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1/ Inleiding 

1.1/ Context van de opdracht 

Deze beleidsondersteunende opdracht kadert in de ontwikkeling van het Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen (BRV). Dit beleidsplan wordt momenteel uitgewerkt door de Vlaamse Overheid op basis 

van het Groenboek Ruimte Vlaanderen, gelanceerd in 2012 (RWO, 2012). Het BRV vervangt het 

huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat sinds 1997 een belangrijk fundament vormt van het 

ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Het BRV zal de basis vormen voor een dynamisch, gebiedsgericht en 

realisatiegericht ruimtelijk ontwikkelingsbeleid op lange termijn (Schauvliege, 2014).  

De verscheidenheid aan kleinschalige Vlaamse landschappen inspireerde drie uitgangspunten van het 

Groenboek. Dit zijn de ontwikkeling van een levenskrachtig platteland met een evenwichtige mix van 

functies, de meerkernigheid van stedelijke regio’s en het maken van keuzes voor de suburbane 

gebieden (RWO, 2012). Dit impliceert onder andere het inzetten op een (be-)leefbaar landelijk 

gebied met sterke dorpen in relatie tot een veerkrachtige open ruimte.  

Om de concepten van het Groenboek af te toetsen worden gebiedsgerichte oefeningen uitgevoerd. 

Het doel hiervan is te komen tot een selectie van quick-wins en aanbevelingen, die meegenomen 

kunnen worden in de verdere ontwikkeling van het BRV. 

Een van de tien gebieden waar zo’n gebiedsgerichte oefening uitgevoerd wordt, is het Pajottenland. 

Het Pajottenland is een landbouwstreek die gekenmerkt wordt door een open landbouwlandschap. 

Vanuit een ruimtelijke logica wordt in deze studie het ruimere Pajottenland beschouwd. De focus ligt 

op de gemeenten Lennik, Roosdaal, Gooik, Galmaarden, Pepingen, Herne en Bever, maar ook de 

gemeenten Affligem, Dilbeek, Liedekerke, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Linkebeek worden 

meegenomen in dit expertenadvies. De oefening zelf richt zich op het thema ‘levenskrachtig 

platteland’. 

1.2/ Probleemstelling 

De landbouwstreek Pajottenland bevindt zich in de invloedssfeer van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Residentialisering en de aanwezigheid van hobbylandbouw zet de resterende open ruimte 

en professionele landbouw onder druk. Tegelijkertijd heeft de Brusselse stedeling ook nood aan dat 

open landbouwlandschap dat zo nabijgelegen is. De mogelijkheden voor lokale voedselproductie, 

recreatie, zorgboerderijen en educatieve projecten bieden een noodzakelijke aanvulling op de 

metropolitane voorzieningen van de hoofdstad. 

Uit de landbouwstatistieken blijkt dat het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen in de laatste tien 

jaar tijd is gedaald met ongeveer 30 procent. De resterende bedrijven worden echter groter in 

oppervlakte (Danckaert, 2013). De Vlaamse open ruimte wordt dus gekenmerkt door minder maar 

grotere landbouwbedrijven. De inname van landbouwgebouwen en landbouwgrond door niet-

agrarische economische activiteiten is een landgebruik dat onderdeel vormt van deze 

plattelandsverandering. Nieuwe gebruikers maar ook nieuwe gebruiken duiken op, die zowel 

landbouwgronden als -gebouwen innemen voor andere activiteiten. Dit proces leidt niet alleen tot 

een verandering van de rurale economie maar ook van het sociaal en ruimtelijk functioneren van het 

platteland (Dewaelheyns, 2012; Verhoeve, 2012; Verhoeve & Dewaelheyns, 2013; Verhoeve, 2015).  
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De maatschappelijke probleemstelling in verstedelijkte plattelandsgebieden is meerledig. Het 

toenemende aantal en de toenemende diversiteit van actoren leidt tot een toename van de 

competitie om land. Landbouwers en niet-landbouwers zijn in competitie met elkaar voor land, 

waarbij de niet-landbouwers traditioneel financieel sterker staan (Zasada, 2011; Primdahl, 2013; 

Wauters, in press). De toenemende moeilijkheid om land te verwerven, vormt niet alleen een 

probleem voor individuele landbouwers, maar ook voor de landbouwsector in zijn geheel (Præstholm 

& Kristensen, 2007; Jaarsma & De Vries, 2013; van der Vaart, 2005; Busck et al., 2008;Malucelli et al., 

2014; Vandermeulen et al., 2009; Markantoni & Strijker, 2012). Naast de conflicten die volgen uit de 

competitie om land te verweren, zijn er maatschappelijke conflicten die een gevolg zijn van 

moeilijkheden met betrekking tot het samen leven van de grote diversiteit aan actoren. Deze co-

existentie van een brede waaier aan actoren in het landelijke gebied leidt vandaag vaak tot conflict 

van nabuurschap. Elk van deze actoren heeft namelijk specifieke verwachtingen ten aanzien van de 

ruimte (Slee, 2005; Kerselaers et al, 2013; Zasada, 2013). Gekende conflicten, aangegeven door de 

niet-landbouw actoren zijn  geur- en geluidshinder, degradatie van ruimtelijke kwaliteit en verhoogd 

verkeer (Paül & McKenzie, 2013; Kerselaers, 2012). Verder vergroot ook de toenemende 

maatschappelijke vraag naar recreatie en de bescherming van ecosystemen en natuurlijke processen 

in op het platteland de verwachtingen die de maatschappij heeft ten aanzien van het platteland 

{Jongeneel et al., 2008;Zasada, 2011; Rogge & Dessein, 2013; Paül & McKenzie, 2013). 

Deze maatschappelijke kwesties zijn een uitdaging voor beleid. Het verstedelijkt platteland, en 

Vlaanderen bij uitstek, vormt vandaag de dag een hoog dynamisch, heterogeen en complex 

verstedelijkend gebied (Hersperger & Bürgi, 2009; Pinto-Correia et al., 2006; Van Eetvelde & Antrop, 

2009; Bomans et al., 2010), met een uitgebreid spectrum aan thema’s en actoren. Deze multi-

sectorale realiteit van het platteland is maar moeilijk te vatten door de sectorale lens van beleid 

(Bomans et al., 2011; Scott, 2011; Qviström, 2007).  

Een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van een levenskrachtig Pajottenland kan zich niet beperken 

tot enkel het landbouwlandschap en de dorpskernen. De historische en beleidsmatig gegroeide 

tweedeling tussen stad en platteland is niet meer van toepassing. In het polycentrische en 

kleinschalige Vlaanderen van vandaag zijn de historische relaties tussen stad en platteland aan een 

hedendaagse invulling toe {Verhoeve et al., 201; Verhoeve et al., 2012; Dewaelheyns et al., 2014; 

Gulinck et al., 2013).  

De historische stad-land relaties kunnen aangevuld worden met een brede waaier aan nieuwe 

bevragingen van, en claims op, de plattelandsruimte, gaande van spontane transformaties tot het 

voorzien van klimaatbuffers. De kwaliteitseisen die daarbij gesteld worden aan het platteland, haar 

landschap en open ruimte zijn door de steeds sterker verstedelijkende context niet alleen veranderd 

maar ook toegenomen. Door de dynamiek van deze nieuwe functionele stad-land relaties niet alleen 

te erkennen maar ook te verkennen, krijgt het BRV meer slagkracht in het nastreven van de 

ontwikkeling van een levenskrachtig en veerkrachtig platteland. 

