
Vernieuwde visie Vlaams 
stedenbeleid

Stadslab ruimte, Leuven, 

26 februari 2019



“Het is onze ambitie om bij te dragen 

aan belangrijke maatschappelijke 

transities, nieuwe perspectieven te 

ontwerpen voor steden en regio's en te 

innoveren in governance.”



Intern IDEA-team 
(multidisciplinair)
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(multidisciplinair)

• Filip De Rynck
• Tom Coppens
• Stijn Oosterlynck
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• Yves Deweerdt

Academische 
experten

• Ingevuld op 
maat

Praktijkexperten
• Steden
• Maatschappelijk veld
• Vlaamse overheid

Steden
• Beleidsmensen
• Management
• Organisaties

Vlaamse Overheid
• Team stedenbeleid
• Alle 

beleidsdomeinen

Onafhankelijke 
coördinatie

Een traject in cocreatie



Resultaatsgerichte 
aanpak

• Wervende visietekst
• Aangepast 

organisatiemodel 
op lokaal en Vlaams 
niveau

• Instrumentenkoffer

Exploratie
Relevante ontwikkelingen en 

nieuwe denkbeelden

Structurering en 
verbeelding

Gelaagd toekomstbeeld

Doorwerking
Transitiepaden

Organisatie
Op stedelijk en Vlaams 

niveau
Instrumenten

Eindrapportage

• Data en literatuur
• Werksessie Team stedenbeleid
• Zelfreflectie Witboek
• Stadskamers 

• IDEA XL
• Redactie en verbeelding

• Stadslabo’s met 
steden, experten en 
maatschappelijke 
actoren

• Werksessies steden, 
Vlaanderen, Brussel, 
gemengd

• Evaluatie bestaand 
instrumentarium

• Brainstormsessie
• Benchmarking met NL



Het stedenbeleid moet een systemische omslag 
ondersteunen op vijf domeinen



Verloop Stadslabo ruimte

13u00-13u15 Onthaal & situering traject, door Idea Consult

13u15 – 14u50
Transitie op vlak van mobiliteit ... wat bedoelen we?

Ingeleid door Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen)

14u50 – 15u10 Pauze

15u10 – 16u30

Twee gespreksgroepen:

• Hoe kan Vlaamse Vlaamse overheid de steden het best
ondersteunen in deze transitie (Vlaams stedenbeleid)?

• Hoe kunnen de steden hun hinterland meenemen in
deze transitie (de steden als vliegwiel voor hun
omgeving)?

16u30 – 16u45 Plenaire terugkoppeling

16u45 Afronding



Vernieuwd Stedenbeleid - Stadslabo ‘mobiliteit’ – 27 februari 2019

Tweebronnen site (Bib Leuven) - Leuven

Een stedelijke agenda 
voor mobiliteitsbeleid
Dirk Lauwers
Onderzoeksgroep Stedelijke Ontwikkeling

Faculteit Ontwerpwetenschappen – UAntwerpen
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Stedelijke agenda mobiliteitsbeleid
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Inzichten - panorama

Wat zijn paradigma’s, hoe worden ze bepaald?

• Iedere samenleving heeft bepaalde morele, politieke, sociale en economische 
grondhoudingen, die ook het denken over mobiliteit bepalen . Deze 
grondhoudingen zijn ingebed in de culturele traditie en in het dominerende 
politieke en economische systeem. Ze leiden de principes van het handelen, 
de vormen van institutionalisering en de productie van wetenschappelijke 
theorieën (Bleidick, 1985). 

• Hoewel deze theorieën niet tot een bepaalde historisch maatschappelijke 
context, gereduceerd kunnen worden ontstaan ze dus niet in een historisch-
maatschappelijk vacuüm. Deze historisch-maatschappelijke inbedding van 
wetenschappelijke theorieën is een gevolg van het feit, dat de gemeenschap 
van onderzoekers niet los staat van de omringende maatschappij en van de tijd 
waarin zij leeft. (Kolakowski, 1981).

