4 van het rapport is er veel en genuanceerde aandacht voor 
het correct in rekening brengen van elasticteiten: de mate waarin een wijziging in 
ruimtegebruik gepaard gaat tot, bijvoorbeeld, een meerkost voor riolering. Dit oog voor 
detail en nuance verdwijnt echter als patronen van vandaag zomaar worden 
overgenomen: het noodzakelijke punt 4 in een monetariseringsstudie (“De toekomstige 
monetaire effecten van de verschillende soorten ruimtegebruik moeten geschat 
worden”) krijgt eigenlijk weinig tot geen aandacht: de huidige kosten worden gewoon 
overgenomen (elasticiteiten blijven ongewijzigd), en gelijkblijvende ruimtegebruik is 
kostenloos. 
 
Waarom is dit relevant? Als we met een onveranderd ruimtegebruik geconfronteerd 
worden, dan zijn de kosten voor nutsvoorzieningen, mobiliteit, etc. niet zomaar gelijk 
aan 0. Verdichten betekent ook een intensiever gebruik binnen bestaande contouren van 
ruimtegebuik, en ook dat brengt kosten met zich mee (bvb. omwille van heraanleg). 
Daarnaast is er vaal al infrastructuur aanwezig binnen (bvb. wegen), en zijn er 
autonome – in de zin van niet-sprawl-gebonden – evoluties inzake energieopwekking, 
mobiliteit, en waterzuivering. Zo kan men ook met kleinschalige 
waterzuiveringsinstallaties de kosten van bijkomende rioleringen reduceren, en neemt 
wagenbezit en -gebruik onder jongeren af. En ook hier wordt de bouwshift niet in 
rekening beracht: men gebruikt de kosten van bestaande bebouwing en extrapoleert die 
naar toekomstige projecten. Echter, zoals aangehaald hebben projecten in toenemende 
mate een efficiënter ruimtegebruik, en dat leidt tot lagere kosten.  
 
Dit alles correct inschatten is uiteraard erg moeilijk, maar het effect van deze 
observaties is nietemin opnieuw dat bij het doorrekenen men met overschattingen van 
toekomstige netto-kosten werkt, zij het dat die uiteraard erg afhankelijk zijn van type 
infrastructuur.  
 
Conclusies 
 
Het is niet de bedoeling om het licht van de zon te ontkennen. Urban sprawl brengt 
kosten met zch mee, zowel vandaag als morgen. Het is belangrijk om die kosten in kaart 
te brengen, zowel in strikte zin als met het oogmerk om een maatschappelijk en politiek 
draagvlak te creëren. Maar een draagvlak creëert men niet met alarmisme dat een 
onrealistisch toekomstscenario combineert met te weinig aandacht voor recente 



tendenzen. De studie schets een gedetailleerd en genuanceerd beeld van de kosten die 
een gebrekkig ruimtelijk ordeningsbeleid vandaag met zich meebrengen, maar gaat bij 
het doorrekenen voorbij aan trendbreuken die zichtbaar worden: de politieke 
consensus, afnemend ruimtegebruik en technologische ontwikkelingen impliceren dat 
wat in De Standaard van 28 maart ‘ongewijzigd beleid’ wordt genoemd in de praktijk 
niet bestaat. Urban sprawl heeft maatschappelijke en monetaire kosten, maar dat 
betekent niet dat men zich zomaar kan beginnen rijk rekenen. Het creëren van een 
draagvlak gaat best uit van een realistische schets van het probleem dat zich aandient: 
toekomstig onderzoek naar kosten en baten gaat best uit van een realistisch scenario 
waarbij men beperkt de juridische voorraad zou schrappen en vergoeden, en op de 
juiste plekken zou kiezen om planologisch te compenseren. Dan pas kan men een 
zinvolle vergelijking maken van welke koerswijziging we nodig hebben, en dit ten 
opzichte van de koerswijzigingen die al zijn ingezet. 
  

 
 
 

 
 
 
 