 



 

 

Figuur 1 Het Pajottenland in vogelvlucht © Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei  



 

1.3/ Doelstelling, onderzoeksvragen en methode 

De algemene doelstelling van dit expertenadvies is na te gaan hoe ruimtelijke planning een 

ondersteunde rol kan spelen in het creëren van een  (levenskrachtig en veerkrachtig en platteland 

door in te spelen op de huidige functionele stad-land relaties tussen het Pajottenland en Brussel. Om 

deze algemene doelstelling te verwezenlijken, onderscheiden we twee deeldoelstellingen. De eerste 

deeldoelstelling is om een beter zicht te krijgen op de huidige functionele stad-land relaties tussen 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Pajottenland. De specifieke onderzoeksvragen zijn: 

- Wat zijn de voornaamste functionele stad-land-relaties tussen het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en het Pajottenland? 

- Welke kansen bieden deze relaties voor het ruimtelijk beleid?  

- Welke bedreigingen bieden deze relaties voor het ruimtelijk beleid? 

De tweede doeldoelstelling het formuleren van aanbevelingen voor het Pajottenland, gebaseerd op 

een integratie van de inzichten. De inzichten en aanbevelingen voor het Pajottenland kunnen 

inspiratie bieden voor beleidsaanbevelingen op Vlaams niveau.  

Het expertenadvies steunt op een literatuurstudie en op overleg en discussies tussen de 

verschillende auteurs. Via de analyse van (inter)nationale literatuur wordt een eerste beeld gekregen 

van huidige functionele stad-land relaties. Vervolgens bundelen we een collectief aan huidige 

functionele stad-land relaties tussen het Pajottenland en Brussel voor drie thema’s: herbruik van 

hoeves en leefbare dorpen, veerkrachtige valleien en  landbouwlandschap. Hierbij gaat er ook 

aandacht uit naar de kansen en bedreigingen verbonden aan deze functionele stad-land relaties.  

Het samenbrengen van deze inzichten en een verdere reflectie hierop resulteert in aanbevelingen 

rond een geïntegreerde ontwikkeling van het Pajottenland als een levenskrachtig en veerkrachtig 

platteland.  

 

2/ (Inter-)nationaal perspectief op functionele stad-land relaties 

“As long as the surrounding country no longer has any city-life supporting capacity the city will 

at best ignore it or at worst destroy it through expansion. The country is not saved by 

containment of urban development alone, it needs a new functional and ecological relationship 

with the city.”  

Frey (2000:21) 

 

2.1/ Definitie functionele stad-land relaties 

Dit expertenadvies start vanuit het begrip ‘functionele stad-land relatie’. Functionele stad-land 

relaties wijzen op functionele linken tussen stedelijke gebieden en het platteland {Zonneveld, 2007 

#4159}. Stad en platteland zijn onderling afhankelijk, en economisch, politiek, sociaal en fysiek 

verbonden door een waaier aan thema’s waaronder wonen, tewerkstelling, onderwijs, mobiliteit, 

toerisme en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (Stead, 2002). Deze thema’s 

vertegenwoordigen zowel structurele, stabiele associaties, zoals vestigingspatronen en landgebruik, 
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als functionele en meer dynamisch veranderlijke relaties, zoals productie-, consumptie-, 

communicatiestromen. Deze functionele relaties geven aan hoe de fysieke omgeving gebruikt wordt 

in activiteiten die linken binnen een stadsregio versterken {Bengs et al., 2006). Het is dus duidelijk dat 

de term ‘functionele stad-land relatie’ een brede waaier aan interacties omvat.  

Belangrijk voor het bestuderen van functionele stad-land relaties zijn de voorwaarden die geleid 

hebben tot het ontstaan van deze relaties. Hierbij is vooral de sociale, politieke en economische basis 

van de geografische structuur van belang (Funnell, 1988). Deze basis werd reeds uitvoerig 

beschreven in diverse wetenschappelijke werken zoals, (Vanempten, 2014; Ryckewaert, 2011; De 

Decker, 2011; Tritsmans, 2014; Dewaelheyns, 2014), en specifiek voor het Pajottenland door het 

Centrum Agrarische Geschiedenis (2004). We gaan er hier dan ook niet verder op in, maar 

concentreren vooral de functionele relaties zelf. 

Elke classificatie en in kaart brengen van functionele stad-land relaties wordt bepaald door de 

definitie van stad en platteland (Zonneveld, 2007 ). In Europa is de meerderheid van deze definities 

gebaseerd op criteria zoals bevolkingsdichtheid, dichtheid aan tewerkstelling, tewerkstelling in de 

landbouwsector en landgebruik, of op een combinatie van deze criteria waarbij een drempelwaarden 

ingesteld worden om de actuele toestand in een land weer te geven (Bengs, 2006). In punt 2.2 – 

situering gaan we daarom even kort in op de definiëring van stad en platteland zoals gehanteerd in 

dit rapport, specifiek voor het Pajottenland.  

 
Tabel 1 Types van stad-land relaties zoals geïdentificeerd in Study programme on European Spatial Planning (SPESP) 

Type Sleutelbegrippen 

Woon-werk relaties  Tewerkstelling, bereikbaarheid, wonen, pendelen 

Centrale plaatsen relaties Lokale voorzieningen, onderwijs, handel, gezondheid, culturele 

diensten 

Netwerk relaties Verbindingen tussen steden door het ontwikkelen van corridors, 

polycentrisme, agglomeratie 

Consumptie relaties Recreatie, vrije tijd, voedselproductie, afzet van afval 

Voorzieningen relaties Landschap/cultureel erfgoed, open ruimte 

Infrastructuur relaties Wegen, spoorwegen, telecommunicatie, pijpleidingen 

Hulpbron relaties Natuurlijk erfgoed, energie, water 

Bron: {Zonneveld, 2007 #4159}, samengesteld op basis van materiaal van Nordregio (2000), vertaald. 

2.2/ Situering - het Pajottenland tussen stad en land 

Net zoals er diverse interpretaties en definities bestaan van wat stad is en wat platteland, bestaan er 

diverse opvattingen over hoe het Pajottenland in termen van stedenbouw en planning gesitueerd 

wordt: is het ruraal, is het semi- of peri-urbaan, is het randstedelijk? Vanuit een ruimtelijk perspectief 

gaat het in essentie over een ruimte waarin het agrarische en het landschappelijke kader met 

glooiende heuvels sleutelelementen zijn van de identiteit van het Pajottenland. Tegelijkertijd is 

verstedelijking onmiskenbaar aanwezig, ook al wordt het door de glooiende heuvels deels aan het 

oog onttrokken. De grondprijzen en waardes worden mee bepaald door de stedelijke nabijheid, en 

door de landschappelijke kwaliteiten. Het Pajottenland is met andere woorden zowel platteland, als 

peri-urbaan gebied. Het ligt aan de rand van de (groot)stad, het bevat heel wat stedelijke elementen, 

maar ook het rurale staat er sterk. Namen als de “moestuin van Brussel” of het “Toscane van het 



10 

Expertenadvies “Brussel als kans!” 

noorden” duiden op die dubbele identiteit: stedelijk en landelijk, met een belangrijke rol voor het 

open en rurale karakter van het Pajottenland. 

Tot de kern van het Pajottenland worden in dit geval de zeven Leader-gemeenten beschouwd: Bever, 

Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Vanuit een sociaal-ruimtelijk oogpunt 

omvat het Pajottenland echter een ruimer gebied en heeft ook nog betrekking op andere gemeenten 

zoals Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Affligem, Beersel, Liedekerke en Ternat. De veelal vage afbakening 

van het Pajottenland maakt dat het een heterogeen geclassificeerd gebied is, dat diverse 

landschappelijke gradiënten kent, van stedelijke rand tot zeer landelijk gebied.  

 

 

Kaart: Landelijke tussengebieden - Bron: Woonstudie, AWB 

  

Deze kaart toont de selectie van gemeenten die volgens RSV tot stedelijk gebied behoren. Het 

Pajottenland is daar bijna integraal als stedelijk gebied in opgenomen ( Voets et al, 2011). 
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Woonstructuur in relatie tot open ruimte. Het is duidelijk dat het Pajottenland een belangrijke 

woonfunctie heeft, maar dat er tegelijkertijd nog heel wat open ruimte zit, voornamelijk gesitueerd 

tussen de Lenniksebaan en Ninoofsesteenweg. (Bron: Departement RWO-Afdeling Ruimtelijk Beleid 

(2011) en Corine Land Cover (2002). Cartografie: AWB.) 