• Vermits beleidsonderzoek over mobiliteit per definitie maatschappelijk gericht is 
zullen de gehanteerde mobiliteitsparadigma’s een maatschappelijke dimensie 
vertonen, waardengeladen zijn 



Dirk Lauwers                                                                                                                      Vernieuwd Vlaams 

stedenbeleid

Stedelijke agenda mobiliteitsbeleid

27 februari 2019, Tweebronnensite, Leuven

Inzichten - panorama

Waarden naar Jonathan Haldt
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Inzichten - panorama

• Wat zijn paradigma’s, hoe worden ze 
bepaald?

• Technologie speelt een belangrijke rol in 
mobiliteit. Ook technologische ontwikkeling gaat 
met sprongen (disrupties). Deze ontwikkelingen 
kunnen op zich nieuwe paradigma’s genereren. 
Of kunnen integendeel gezien worden als een 
mogelijkheid om paradigmawisselingen te 
kunnen vermijden. 

• Game changers, bv. introductie zelfrijdende 
voertuigen, maar bv. ook van e-bikes worden 
door sommigen gezien als een oplossing voor 
huidige mobiliteitsproblemen. 
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Inzichten - panorama

Dominante paradigma’s in mobiliteitsdiscours
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Inzichten - panorama

Dominante paradigma’s in mobiliteitsdiscours

Conventionele paradigma dat hoofdzakelijk steunt op verdere evolutie 

van het autoverkeer is nog sterk aanwezig in Vlaanderen.

Infrastructuur ontwikkeld 

op basis van ‘predict and provide’.

Bron: PlanMER A102-R11bis (2015)
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Inzichten - panorama

Dominante paradigma’s in mobiliteitsdiscours

Duurzame mobiliteitsparadigma’ was basis voor Ontwerp Mobiliteitsplan 

Vlaanderen (2003) en daarop gebaseerde 

gemeentelijke/stedelijke mobiliteitsplannen 
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Inzichten - panorama

Dominante paradigma’s in mobiliteitsdiscours

‘City as a place’ paradigma is reeds geruime tijd ‘in ontwikkeling’ in 

verschillende Vlaamse steden (Brugge, Mechelen, Leuven, Gent…) en 

was recent aanleiding tot radicale verkeerscirculatieplannen in Leuven 

en Gent.
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Inzichten - panorama

Dominante paradigma’s in mobiliteitsdiscours

Slimme mobiliteitsparadigma is sterk opkomend zowel

technocentric als consumercentric model

Verkeerlichtencoördinatiecentrale 

Antwerpen

‘Supercomputer’
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Inzichten - panorama

Paradigma shift

Bron: P. Jones, Lessons from the EU ‘CREATE’ project
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Inzichten - panorama

Paradigma shift

Bron: P. Jones, Lessons from the EU ‘CREATE’ project
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Inzichten - panorama

Paradigma shift
The Future City?

Some early signs:

– MaaS

– Accessibility planning

– Sharing economy

New analytical methods:

– Socio-technical systems

– Activity-based modelling
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Inzichten - panorama

Paradigma shift

Bron: P. Jones, Lessons from the EU ‘CREATE’ project
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Inzichten - panorama

(SUMP)

Banister

Vermijden

Verkorten

Veranderen

Verschonen
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Beleidskaders

Europees kader stedelijke mobiliteitsplanning EU
The European Green Paper on urban mobility identifies 

five challenges for the urban mobility policy

1 Towards free-flowing towns and cities

2 Towards greener towns and cities

3 Towards smarter urban transport

4 Towards accessible urban transport

5 Towards safe and secure urban transport

Source : DG TREN Green paper on urban mobility (2007)

A new perspective on urban mobility means to develop  "co-modality" between the different kinds of 
collective transport (train, metro, tram, bus, taxi) and individual transport (car, motor, bike, walking
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Beleidskaders

Europees kader stedelijke mobiliteitsplanning EU
Sustainable Urban Mobility Planning SUMP – concept ‘promoted’, by EU

a a SUMP is ...

a a SUMP is ...

