
Provincie Oost-Vlaanderen, Klimaatcongres, Gent 26 februari 2019

de steenweg en baanwinkels  
van morgen 

workshop 14 uur
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Baanwinkels op je grondgebied bieden voordelen qua tewerkstelling, maar ook nadelen, onder 
andere op vlak van mobiliteit. Zijn multifunctioneel ruimte gebruik en selectief locatiebeleid 
de enige instrumenten om te komen tot leefbare steenwegen? Hoe kunnen gemeenten 
en provincie(s) een partnerschap uitwerken? In deze sessie kom je meer te weten over de 
verschillende stappen in het proces.

Het pad naar klimaatneutraliteit gaat gepaard met een transitie op het vlak 
van mobiliteit. De overheersende automobiliteit kan een halt toegeroepen 
worden door o.a. verplaatsingen efficiënter en duurzamer te laten gebeuren: de 
mobiliteitsbehoefte waar mogelijk beperken en het meest geschikte vervoersmiddel 
kiezen. Hiervoor moet het verkeersnetwerk waarbinnen personen en goederen zich 
verplaatsen, aangepast worden om zo de doorstroming te garanderen. 

De snelle retailontwikkeling langs steenwegen, bijvoorbeeld door supermarkten 
en modezaken die zich naar de rand verplaatsen, heeft een impact op de 
mobiliteitsstromen en op de spreiding van de detailhandel. Een Oost-Vlaamse 
gemeente telt gemiddeld 19 handelspanden per 1 000 inwoners. Echter staat 
gemiddeld 8,7% van deze panden leeg. Veel van deze leegstand is terug te vinden 
in de stads- en dorpskernen. De leegstand is het laagst in shopping centra en 
baanconcentraties.
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Met het EFRO-project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ ontwikkelden 
de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant samen met de 
respectievelijke steden en gemeenten langs de N70 (Gent – Antwerpen) en de 
N10 (Lier – Aarschot) een toekomstvisie voor de steenweg. Het uitgangspunt is 
detailhandel. Het doel? De ongecoördineerde wildgroei van baanwinkels tegengaan 
en de balans herstellen tussen de ruimtebehoevende handel langs steenwegen 
enerzijds en de aantrekkelijke detailhandel in de kernen anderzijds. 

Dit is een complex vraagstuk waar enkel een geïntegreerd en integraal beleid een 
antwoord kan op bieden. Mobiliteit is hier een zeer bepalende factor en geeft  
aanleiding om duidelijke duurzame keuzes te maken. 

Een eerste aanzet is gegeven via de opmaak van een intergemeentelijke en 
interprovinciale detailhandelsvisie, afgetoetst op zowel ruimtelijk, economisch 
als mobiliteitsvlak. In het baanwinkelproject zijn ook twee studies uitgeschreven. 
Een eerste onderzoek is uitgevoerd door RetailSonar en Universiteit Gent waarin 
retailgebieden afgebakend worden op basis van impact- en koopstroomanalyses/
mobiliteitsbewegingen. Een tweede studie is uitgevoerd door Rebel en Stramien 
waarin een vereveningsaanpak voor retailers nader is onderzocht.

De steenweg herstructureren is een werk van lange adem, aangezien deze langs vele 
voordeuren in talrijke gemeenten passeert. Duidelijke toekomstbeelden zijn dan 
belangrijk, maar evenzeer een duidelijk vertrekpunt.

In de infosessie ‘De steenweg en baanwinkels van morgen’ kom je meer te weten 
over het gelopen traject. Letterlijk, want de focus zal liggen op klimaat en mobiliteit. 
Steenwegen zijn verbindingswegen, maar zijn door de vele baanlinten zwaar 
fi legevoelig geworden. Via analyses rond knoop- en plaatswaarden, bereikbaarheid 
en een multimodale aanpak, komen we in deze sessie tot een gepast locatiebeleid 
voor een lokaal bestuur. 

Concreet bieden we je bestuur volgende tools aan:

• Leidraad ‘Baanbrekend winkelen. Een routeplan voor leefb are steenwegen in 
Vlaanderen’

• Inhoudelijke ondersteuning bij omgevingsaanvragen voor gemeenten en steden
• Gemeentelijke feitenfi ches voor detailhandel en toegang tot online 

winkeldatabestand Locatus
• Impact- en haalbaarheidsanalyses voor detailhandel, via RetailCompass
• (Ondersteuning bij de) opmaak van een gemeentelijk detailhandelsplan
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Ruimtelijk planner

SPREKERS

Waar je komt langs 
Vlaamse wegen, overal 
kom je retail tegen. 
De uitdaging is dus groot. 

Wil je meer info over het 
baanwinkelproject, de studies 
uitgevoerd door RetailSonar en Rebel 
bekijken, de brochure van de N70 en 
de leidraad ‘Baanbrekend winkelen’ 
downloaden, surf dan naar de website 
van de provincie Oost-Vlaanderen 
www.oost-vlaanderen.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Economie
kathy.gillis@oost-vlaanderen.be
09 267 86 18

Ruimtelijke planning
silke.lemant@oost-vlaanderen.be
09 267 78 89

MEER INFO
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