2.3/ Tussen verbond en tweedeling 

De stad versus platteland-logica is vandaag sterk geïnstitutionaliseerd. Er is bijvoorbeeld een 

stedenbeleid, en er is een plattelandsbeleid. Hoewel er ontegensprekelijk verschillen zijn tussen 

gebieden die als platteland, dan wel als stad, aangeduid worden, is vanuit landschappelijk, ruimtelijk 

en academisch-stedenbouwkundig oogpunt dergelijke strikte tweedeling voorbijgestreefd. Stad en 

platteland zijn geen tegenpolen meer, maar maken samen deel uit van de ruimtelijke realiteit in 

Vlaanderen. Het zijn communicerende vaten.  

Daar waar vroeger de functionele stad-land relaties voornamelijk op voedselvoorziening gestoeld 

waren, zijn er vandaag heel wat andere functies en activiteiten op het programma verschenen. 

Tussen stad en land bestaan vandaag heel wat functionele en ruimtelijke relaties die zowel 

conflicterend als stimulerend kunnen zijn, die zowel kansen als bedreigingen bevatten.  

Wanneer we specifiek gaan kijken naar het Pajottenland en Brussel zien we dat beide functioneel 

altijd sterk gelinkt geweest zijn. Zo wordt het Pajottenland onder meer omschreven als Brussels 

groentetuin, als woonplek voor de pendelaar, en als achtertuin voor de tuin-loze stedeling (zie 

kaderstuk). Het Pajottenland was de voedselproducent voor de dorpen, gehuchten en de stad in haar 

nabijheid. De stedelijke centra voorzagen het Pajottenland van een lokale afzetmarkt, terwijl de stad 

met dank aan de vlotte voedselvoorziening verder kon groeien. 
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Pajottenland als de historische groentetuin van Brussel: Pajottenland is de historische producent 

van voedsel voor het nabijgelegen stedelijke centrum. De nabijheid van de stad, de toename van de 

bevolking, en landbouwgeschiktheid van de gronden zorgden voor een enorme toename van de 

landbouwactiviteit gedurende de 20ste eeuw. Het Pajottenland (en bij uitbreiding de gehele 

Westelijke rand) werd niet voor niets ‘de groentetuin van Brussel’ genoemd. Het telen van groenten 

is arbeidsintensief, maar was winstgevend, ook op kleine percelen. Daardoor werd de streek 

gekenmerkt door kleine percelen, en een zeer versnipperden eigendomsstructuur, met boerderijen 

die vaak van minder dan 1 ha groot zijn. Hier deden de ‘Boerkozen’ hun werk. De vierkantshoeves 

fungeerden als zelfstandige entiteiten, die los van een dorpskern en verspreid op het platteland 

ontwikkeld werden. (Vanempten, 2014) 

Pajottenland als de woon- en slaapplaats van veel pendelaars: Het grootste deel van de 

nederzettingen werden pas ontwikkeld als een gevolg van de industriële revolutie, om huisvesting te 

bieden aan het toenemende aantal fabrieksarbeiders (Meeus et al., 2013). Ook in het post-

industriële tijdperk blijft Brussel de grootste concentratie van werk van het land. Met de 

toegenomen mobiliteit konden werknemers steeds verder van hun werkplek gaan wonen. Dat de 

grond in het Pajottenland gegeerd is merken we aan de toenemende grondprijzen, ook van 

landbouwgronden voor hobby boeren of voor de uitbreiding van privé tuinen. 

Pajottenland, de achtertuin voor wie geen eigen tuin heeft: Het is de plek waar stedelingen de rust 

komen opzoeken en ontspannen. Toerisme en recreatie zorgen dus ook voor een verbond tussen 

stad en platteland.  

 

Het verbond, en de tweedeling, stad-platteland gaan dan ook historisch hand in hand in het 

Pajottenland. Sinds de Wet op de Stedenbouw (1962), met de daarop volgende gewestplannen en de 

verdere sectorale institutionalisering, evolueerden stad en platteland echter naar twee aparte 

beleidswerelden. Hoewel de bescherming van open ruimte een belangrijk speerpunt was, bracht de 

monofunctionele zoneringsgedachte van het gewestplan een artificiële scheiding tussen open ruimte 

en verstedelijking, plattelandsfuncties en stedelijke functies met zich mee. Verschillende decennia 

werd deze sectorale benadering gebruikt om het landgebruik binnen een bepaald gebied aan te 

sturen. Binnen deze sectorale benadering, wordt het platteland, in casus Pajottenland, aangestuurd 

vanuit traditionele plattelandssectoren, zoals landbouw en bos en natuur.  

In verschillende Europese landen werd functionele zonering ingevoerd om de verstedelijking van het 

platteland tegen te gaan, en orde in de chaos the brengen (Laga, 2005; Van den Broeck et al., 2010; 

Pinto-Correia et al., 2006; {Qviström, 2007; Gulinck et al., 2013). Door dergelijke sectorale en 

monofunctionele benadering werd open ruimte binnen het ruimtelijk beleid eerder in een passieve 

rol geplaatst. Het stedelijke, daar ging de stedenbouwer zich mee bezig houden, zo zou de open 

ruimte wel open blijven. Net door deze verscherpte focus op het stedelijke lijkt de eens zo cruciale 

band met de open ruimte en het rurale landschap vertroebeld. Open ruimte ging daardoor steeds 

minder deel uitmaken van de stedelijke ontwikkelingslogica. De ruimtelijke geschiedenis toont 

intussen dat enkel focussen op stedelijke efficiënte ontwikkeling en verdichting, om zo open ruimte 

open te houden, niet geheel op gaat. Heel wat open ruimte werd daardoor sluipenderwijs 



 
 

Win-wins voor het Pajottenland op vlak van landbouw, kernversterking en recreatie 

ingenomen, en nog steeds verdwijnt iedere dag 6ha open ruimte (cf artikel De Standaard - 

28/07/2014 Maxie Eckert) 1. 

In de internationale literatuur wordt dan ook in toenemende mate gewezen op de tekortkomingen 

van deze sectorale en gescheiden benadering van stad en land. Het aansturen van een bepaald 

gebied vanuit een sectorale lens is contraproductief voor het bereiken van kwaliteit en 

duurzaamheid (Healey, 1997; Pinto-Correia et al., 2006; Bomans et al., 2010; Scott, 2011). Een 

afzonderlijk beleid voor het platteland en steden versterkt de arbitraire opdeling tussen stad en 

platteland, tussen orde en chaos (Qviström, 2007 #3016}{Adams et al., 2013).  Deze auteurs 

argumenteren verder dat de sectorale benadering voorbij gaat aan een multifunctionele realiteit. Het 

alternatief dat naar voorgeschoven wordt is een geïntegreerd plattelandsbeleid (OECD, 2006 Graham 

& Healey, 1999; Healey, 1998; De Roo & Porter eds., 2007; Albrechts, 2013; Glass et al., 2013).  

Om de diversiteit en eigenheid van de diverse landelijke regio’s te beschermen, heeft het 

plattelandsbeleid bovendien nood aan een nieuwe focus, op plaatsen en gebieden in plaats van op 

sectoren (OECD, 2006). De sectorale benadering van de ruimtelijke ordening (Laga et al., 2005; Van 

den Broeck et al., 2010) en zijn gegevensverzameling en -beoordeling (Bomans et al., 2010) worden 

bekritiseerd omdat ze de complexe dynamiek van de regionale ontwikkeling niet weten te 

appreciëren. Verschillende auteurs lanceren daarom opnieuw een oproep om de modernistische 

erfenis van ruimtelijke ordening (bestemmingsplanning) te vervangen door een meer geïntegreerde 

en op samenwerking gebaseerde vorm van planning, die de volledige waaier aan stakeholders kan 

betrekken stakeholders (e.g. Healey 1998; Graham and Healey, 1999; De Roo and Porter, 2007; 

Healey, 2007; Albrechts, 2013; Glass et al., 2013; Vanempten, 2014). 