Guidelines: http://www.mobilityplans.eu/
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Beleidskaders

Europees kader stedelijke mobiliteitsplanning EU
Sustainable Urban Mobility Planning SUMP – concept ‘promoted’, by EU

Guidelines: http://www.mobilityplans.eu/
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Beleidskaders in transitie

Vlaams kader stedelijke mobiliteitsplanning 
Sustainable Urban Mobility Planning SUMP – concept ‘promoted’, by EU

Is erg geïnspireerd op Vlaams kader 1997-2018 ->Mobiliteitsdecreet

http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/mobplan.php
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Beleidskaders in transitie

Vlaams kader stedelijke mobiliteitsplanning 

Met nieuwe (ontwerp) decreet Basisbereikbaarheid ->

Accent op (stads)regionale planning

http://www.mobielvlaanderen.be
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Beleidskaders in transitie

Vlaams kader stedelijke mobiliteitsplanning 

Met nieuwe (ontwerp) decreet Basisbereikbaarheid ->

Accent op (stads)regionale planning

http://www.mobielvlaanderen.be
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Beleidskaders in transitie

Vlaams kader stedelijke mobiliteitsplanning 

Met nieuwe (ontwerp) decreet Basisbereikbaarheid ->

Accent op (stads)regionale planning

http://www.mobielvlaanderen.be
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Beleidskaders in transitie

Burgers in beweging (vooral gezondheid en veiligheid)
Hefboom voor gezondere – meer duurzame mobiliteit

Actie Filter Cafe Filtre 2018

Bezorgde Ouders Antwerpen 2017
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Beleidskaders in transitie

Burgers in beweging (en voor levenskwaliteit in de stad)
Hefboom voor stadsvriendelijke – meer duurzame mobiliteit
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Inspiratiekader: pact van Amsterdam

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf
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Inspiratiekader: pact van Amsterdam

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf
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Inspiratiekader: pact van Amsterdam

4 thema’s                               9 acties

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf

https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/2018-11-14_pum_final_action_plan.pdf
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Inspiratiekader: pact van Amsterdam

3 hefbomen workshop           9 acties

1. Modal shift

-- Openbaar vervoer + actieve modi

2. Autoluwe steden/wijken

-- UVAR

3. New Mobility Services

-- MAAS/Shared Mobility
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Hefbomen

Modal shift
voorbeeld Toekomstverbond Antwerpen 

(‘eerste’ interpretatie Ringland)

(uitwerking in Routeplan2030 = regionaal plan)
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Hefbomen

Modal shift
Uitdagingen openbaar vervoer
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Hefbomen

Modal shift
Uitdagingen fietsmobiliteit (corridors – gebieden)

https://fietsberaad.be/documenten/rapport-fix-the-mix-aanpak-voor-veilig-fietsen-in-gezonde-buurten/
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Hefbomen

Modal shift
Uitdaging nr 1
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Disruptieve technologie? (autonoom rijden)

(e-bike:afstand x2 = opp. x4)



Dirk Lauwers                                                                                                                      Vernieuwd Vlaams 

stedenbeleid

Stedelijke agenda mobiliteitsbeleid

27 februari 2019, Tweebronnensite, Leuven

Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Nieuwe businessmodellen - technologie
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Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Nieuwe busines(smodellen) - technologie



Dirk Lauwers                                                                                                                      Vernieuwd Vlaams 

stedenbeleid

Stedelijke agenda mobiliteitsbeleid

27 februari 2019, Tweebronnensite, Leuven

Hefbomen

Nieuwe mobiliteit

Mobility as a Service (info-data/betalen)
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Hefbomen

Autoluwe steden: Buchanan, Traffic in Towns 1964

Maakt onderscheid tussen ‘environmental areas’ 

and ‘collectors’ 

Sinds jaren 80 ook sterke nadruk op snelheidsbeheersing : 

verblijfsgebieden

Onderscheid tussen verblijfsgebieden  en verkeersgebieden basis 

verkeerstechnische ontwerpprincipes 

Basis stedenbouwkundige concepten (‘Superblocks’ Barcelona bv.)
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Hefbomen

