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Antwoord college
1. Zie de pdf in bijlage. Toelichting bij de verschillende tabbladen:
• Testresultaat: dit tabblad bevat het resultaat van het eerste deel
van de oefening, namelijk op basis van het gewestplan, de BPA’s en
de RUPs de bestemming afleiding voor elk deel van het
grondgebied. Voor het testgebied waren dat uiteindelijk 60
deelgebieden (eerste kolom - FID = 0 t.e.m. 59). Deze
deelgebieden zijn ook gevisualiseerd op de luchtfoto in dat tabblad.
In de tweede kolom is aangegeven wat de bron van de
bestemming was (GWP = gewestplan, voor het BPA en het RUP is
de specifieke zone-code opgegeven). In de derde kolom staat de
omschrijving van de bestemming zoals genoemd in de
desbetreffende bron
• Absolute cijfers: dit tabblad bevat het resultaat van het tweede deel
van de oefening, namelijk per bestemming (31 verschillende uit
tabblad ‘testresultaat’) is benaderend het aantal m² vermeld per
type Bodembedekking zoals gedefinieerd in de Geopunt-kaartlaag
‘Bodembedekkingskaart (BBK), 1m resolutie, opname 2015’
(https://www.geopunt.be/kaart?viewer_url=https%3A%2F%2Fmaps.geopunt.be
%2Fresources%2Fapps%2FGeopuntkaart_app%2Findex.html%3Fid%3D8ab268d177ce560901784998da0703ee)

•

Percentage tov totale oppervlakte: de absolute cijfers zijn hier
herrekend naar het aandeel van elke combinatie bestemming bodembedekking. Bijvoorbeeld: Autowegen (bodembedekking)
binnen de gebieden met bestemming ‘ambachtelijke bedrijven en
kmo’s) maken 0.06% uit van de totale oppervlakte van het
testgebied. In dit tabblad zijn vooral de (rij- en) kolomtotalen
interessant: in het testgebied is 22,52% ingenomen door
gebouwen, 15,39% door bomen en 24,76% door gras&struiken. De
rijtotalen zijn iets minder relevant omwille van gelijkaardige
bestemmingen met toch andere omschrijvingen of invullingen in de
verschillende plannen, zoals ook toegelicht in het vorige antwoord.
• Percentage per bestemming: de absolute cijfers zijn hier herrekend
naar het aandeel van de verschillende bodembedekkingen voor één
bestemming. Bijvoorbeeld: in het gebied/de gebieden met
bestemming ‘ambachtelijke bedrijven en kmo’s is 74,04% van de
oppervlakte ingenomen door autowegen.
• Percentage per bedekking: de absolute cijfers zijn hier herrekend
naar het aandeel van de verschillende bestemmingen voor één type
bodembedekking. Bijvoorbeeld: van alle bomen ligt 42,45% in
(het) gebied(en) met bestemming ‘Woongebieden’
2. Het is de eerste stap van de oefening die het meeste werk vergt: om
stapsgewijs, uitgaande van het gewestplan telkens BPA per BPA en
RUP per RUP een bijstelling te gaan doen van de bestemming voor de
verschillende delen van het grondgebied. Het tweede deel van de
oefening is iets eenvoudiger, maar ook deze stap vraagt heel wat
rekenwerk, zeker indien dit gevraagd wordt voor (een) specifieke
deelgebied(en). Voor het volledige Mechelse grondgebied is dit in het
verleden wel al berekend als nuttige input voor het klimaatplan:
Groepering
Bebouwd/verhard

Bebouwd/verhard Total
Water
Water Total
Groen
Groen Total
Landbouw
Landbouw Total
Overig Onafgedekt
Overig Onafgedekt Total
Grand Total

Bodembedekking
Gebouwen
Autowegen
Spoorwegen
Overig Afgedekt
Water
Bomen
Gras, Struiken
Landbouw
Overig Onafgedekt

Percentage
9,32%
6,32%
1,19%
6,90%
23,72%
4,65%
4,65%
19,21%
34,04%
53,25%
15,90%
15,90%
2,49%
2,49%
100,00%
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