Dergelijk pleidooi om stad en land niet langer als gescheiden werelden te beschouwen houdt echter 

niet in dat er geen verschillen zouden bestaan tussen het stedelijke en het landelijke. Het wil er wel 

op wijzen dat een strikte opdeling zonder meer incorrect is en tekort doet aan de wederzijdse 

relaties. Het onderzoeken, bepalen, stimuleren en verder uitbouwen van functionele stad-land 

relaties is vanuit dit perspectief dan ook sterk aan te bevelen. Vele hedendaagse transformaties zoals 

vertuining, verpaarding en andere worden vaak als verstedelijkingsfenomenen met een negatieve 

impact beschouwd. Vanuit een ander perspectief vormen ze echter net het bewijs dat functionele 

relaties tussen stad en platteland nog steeds aanwezig zijn en zelfs een belangrijke en vaak 

onderschatte ontwikkelingsdynamiek veroorzaken.  Interessant aan deze ontwikkelingen is dat ze 

bovendien vaak door individuele burgers, met vele kleine ingrepen, gestuurd worden. De vraag wat 

de rol van het ruimtelijk beleid in dergelijke functionele relaties kan zijn, is meer dan ooit belangrijk. 

  

 
1
 http://www.standaard.be/cnt/dmf20140727_01194084  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140727_01194084
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2.4/ Van spontane ontwikkelingen naar particulier rentmeesterschap 

Thissen en Loopmans stelden reeds: “Machtige beelden uit het verleden verhinderen zowel bij 

onderzoekers als beleidsmakers het zicht op het heden. Hierdoor biedt beleid vaak onvoldoende 

perspectief om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen die zich voordoen” (Thissen & 

Loopmans, 2013). De sectorale benadering van landgebruik in beleid en de strikte tweedeling tussen 

stad en platteland is zo’n machtig beeld dat slechts bijdraagt aan de arbitraire scheiding tussen stad 

en platteland (Qviström, 2007). De sectorale organisatie van (ruimtelijk) beleid wordt meer en maar 

aangewezen als een knelpunt voor het realiseren van kwaliteit en duurzaamheid (Healey, 2007; 

Bomans et al., 2010; Scott, 2011; Pinto-Correia et al., 2006). 

In de realiteit is een groot deel van de ontwikkelingen op het platteland vandaag de dag niet zomaar 

onder te brengen in een sectorale categorie. Heel wat ontwikkelingen hebben te maken met sector-

overschrijdende relaties en gebeuren bovendien op een spontane manier, als een autonoom 

(Antrop, 1998)of ongepland (Anstey, 2009; Kuffer & Barrosb, 2011) proces. Deze processen 

verschijnen daar waar lokale actoren autonoom beslissen om activiteiten te ontwikkelen, zeer vaak 

op hun private eigendom (Verhoeve et al., 2012; Verhoeve et al., 2015; Præstholm & Kristensen, 

2007; Busck et al., 2008). Deze spontane processen leiden tot nieuwe fenomenen, die op hun beurt 

een afwijking creëren tussen wetgeving en realiteit. Ze bemoeilijken bovendien de ontwikkeling van 

een geschikt wettelijk handhavingssysteem (Daalhuizen et al., 2003; van der Vaart, 2005; Busck et al. 

2008; Zasada, 2011). In het kader van de sectorale organisatie van beleid is een dergelijke 

handhaving een grote uitdaging geworden. 

Een dergelijk proces zou echter ook omgedraaid kunnen worden. In plaats van spontane 

ontwikkelingen te detecteren en vervolgens wetgeving te voorzien voor een bijsturing van deze 

realiteit, kan ook beleid gemaakt worden dat richting geeft aan de initiatieven van de vele kleine 

actoren en hun in een vorm van particulier rentmeesterschap plaatst. Dergelijke spontane 

ontwikkelingen en hun cumulatieve effecten bieden immers kansen om te gaan nadenken over de 

veranderende rol van en relatie tussen overheid en burger. Met andere woorden, ook de mensen 

achter de ruimtelijke ontwikkeling meenemen in het ontwikkelingsverhaal heeft een cruciaal belang 

en mogelijks groot potentieel. In onderstaande analyses en kansen gaan we hier verder op in. 
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3/ Functionele stad-land relaties tussen Pajottenland en Brussel 

“Alleen als we met een kritische en open blik durven kijken naar wat er is, leeft en beweegt 

om  daarmee aan de slag te gaan, kan aan de open ruimte en leefomgeving een nieuw 

gezicht worden gegeven.”  

(Verhoeve et al. 2012) 

 

De PODO II-studie (Vlaamse overheid, 2007) wees er reeds op dat een hernieuwde afstemming 

tussen stedelijke en agrarische systemen kan gezocht worden op diverse manieren: door het 

manipuleren van transport-, energie- en afvalstromen, door ruimtegebruik te herorganiseren op 

basis van het watersysteem, en het publiek functioneren van het landschap en geïsoleerde open 

ruimte fragmenten (bijv. door het beïnvloeden van ontsluitingsgraad en publiek programma). De 

studie gaf verder aan dat het leren kennen en begrijpen van de huidige functionele stad-land relaties, 

en het uitspelen van de kansen die deze relaties bevatten, echter ook aandacht vraagt voor 

transformatieprocessen van het landschap. Hierbij gaat het niet enkel over geplande transformaties, 

zoals uitbreiding van woongebieden en industrieterreinen, maar ook over spontane ontwikkelingen 

zoals verpaarding {Bomans et al., 2011), niet-agrarisch gebruik van hoevegebouwen (Verhoeve et al., 

2012; Verhoeve et al., 2015) en vertuining (Dewaelheyns, 2014; Verhoeve et al., 2015).  

Met dit als uitgangspunt kan er tussen het Pajottenland en Brussel een brede waaier aan functionele 

stad-land relaties gevonden worden, die op basis van de relaties zoals aangegeven in Zonneveld 

(2007) in drie groepen gebundeld werden (zie tabel). Van die functionele stad-land relaties gaan 

zowel kansen als bedreigingen uit, die in een volgend hoofdstuk (4) behandeld zullen worden. Eerst 

gaan we dieper in op elk van de drie groepen aan relaties. Daarbinnen worden enkele opvallende en 

belangrijke evoluties of vaststellingen geformuleerd. Deze zijn zeker niet exhaustief en dienen 

voornamelijk ter onderbouwing van de kansen geformuleerd in het volgende hoofdstuk. 

 

Groepen Type Sleutelbegrippen 

3.1 Leven en werken tussen 

dorp en grootstad  

Woon-werk relaties  Tewerkstelling, bereikbaarheid, wonen, 

pendelen 

Centrale plaatsen 

relaties 

Lokale voorzieningen, onderwijs, handel, 

gezondheid, culturele diensten 

Infrastructuur relaties Wegen, spoorwegen, telecommunicatie, 

pijpleidingen  

3.2 Fysisch en ecologische 

connecties tussen stad en land 

Hulpbron relaties Natuurlijk erfgoed, energie, water 

Netwerk relaties Verbindingen tussen steden door het 

ontwikkelen van corridors, polycentrisme, 

agglomeratie  

3.3 Landbouw, toerisme, 

recreatie, en lokale identiteit 

Consumptie relaties Recreatie, vrije tijd, voedselproductie, afzet 

van afval 

Voorzieningen relaties Landschap/cultureel erfgoed, open ruimte 

 

 

Tabel: Groepen gerelateerd met de types van functionele stad-land relaties uit de eerder besproken studie van 

Zonneveld (2007). 
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3.1/ Leven en werken tussen dorp en grootstad 

“Steeds meer mensen werken niet in de landbouw zodat er veel meer woon-werkverkeer 

ontstaat. Daardoor krijgt ook het Pajottenland stilaan te maken met fileproblemen. Grote 

boerderijen die leeg komen te staan worden opgekocht als riante villa‘s. Jonge gezinnen 

krijgen het steeds moeilijker om in eigen streek te blijven wonen. Wanneer kinderen verder 

gaan wonen van hun ouder wordende ouders, schept dit ook sociale problemen in een 

regio waar er nog maar weinig ouderenzorg voor handen is’, aldus Jos Huwaert. ‘Het 

Pajottenland staat dus voor zeer grote uitdagingen de komende jaren.’”  