Autoluwe steden: Buchanan, Traffic in Towns 1964

Maakt onderscheid tussen ‘environmental areas’ 

and ‘collectors’ 

Sinds jaren 80 ook sterke nadruk op snelheidsbeheersing : 

verblijfsgebieden

Onderscheid tussen verblijfsgebieden  en verkeersgebieden basis 

verkeerstechnische ontwerpprincipes 

Basis stedenbouwkundige concepten (‘Superblocks’ Barcelona bv.)
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Hefbomen

Autoluwe steden: Buchanan, Traffic in Towns 1964
Toepassing Mechelen 1980 …
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Hefbomen

Autoluwe steden: superblocks Barcelona
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Hefbomen

Autoluwe steden: regulering/ technologie selectieve toegang

:
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Hefbomen

Autoluwe steden: regulering/ technologie selectieve toegang

In 2007, the following results were available:

• Reduction of access flows: - 15/20%

• Increase of average speed (inside) : + 4%

• Increase of T.P. passengers (local) : + 5%

• Increase of two wheels (access): +10%

• Residual illegal transit: 25.000 /wk

• Pollution concentration: local reductions,

almost compensated by the increase of “two

wheels” access 
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Hefbomen

Autoluwe steden: parkeren/stallingsnorm
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Governance

Tussen rationele planning (zie SUMP methodologie) en ‘undefined

becoming’?

Multi-actor planning
Transitions = deep changes in the structure, culture and practice of societal systems e.g. 
mobility – to put this system on a more sustainable track 

✓Transition = complex process: it involves a lot of actors with different, often 
conflicting interests and with different ideas of what exactly is the problem or the 
right solution

✓Key question: can such a transition be steered, and by whom? (most common answer 
= yes, but…)

✓Straightforward steering top down or bottom up only through market mechanism is 
not enough

✓Need for transition governance or management

source: Dirk Lauwers, Leeds 2012
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Governance

Tussen rationele planning (zie SUMP methodologie) en ‘undefined

becoming’?

A lot of success stories: urban governments have strong leverage instruments:

Parking and other ‘charging’ of using road and infrastructure  

congestion charging and/or parking tariff policies resulting in minus 20% till  minus 30% car 
traffic entering city centres (Milano, Stockholm, Vienna, Amsterdam)

Infrastructure design

traffic calming and ‘place making’ projects resulting in changing quality of public area in cities 
and fostering new urban and mobility cultures (more biking and walking, vibrant city centres
instead of car cities (resulting in many cities with active mode share > 1/3)

Urban governments have strong tradition in institutional cooperation infrastructure 
network planning and public transport

public  transport network planning is a ‘traditional’ issue for urban regional cooperation 
(Vienna, Lille, Randstad, Geneve, …) source: Dirk Lauwers, 

Leeds 2012
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Governance

Tussen rationele planning (zie SUMP methodologie) en ‘undefined

becoming’?

But also failed/disturbed processes

Oosterweel link = completion of the Antwerp ring road,

including a river Scheldt crossing

Was planned to be the largest infrastructure project ever built in Belgium 

Started in 1995 as a noiseless process for more than 15 years 

Decision seemed to be taken in 2005-2008:

- EIA and spatial implementation plan 

(basis for building permit) approved

- Dedicated project management organisation 

established by the Flemish government

Reference design & budget approved 

DBFM consortium selected by the Flemish government

source: Dirk Lauwers, Leeds 2012
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Governance

Tussen rationele planning (zie SUMP methodologie) en ‘undefined

becoming’?

But also failed/disturbed processes

then became controversial

(academic + political + professional world)

action groups dominated the debate from 2008 

on and could according to Belgian law 

enforce a public referendum 

held October 18th 2009 

the project was rejected by the Antwerp citizens                    

source: Dirk Lauwers, Leeds 2012
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Governance

Tussen rationele planning (zie SUMP methodologie) en ‘undefined

becoming’?

