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Overzicht

• EU Cohesiebeleid en stedelijke ontwikkeling

• Stedelijke indicatoren dankzij geografische informatie

• Een kader voor stedelijke analyse

• Naar betere cijfers voor gebieden binnen de steden

• Toekomstige kansen en uitdagingen



EU Cohesiebeleid 2014-2020

• Investeringsbeleid; ongeveer 1/3 van de EU-begroting

• Ondersteunt 11 thematische doelstellingen voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei

• Sterkere focus op stedelijke gebieden
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Stedelijke indicatoren dankzij geografische

informatie

• Beleidsfocus op stedelijke gebieden vereist vergelijkbare en 
recente cijfers over Europese steden

• Klassiek aanbod aan indicatoren uit Europese statistische
reeksen (Urban Audit)

• Thema's als duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit
hebben nog nood aan meer vergelijkbare indicatoren

• Cijfers dienen ook een beeld te geven van de verscheidenheid
binnen de steden

• Ruimtelijk kader voor data en analyse
• Hoge-resolutie rasters

• Raamwerk op basis van punten (adressen) of polygonen



Een kader voor stedelijke analyse

• Copernicus Urban Atlas als kader voor multithematische
analyse binnenin stedelijke gebieden

 eenvormige schaal en definities

 classificatie focust specifiek op stedelijk bodemgebruik

 goed geïntegreerd met vervoersnetwerken, meer bepaald met 
het volledige wegennetwerk

 kan gecombineerd worden met statistische data op sub-
gemeentelijk of raster-niveau

 biedt interessante analysemogelijkheden in combinatie met 
data m.b.t. andere thema's dan bodemgebruik



Naar betere cijfers voor gebieden binnen de steden

• Bevolkingscijfers

 mogelijkheden tot aggregatie op basis van adrespunten?

 rasters aan hoge resolutie (celgrootte < 1 km²)

 polygonen (bouwblokken; Urban Atlas)

 zoeken naar betere hulpvariabelen als er schattingen nodig zijn
(disaggregatie)

• Meer dan enkel totale bevolking…

 bevolking per leeftijdsklasse, …

 werkenden (op de plaats van tewerkstelling), bevolking tijdens de dag



Ruimtelijke verdeling van de bevolking binnen de 

steden

• Bevolkingsschatting per Urban Atlas polygoon

 methode gebruikt inputdata over totale bevolking
aan de hoogst mogelijke resolutie (rasters, 
statistische sectoren, enz.)

 ligging van de gebouwen (GHSL: 10x10 m raster 
afgeleid uit satellietbeelden)

• Cruciaal materiaal voor analyse qua nabijheid
en toegankelijkheid

 stedelijke groene zones

 openbaar vervoer

 bodemgebruik per inwoner



Bevolking per bouwblok

• Alternatieve data voor disaggregatie: Madrid

Urban Atlas en GHSL Urban Atlas en 
vloeroppervlakte van de 
gebouwen

Gebouwen (inclusief hun 
vloeroppervlakte en hun 
functie)

Testdata m.b.t. gebouwen: Dirección General del Catastro (INSPIRE BU thema)



Bevolking per bouwblok

• Alternatieve data voor disaggregatie: Gent

Urban Atlas GHSL (10 m) Urban Atlas en gebouwen
(inclusief hun hoogte)

Testdata m.b.t. gebouwen: 3D GRB (Informatie Vlaanderen)



Testresultaten

Gebouwen Bodemgebruik TAF * 

(tussen 0 en 200)

GHSL Urban Atlas classificatie 36.1

Vloeroppervlakte Urban Atlas classificatie 30.2

Vloeroppervlakte Functie v.d. gebouwen 23.5

Madrid:
Totale 
bevolking

Gebouwen Bodemgebruik TAF

GHSL Urban Atlas classificatie 28.1

Bouwvolume Urban Atlas classificatie 23.1

Gent:
Totale 
bevolking

* TAF = totale absolute fout (van de schattingen in vergelijking met de 
waargenomen data per statistische sector)



Meer dan enkel totale bevolking…

Gebouwen Bodemgebruik TAF

GHSL Urban Atlas classificatie 62.7

Vloeroppervlakte Urban Atlas classificatie 54.5

Vloeroppervlakte Functies van de 

gebouwen

42.6

Madrid:

• Werkenden (geteld op de werkplaats)

– precieze data onder gemeenteniveau zijn nog schaars

– disaggregatie stelt hogere eisen aan data over bodemgebruik, ligging van 
gebouwen en hun functies

– test op basis van wijkgegevens in Madrid:



Toekomstige kansen en uitdagingen

• Huidige combinaties van data kunnen leiden tot
betekenisvolle en vergelijkbare indicatoren

• Uitdagingen blijven bestaan m.b.t. de ruimtelijke resolutie, de 
thematische precisie en de beschikbaarheid van data

• Enkele toekomstperspectieven:
 verdere uitbreiding van INSPIRE-thema's, bv. gebouwen (BU) (en/of 

bouwhoogte-informatie uit satellietgegevens)

 Meer open data, zoveel mogelijk gebruik makend van (de-facto) 
standaarden (cartografische diensten, vervoersoperatoren, regio's, 
steden, …)

 Soepele aggregatiemogelijkheden op basis van adresgerelateerde data?

 Tijdreeks van Copernicus data (Urban Atlas)



Meer informatie

• Disaggregatie van bevolkingscijfers met gebruik van data over 
bouwhoogte, functies van gebouwen en bodemgebruik: 
http://www.efgs.info/information-base/case-study/analyses/mapping-
high-resolution-population-employment-data-urban-areas-tests-taking-
account-height-functions-buildings/

• Copernicus Urban Atlas 2012: http://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/

• Bevolking en stedelijke groene zones: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/workin
g-papers/2016/a-walk-to-the-park-assessing-access-to-green-urban-areas-
in-europe-s-cities

• Toegang tot stedelijk openbaar vervoer: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/workin
g-papers/2015/measuring-access-to-public-transport-in-european-cities

• Global Human Settlement Layer (GHSL): http://ghslsys.jrc.ec.europa.eu/ en
http://land.copernicus.eu/pan-european/GHSL



Deze presentatie zal vanaf 13 juni 2016 
te downloaden zijn op 

http://overheid.vlaanderen.be/trefdag
-informatie-vlaanderen-2016

Volg ons op Twitter: @info_vlaanderen
Like us on Facebook

#TIV2016