(Bron Artikel Het Nieuwsblad 04/09/2014) 

 

Mobiliteit en pendel in een ruimtelijke relatie 

Tussen vervoersinfrastructuren, landschap en verstedelijking bestaat een bijzondere relatie (zie 

Ryckewaert 2011, De Block 2011, Van Acker 2014). Naast het glooiende reliëf en de vruchtbare 

ondergrond zijn ook mobiliteit en inplanting van vervoerstromen enkele van de redenen waarom het 

Pajottenland vandaag nog een open karakter kent. De ring, de westelijke verstedelijking van 

Anderlecht volgend, vormt bijvoorbeeld een symbolische markering voor het einde van het stedelijke 

en de bescherming van het landelijke. De aanleg van de ring vormde gedurende enige tijd een fysieke 

en mentale barrière die hielp de verdere verstedelijking van het Pajottenland en zijn uitloper richting 

Brussel (Neerpede) in toom te houden. De overige hoofdinfrastructuren van het Pajottenland zijn 

integenstelling tot de ring voornamelijk oost-west georiënteerd, wat voor pendelaars van en naar 

Brussel niet onbelangrijk is maar wat ook een effect had op het vestigingspatroon van die 

pendelaars. Het interne netwerk is fijnmaziger en laat ook noord-zuid verbindingen toe, maar bevat 

minder belangrijke assen. De meeste hoofdinfrastructuur is sterk auto-gericht. Het Pajottenland 

heeft haar open karakter ook te danken aan haar ligging, grotendeels tussen twee steenwegen 

(Ninoofsesteenweg en Lenniksebaan), waardoor het verder relatief laag toegankelijk bleef en 

daardoor meer open. 
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Transformatiekaarten van de Pedevallei tonen aan dat weginfrastructuren vandaag nog steeds 

stedelijke ontwikkeling mee beïnvloeden. Zo is het merendeel van de ontwikkeling nog steeds langs 

weginfrastructuren als de Ninoofsesteenweg gesitueerd (wonen) en ring/spoorwegen (bedrijven en 

kantoren). 

 

Kaarten: Recente landgebruikstransformaties van open naar bebouwd tussen 1989 en 2012  (Cartografie: Elke 

Vanempten o.b.v. gegevens NGI en Google Earth). 

 

Economische diversificatie van het platteland 

Voorzieningen als bakkers, slagers, bierbrouwers, waterzuivering, vuilnisbelten, kerkhoven, creatieve 

productie-economie en kleinschalige KMO, auto-opslag, paardenfokkerij, korte keten activiteiten 

waaronder CSA en hoeveproducten, commerciële recreatiefaciliteiten zoals maneges, golf, skipiste, 

wellnesshoeves, hondenkennels, campings, tuincentra, enz enz. Het zijn allemaal activiteiten en 

Industries and SME 

Services (schools, road side shopping, 
camping zones, garden centers, etc.) 

Housing and garden sprawl 

Open space-related transformations 
(for railway extension and greenhouses) 
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diensten met een grote en minder grote economische en maatschappelijke return, die vandaag 

voorkomen in het Pajottenland en niet vallen onder het traditionele landbouwgebruik dat het 

Pajottenland kenmerkte. 

Naast de landbouw als economische sector, hebben dus heel wat andere economische activiteiten 

zich gevestigd in het Pajottenland. Sommige waren al kleinschalig aanwezig (bijvoorbeeld de 

brouwerijen), anderen zijn nieuw (bijvoorbeeld commerciële recreatiefaciliteiten zoals de 

wellnesshoeve). Dergelijke verandering heeft meerdere oorzaken: verandering binnen de 

landbouwsector zelf, de toenemende verstedelijking en nabijheid van de grootstad, en veranderde 

maatschappelijke vragen en verwachtingen (meer vrije tijd bijv). Die verandering heeft een invloed 

op de functionele relatie tussen Pajottenland en Brussel. Het platteland dicht bij de stad profiteert 

van stedelijke voorzieningen en diensten, maar ook omgekeerd is dit het geval. De afzetmarkt voor 

producten, de woonplek van heel wat goedkope seizoensarbeidskrachten, en de recreatievragen van 

de grootstad zwengelen allen de lokale plattelandseconomie aan. Het is duidelijk dat de vraag en 

aanbod naar activiteiten steeds meer gemixt worden tussen stad en platteland. De nodige 

infrastructuren en logistiek is echter niet steeds aanwezig. Bovendien heeft heel wat van de 

economische diversificatie geleidt tot een verborgen verstedelijking van het platteland. Voorbeeld bij 

uitstek zijn de voormalige hoeves waarin een nieuwe, niet-agrarische activiteit zich nestelde: 

Uit de landbouwstatistieken blijkt dat het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen in de laatste tien 

jaar tijd is gedaald met ongeveer 30 procent. Deze data wijzen dus op een duidelijke krimp van het 

aantal landbouwbedrijven, de landbouwgronden worden echter meestal overgenomen door andere 

bedrijven. Een van de gevolgen van de schaalvergroting binnen de landbouwsector is dat het 

platteland gekenmerkt wordt door steeds minder, maar grotere landbouwbedrijven. Een ander 

gevolg is dat talrijke hoeves hun landbouwfunctie verliezen. Het Vlaamse platteland wordt aldus in 

toenemende mate gekenmerkt door vrijgekomen agrarische gebouwen (Verhoeve en De Roo, 2008; 

Verhoeve et al., 2012). Ook in de ons omringende landen is deze transformatie van het  platteland 

beschreven, en dit zowel in sterk verstedelijkte gebieden (Nederland; Daalhuizen et al., 2003; van der 

Vaart, 2005; Denemarken: Busck et al., 2008; Præstholm & Kristensen, 2007) alsook in meer  

afgelegen plattelandsregio’s (Spanje: Fuentes et al.2010; Garcia and Ayuga, 2007; Italië: Candura et 

al. 2008; Dal Sasso and Caliandro, 2010).  

Zowel de inventaris van leegstand, als de terreinanalyses (Verhoeve et al., 2012),  leren ons dat er 

echter maar zeer weinig gebouwen op het Vlaamse platteland effectief leeg staan. Meestal worden 

deze vrijgekomen agrarische gebouwen ingenomen door niet-agrarische economische activiteiten 

(verder afgekort tot NAEA), zoals schrijnwerker, aannemers, grondwerkers, maar ook wellness 

boerderijen en kinderdagverblijven. Nieuwe gebruikers maar ook nieuwe gebruiken duiken op, die 

zowel landbouwgronden als -gebouwen innemen voor andere activiteiten. Dit proces, wordt in de 

(inter)nationale literatuur ook beschreven als ‘verborgen verstedelijking’ (Daalhuizen et al., 2003; 

Verhoeve et al., 2012), ‘functionele urbanisatie’ (Antrop en Van Eetvelde, 2008) of ‘vermomde 

urbanisatie’ (‘Urbanisation  in disguise’: Praestholm, 2006). Het doctoraatsonderzoek van Anna 

Verhoeve (Verhoeve, 2015) concludeert dat op solitaire sites op het Vlaamse platteland een sterke, 

autonome en zeer diverse economische dynamiek plaatsvindt. Ook in het Pajottenland is die 

economische dynamiek terug te vinden. Voor Bever en Lennik werd een gedetailleerde  inventaris 

opgemaakt van de niet-agrarische economische activiteiten gelegen binnen die zones bestemd voor 

agrarische gebruik (Verhoeve, 2008; VLM, 2010). Onderstaande kaarten zijn daar het resultaat van. 
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Kaart 1 : Oppervlakte van Lennik en Bever met een landelijke bestemming (landbouw, bos, natuur). 