Co-creatief proces als uitweg

Formeel kader: Toekomstverbond 2017

Intendant (mediator)

Werkbanken / ontwerpend onderzoek

Expertise / citizen science -> agendering
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Governance

Tussen rationele planning (zie SUMP methodologie) en ‘undefined

becoming’?

Co-creatief proces als uitweg

‘Spelen’ met complexiteit
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Governance

Tussen rationele planning (zie SUMP methodologie) en ‘undefined

becoming’?

Co-creatief proces als uitweg

Kunst van het koppelen
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Governance

Tussen rationele planning (zie SUMP methodologie) en ‘undefined

becoming’?

Co-creatief proces als uitweg

Transitie kansen geven (van draagvlak naar vraagvlak: YIMBY)
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AAN HET WERK

– Modal shift: bespreking 

better regulation, better funding, better knowledge

– New mobility services: bespreking 

better regulation, better funding, better knowledge

– Autoluw (UVAR): bespreking 

better regulation, better funding, better knowledge



Verloop Stadslabo ruimte

13u00-13u15 Onthaal & situering traject, door Idea Consult

13u15 – 14u50
Transitie op vlak van mobiliteit ... wat bedoelen we?

Ingeleid door Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen)

14u50 – 15u10 Pauze

15u10 – 16u30

Twee gespreksgroepen:

• Hoe kan Vlaamse Vlaamse overheid de steden het best
ondersteunen in deze transitie (Vlaams stedenbeleid)?

• Hoe kunnen de steden hun hinterland meenemen in
deze transitie (de steden als vliegwiel voor hun
omgeving)?

16u30 – 16u45 Plenaire terugkoppeling

16u45 Afronding



Stadslabo’s

• Sociale mobiliteit: vrijdag 8 februari 2019, 12u-17u in Gent, De 
Broederij

• Begeleiding: IDEA i.s.m. Stijn Oosterlynck

• Circulaire stad: maandag 18 februari 2019, 12u-17u in Antwerpen, De 
Winkelhaak

• Begeleiding: IDEA i.s.m. Yves Deweerdt

• Compacte en leefbare stad (Ruimte): dinsdag 26 februari 2019, 13u-
17u in Leuven, op site Tweebronnen (Bib Leuven) 

• Begeleiding: IDEA i.s.m. Tom Coppens.

• Bereikbare stad (Mobiliteit): woensdag 27 februari 2019, 13u-17u in 
Leuven, op site Tweebronnen (Bib Leuven)   

• Begeleiding: IDEA i.s.m. Dirk Lauwers. 

• Economisch veerkrachtige stad: 28 februari 2019, 12u-17u in 
Leuven, Hangar K 

• Begeleiding IDEA Consult



www.visiestedenbeleid.info

http://www.visiestedenbeleid.info/


CONTACT

Bart Van Herck
Bart.vanherck@ideaconsult.be

0477 26 34 33

Ties Vanthillo
Ties.vanthillo@ideaconsult.be

0494 20 87 66
IDEA Consult
Jozef II straat 40 b1
1000 Brussel

mailto:Bart.vanherck@ideaconsult.be


Verloop

Timing Verloop Stadslabo Ruimte
13u Onthaal en inleiding, situering traject door IDEA

13u15 Inleiding door de expert, welke transitie? uitklaren van de transitie 
die we wensen te maken

13u45-
14u50

Plenaire bespreking

 Per 2: zijn dit de opgaven voor de steden? Zien jullie nog andere?
Voorbeelden? Waarom lukt het op die plaatsen? Wat zou er
verder moeten gebeuren?

 Bespreking en mogelijkheden voor weerwoord door groep en 
expert

14u50u-
15u10

Pauze

15u10-16u30 Twee gespreksgroepen: het stedenbeleid als hefboom

 Indeling deelnemers in twee groepen met thematische 
invalshoek

− Urban Sprawl: bespreking better regulation, better funding,
better knowledge

− Nature based solutions: bespreking better regulation, better
funding, better knowledge