Kaart 2 : Overzicht van de ondernemingsnummers gevestigd binnen de landelijke bestemmingszones van 

Lennik en Bever.  

Kaart 3 : Overzicht van de ondernemingen met een ruimtelijke impact,  gevestigd binnen de landelijke 

bestemmingszones van Lennik en Bever.  

Deze kaarten tonen aan dat het landelijke gebied van de gemeenten Lennik en Bever gekenmerkt 

wordt door een niet-agrarische economische dynamiek. In Bever werden 17 en in Lennik 31 niet-

agrarische economische activiteiten met een ruimtelijke impact geïdentificeerd.  De dichtheid van 

deze activiteiten  per km² zit lichtjes boven (Bever 0.94 NAEA/km²;  Lennik 1.14 NAEA/km²) het 

Vlaamse gemiddelde (0.8 NAEA/km²). Meer gedetailleerde info is beschikbaar in het 

(Nederlandstalig) eindrapport, waarin de onderzoeksresultaten van 35 gemeenten beschreven 

worden.2  

Belangrijk is echter dat deze transformatie niet alleen leidt tot een verandering van de rurale 

economie maar ook van het sociaal en ruimtelijk functioneren van het platteland en de dorpen. 

Enerzijds dreigt deze transformatie die (gedeeltelijk) aan de sturing van de overheid ontsnapt op 

termijn tot (verdere) ruimtelijk chaos te leiden. De verspreiding van talrijke activiteiten en functies, 

zoals kinderdagverblijven, kapsalon, architectenbureau  leiden mede tot een toename van het aantal 

vervoersbewegingen en een afname van de functies in de dorpskernen. Dit verlies van functies zorgt 

voor een afname van de vitaliteit van de dorpskernen.  

Er is een toename van voorziening op het platteland die een typisch stedelijke component hebben, 

bijv tuincentra, en wellnesscentra (zie volgende punt). Daar waar de komst van dergelijke 

voorzieningen een stimulans kan betekenen voor de lokale economie, gaat er ook een bedreiging van 

uit. Meer voorzieningen betekent immers ook meer verkeer en minder ruimte voor typische open 

ruimte functies als landbouw en natuur.  

 
2
 http://www.ipo-online.be/SiteCollectionDocuments/Themas/Lopende/Hergebruik/Eindrapport%20IPO-

studie%20Inzichten%20economische%20dynamiek%20platteland.pdf 
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Ook de impact van digitalisering laat zich voelen in de economische stad-land relaties: werken 

gebeurt steeds vaker op de woonplek, kantoren kunnen makkelijker in plattelandsgebieden vestigen 

dan in de drukke stad waar files een economisch verlies creëren en grondprijzen hoog zijn. Ook dit 

fenomeen lijkt in opmars in het Pajottenland. 

 

Maatschappelijke diensten als zorg, opvang en onderwijs 

Instellingen zoals mentale instellingen, ziekenhuizen, rusthuizen, zorgboerderijen, wellness, enz 

worden aangetrokken door de landschappelijke kwaliteiten en condities van het platteland. Het 

hoeft dan ook niet te verbazen dat dergelijke maatschappelijke diensten terug te vinden zijn in het 

Pajottenland, en dan vooral in de oostelijke rand dicht bij Brussel. Voorbeelden zijn Imkendaal, 

Groene zorg, enz. Hun aanwezigheid komt vaak ten goede aan de lokale economie en 

werkgelegenheid, hun inpassing en verkeersstromen vragen echter om een doordachte inplanting. 

De landschappelijke kwaliteit waarvoor deze instellingen in de eerste plaats zich vestigen op het 

platteland mag uiteraard door hun aanwezigheid niet aangetast worden. Integendeel hun 

aanwezigheid zou de aandacht voor de landschappelijke kwaliteiten van het platteland kunnen 

verhogen.  Zeker gezien de tendens naar vergrijzing ligt hier ook op het Pajottenland een belangrijke 

uitdaging te wachten. Voor de leefbaarheid van zowel het platteland als haar dorpen is het belangrijk 

om hier aandacht aan te besteden. 

Naast vergrijzing is er binnen het Brussels gewest echter sprake van een verjonging. Brussel kent een 

zeer groot aandeel jonge bevolking, die onder meer druk creëren op het onderwijssysteem. Het 

Pajottenland ontvangt bijgevolg zowel in gewoon als buitengewoon onderwijs leerlingen uit Brussel. 

Van de leerlingen die uit Brussel komen, gaat een groot deel, ca. 2/3, naar het buitengewoon 

onderwijs. Gezien het lagere aantal scholen buitengewoon onderwijs, is een keuze voor BO in het 

Pajottenland waarschijnlijk te wijten aan het gebrek aan aanbod in de nabije woonomgeving (info 

verkregen via AgoDi). Voornamelijk uit Anderlecht en Molenbeek gaan ‘Ketjes’ naar Lennik en de 

andere Pajottenland-gemeenten. Een mogelijke verklaring zou opnieuw in de vervoersinfrastructuur 

gevonden kunnen worden: de Ninoofsesteenweg ontspringt tussen deze twee gemeenten 

(Anderlecht en Molenbeek) en passeert Lennik quasi als eerste. In het Pajottenland is de 

Ninoofsesteenweg een van de belangrijkste verkeersarmen.   
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3.2/ Fysische en ecologische connecties tussen stad en land 

Stedelijke (Brussel) en rurale (Pajottenland) ruimtes zijn het resultaat van menselijk ingrijpen op het 

lokale territorium. Dit lokale territorium heeft welbepaalde fysieke kenmerken (reliëf, bodem, 

hydrologie, etc.) en creëert functionele stad-land relaties die als het ware in het territorium zijn 

ingebakken. Binnen het ruimtelijk beleid verdwenen het voorbije decennia deze fysieke stad-land 

relaties naar de achtergrond. Vandaag verdienen deze relaties extra aandacht omwille van het 

veelvoud aan milieu-uitdagingen; klimaat, biodiversiteit, etc. Deze uitdagingen spelen zich af op een 

macroschaal en doorkruisen het (schijnbare) onderscheid tussen stad en land.  

Wereldwijd neemt het bewustzijn voor milieuproblemen toe, zo ook in de gemeenten Lennik, 

Roosdaal, Gooik, Galmaarden, Pepingen, Herne en Bever. Zo werd bijvoorbeeld in 2014 de campagne 

‘Kyoto in het Pajottenland’ gelanceerd (www.kyotoinhetpajottenland.be). 

In dit deel worden eerst enkele fysische kenmerken van de zeven gemeentes, en bij uitbreiding het 

ruimere Pajottenland, kort toegelicht. Vervolgens wordt een reflectie gemaakt op de functionele 

stad-land relaties in het kader van diverse milieu-uitdagingen. 

3.2.1/ Fysieke kenmerken 

Reliëf en Quartiaire bodemkaart 

Het reliëf rondom Brussel varieert sterk. Naar het Noorden toe (vanaf Vilvoorde) begint Laag België 

waar quasi geen grote hoogteverschillen voorkomen. In het zuidoosten van de stad ligt het Brabants 

Plateau. Het Pajottenland, met inbegrip van de zeven casusgemeentes, is sterk heuvelachtig met vele 

beekvalleien. Dit patroon tekent zich ook af in de quartaire bodemkaart. De quartaire bodem in het 

Pajottenland wordt gekenmerkt door eöloische afzettingen maar doorsneden door alluviale 

afzettingen in de beekvalleien. 

 

Bron: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen + Digitaal Hoogtemodel Brussel 

bewerkt door Jeroen De Waegemaeker) 

http://pajottenland/
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Bron: Quartaire Bodemkaart 

(bewerkt door Jeroen De Waegemaeker) 

Hydrologie 

Het Pajottenland is gelegen tussen Zenne en Dender. Beide rivieren zijn neerslagrivieren; de bronnen 

staan slechts in voor ongeveer 5% van het debiet. Dit betekent dat het debiet (en peilniveau) sterk 

varieert. In de winter veroorzaken langdurige regenperiodes overstromingen in het Zenne en 

Denderbekken.   

Het Pajottenland ligt op de waterscheidingslijn tussen Dender en Zenne. De zeven casusgemeentes 

van dit rapport liggen voornamelijk in het Denderbekken. Dit betekent dat het gebied qua hydrologie 

voornamelijk invloed heeft op de Dender. 

 

Bron: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen + Digitaal Hoogtemodel Brussel 

(bewerkt door Jeroen De Waegemaeker) 

 

Grondwater 

De analyse rond grondwater moet opgesplitst worden in twee delen; quartaire grondwater en dieper 

gelegen grondwaterlagen.  
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In en rondom Brussel zijn diverse gespannen grondwaterlagen aanwezig; Landiaan aquifer, Cambio 

aquifer, Siluur aquifer, Sokkel aquifer en Krijt aquifer. In tegenstelling tot de streek rond Roeselare, 

kenden deze grondwaterlagen geen sterk verlagingen door overmatig oppompen.  

 

Geologisch profielsnede + aanduiding waterlagen (Databank Ondergrond Vlaanderen) 

(bewerkt door Jeroen De Waegemaeker) 

 

In tegenstelling tot de diepere grondwaterlagen, wordt de quartaire aquifer gekenmerkt door grote 

lokale verschillen. In tegenstelling tot het westen van Brussel is de quartaire aquifer beperkt. Enkel 

ter hoogte van de heuveltoppen is lokaal een dikkere quartiaire aquifer aanwezig.  

 

Diktekaart van het Quartaire Aquifersysteem (Databank Ondergrond Vlaanderen) 

(bewerkt door Jeroen De Waegemaeker) 
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3.2.2/ Milieu uitdagingen 

Op basis van de beschreven fysische kenmerken van het Pajottenland kunnen functionele stad-land 

relaties worden opgelijst. In dit rapport komen vier milieu-uitdagingen aan bod: overstroming, 

droogte, stedelijk hitte-eiland en biodiversiteit. Elk van deze uitdagingen is vandaag reeds voelbaar, 

maar wordt versterkt door de klimaatverandering.  

Een ander vaak vermeld (milieu)probleem is bodemerosie. Ook hier wordt verwacht dat de 

bodemerosie zal toenemen ten gevolge van de klimaatverandering. Dit probleem heeft evenwel een 

impact op de rurale gebieden. In het kader van dit rapport naar functionele stad-land relaties komt 

het dan ook niet verder aan bod.  

Overstromingsproblematiek 

De overstromingsproblematiek in en rond het Pajottenland is tweeledig.  

Enerzijds is er de problematiek van overstromingen vanuit de Dender en de Zenne (fluvial flood). 

Deze overstromingen vinden voornamelijk in de winter plaats wanneer de bodem reeds ernstig 

verzadigd is. Wanneer tijdens de winter het enkele dagen op rij regent, stroomt via Zenne en Dender 

uitzonderlijk veel water af en treedt de rivier buiten haar oevers. Beide alluviale vlaktes zijn evenwel 

sterk verstedelijkt, waardoor een overstroming veel schade veroorzaakt. Aangezien de zeven 

gemeentes voornamelijk in het bekken van de Dender liggen, heeft het gebied voornamelijk een 

impact op de Dender en de overstromingsproblematiek in steden zoals Ninove, Denderleeuw en 

Aalst. 

Het is onmogelijk om in het Pajottenland remediërende maatregelen te treffen. De streek ligt 

namelijk buiten de alluviale vlakte waar de overstromingen plaatsvinden. In het Pajottenland kunnen 

daarentegen wel preventieve maatregelen genomen worden. Het is belangrijk dat water uit het 

Pajottenland gebufferd wordt en vertraagd afvloeit om de overstromingsproblemen in het 

Denderbekken niet verder te vergroten.  

 

Cartoon overstromingen Dender en Zenne (www.coordinatiezenne.be) 

Anderzijds dient in het Pajottenland rekening gehouden te worden met overstromingen door 

neerslag (pluvial flooding). Deze overstromingen komen vooral voor in de zomer; tijdens hevige 

onweersbuien valt een grote hoeveelheid neerslag tijdens een korte piekperiode. Overstromingen 

door neerslag situeren zich in lokale depressies. De invloed van het Pajottenland op de omliggende 

steden blijft daarom beperkt. Door het heuvelachtige reliëf met vele beekvalleien is het Pajottenland 

extra kwetsbaar voor overstromingen door neerslag. Overstromingen door hevige neerslag blijven 
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beperkt tot lokale depressies. Dit betekent dat het Pajottenland geen of weinig invloed heeft op de 

overstromingen in Brussel, Aalst, Ninove, etc. die veroorzaakt worden door zware zomeronweer.  

Droogte 

Droogte dient onderverdeeld te worden in drie types; bodemdroogte, hydrologische droogte en 

tekort aan drinkwater. 

Droogteperiodes veroorzaken een verdroging van de bodem. Dit is in eerste instantie een probleem 

voor de open ruimte: landbouwgronden, natuurgebieden, parken, etc. Het heuvelachtig gebied van 

het Pajottenland is meer gevoelig voor droogte omdat de freatische grondwaterlaag er dun is. In het 

oosten van Brussel, daarentegen, is de freatische grondwaterlaag vrij dik.  

 

Droogte in Vlaanderen (www.wmfkoepel.be) 

Wanneer droogte zich doorzet kan dit ook hydrologische droogte veroorzaken. Neerslagrivieren zoals 

Dender en Zenne zijn gevoelig voor hydrologische droogte. Bij lange droogteperiodes daalt het 

waterpeil en komen scheepvaart en vallei-ecosystemen in gevaar. De Zennevallei is extra gevoelig 

voor hydrologische droogte omdat de neerslag er zowel rivier als kanaal moet voeden. Door het 

stroomopwaarts stockeren van neerslag kunnen droogteperiodes ten dele opgevangen worden. De 

zeven focusgemeenten zijn quasi volledig gelegen binnen het Denderbekken. Dit betekent dat ze 

nauwelijks een invloed hebben op de hydrologie van de Zenne maar wel op dat van de Dender. 

Het Pajottenland speelt nauwelijks een rol op vlak van drinkwatervoorziening. Het drinkwater van de 

stad Brussel wordt in hoofdzaak ingevoerd vanuit Wallonië, met name 96,6% van de 68,2 miljoen m³ 

drinkwater (BIM 2013, Water in Brussel). Daar wordt het drinkwater opgepompt uit diepere 

grondwaterlagen waar meteorologische droogte (een gebrek aan neerslag) geen onmiddellijke 

invloed op de waterlaag heeft.  

Urban Heat Island 

De uitdagingen droogte en overstroming zijn natuurlijke fenomenen die vandaag worden versterkt 

door menselijk ingrijpen. Het stedelijke hitte-eiland (UHI), daarentegen, is een schoolvoorbeeld van 

‘urban induced impacts’; (klimaat)uitdagingen die het gevolg zijn van de stedelijke configuratie. Het 

stedelijk hitte-eiland bereikt over het algemeen een piek ter hoogte van het stadscentrum. De vorm 

van het stedelijk hitte-eiland hangt evenwel ook sterk samen met lokale karakteristieken. In Brussel 

is het UHI het grootst in de kanaalzone. Het zoniënwoud heeft een koelend effect op de westelijke 

wijken van Brussel (Weverberg et.al., 2008). De gemeentes in de Vlaamse Rand rond Brussel hebben 

mogelijks een grote impact op het stedelijk hitte-eiland. Indien de verstedelijking zich hier verder zet, 

zal het UHI in Brussel verder toenemen. De focusgemeentes van dit rapport daarentegen hebben een 
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minder direct invloed op het UHI. Zij liggen immers reeds een stuk verder van Brussel gelegen. In 

warme zomers kunnen de gemeentes evenwel fungeren als een koele rustplaats voor Brusselaars. 

 

 

 

3.2.3/ Landschap 

Het historische landschap van het Pajottenland was opgebouwd uit twee duidelijk te onderscheiden 

structuren: open kouters en beekvalleien. In deze beekvalleien bevonden zich zowel dorpen als 

boomgaarden en weides. In de beekvalleien vormden zich bijgevolg bijzondere landschapsstructuren: 

composities van huizen, boerderijen, weides, bomenrijen, kleine bosjes, boomgaarden, etc. 

Vandaag zijn de open kouters en de beekvalleien minder duidelijk te onderscheiden. De aanleg van 

steenwegen en (buurt)spoorwegen resulteerde in het uitwaaieren van de bebouwing over het gehele 

territorium. Dit proces heeft zich vooral sterk doorgezet in de dichte nabijheid van Brussel, met name 

in Roosdaal, Lennik, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, etc.  

 

  

Links: Eizeringen – Ferrariskaart (1771-1778) 
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Rechts: Eizeringen – Luchtopname zomer 2012  

Toch bestaat nog zo’n 5.300 ha of 23% van het Pajottenland van de 7 gemeentes uit onbebouwde, 

niet landbouwruimte. Daarin zitten allerlei grondgebruiken die aan de valleien relateren zoals 

bossen, natuur en water, maar niet tuinen, recreatiegebieden, verkeersbermen, stortplaatsen, 

parken, steengroeves en landbouwgerelateerde gronden (o.b.v. definities FOD Economie). 
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3.3/ Landbouw, toerisme, recreatie en lokale identiteit 

“Via de Groene Wandeling uit Brussel, paden langs Zenne & Zuun en Wandelnetwerk 

Pajottenland loopt een rechtstreekse recreatieve verbinding en symbolische connectie 

tussen het hart van het Pajottenland en de Grote Markt in onze hoofdstad (op een afstand 

van amper 20 km).”  

 (Reg. LS, masterplan Paddenbroek) 

 

“een landschap waar koper schettert, kaatsballen over het asfalt stuiteren, overledenen in 

de bloemetjes geplaatst worden, schuimend gerstenat uit vaten stroomt en Brabantse 

trekpaarden over het land marcheren.”  

(Brussel Deze Week over het Pajottenland, 15/01/2015)3 

 

Het Brabants Trekpaard (foto copyright Jimmy Kets) 

De relatie tussen Brussel en het Pajottenland bestaat natuurlijk uit meer dan woon, werk en fysiek-

ruimtelijke verbindingen. Zo zijn er ook nog de landbouw en het hoevetoerisme, de fiets- en 

wandelnetwerken, de jeugdbewegingen en de sportclubs, de provinciedomeinen, golfterreinen en 

andere recreatieve plekken, de bierbrouwerijen als attractoren en identiteitsmotoren, de vele 

kapelletjes en het erfgoed. In deze derde groep van functionele stad-land relaties besteden we even 

aandacht aan enkele componenten die voor het Pajottenland van cruciaal belang zijn en die een 

interessant potentieel voor Brussel bevatten, met name landbouw, recreatie, toerisme en lokale 

identiteit. 

Het Pajottenland dankt zijn streekidentiteit bij uitstek aan het open karakter. Heel wat open 

gebieden bleven in de loop der tijden bewaard. Hun activiteiten en gebruiken veranderden echter 

drastisch. De Boerkozen die vroeger het land bewerkten verdwenen. Niet enkel door de oprukkende 

verstedelijking, maar ook door transformaties binnen de rurale activiteit zelf. De kleinere percelen 

van voorheen namen toe in oppervlakte om de hedendaagse manier van boeren toe te laten. 

Bovendien verdwenen ook heel wat (fruit-)boomgaarden, eens zo karakteristiek voor het 

Pajottenland, als gevolg van het moeilijk mechaniseren van de hoogstambomen. Serres en 

koepeltunnels daarentegen, vaak gespecialiseerd naar 1 of enkele soorten, verschijnen meer en 

meer in het landschap. Het resultaat is dat het traditionele gemengde horticultuur aan het 

verdwijnen is. In de oude rurale gebouwen en hoeves vestigen zich bovendien heel wat nieuwe en 

vaak niet-agrarische functies zoals restaurants, tuincentra, vakantiehuizen, bouwbedrijven, kantoren, 

enz. Ze worden aangetrokken door het aantrekkelijke landschap op korte afstand van de stad. Een 

 
3
 http://www.brusselnieuws.be/nl/cultuur/traditie-door-de-lens-van-jimmy-kets  

http://www.brusselnieuws.be/nl/cultuur/traditie-door-de-lens-van-jimmy-kets
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landschap waar de grondprijzen bovendien in vergelijking met die stad een stuk aantrekkelijker zijn. 

Hier en daar duikt zelfs (zeer) kleinschalige wijnbouw op. Heel wat functionele veranderingen zijn dus 

te vinden in het landschap van het Pajottenland, waaronder verpaarding, vertuining, en niet-

agrarisch herbruik van hoeves, maar zeker ook een opvallend en toenemend recreatief gebruik van 

het gebied. Het tekort aan grootschalige recreatieplekken in het Brusselse is daar naar alle 

waarschijnlijkheid niet vreemd aan. Van voornamelijk rurale tuin van Brussel is het hedendaags 

Pajottenland dus steeds meer een recreatieve en productieve tuin voor Brussel en de stedelijke 

kernen in zijn omgeving. 

De landbouwcijfers bevestigen deze tendens (zie grafieken). En ook volgende quote beschrijft de 

situatie treffend: “In 1991 was in het Pajottenland 1.833 ha grond volgebouwd. In 2013 bedraagt dit 

al 2.845 ha. De trend zette zich het sterkst door in Pepingen, het minst snel in Herne. … Twee derde 

van het landschap blijft in handen van landbouwers. … Maar ook al blijft het aandeel van de 

landbouwgrond gelijk, toch daalt het aantal landbouwbedrijven. … ‘Tussen 2006 en 2010 deden 

honderd landbouwbedrijven in de zeven gemeenten van het Pajottenland de boeken toe. De bedrijven 

die bleven, bewerken gemiddeld wel meer grond dan vroeger’, legt Jos Huwaert uit. ‘Even opmerkelijk 

is dat 55% van de landbouwers in het Pajottenland ouder is dan 55 jaar. Ruim 45% zegt geen opvolger 

te hebben. In de gemeente Gooik loopt dit aantal zelfs op tot 80%.”  (Bron: artikel het nieuwsblad – 

o.b.v. studie Pajottenland Plus) 

 

 

Evolutie van de landbouw in het Pajottenland. Net zoals in de rest van Vlaanderen daalt het aantal bedrijven 

maar neemt daarentegen de bedrijfsoppervlakte toe. (Gegevensbron: Statistics Belgium) 
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Evolutie van de oppervlakte cultuurgrond in het Pajottenland (Gegevensbron: Statistics Belgium) 

Als gevolg van de veranderingen in zowel landbouw als maatschappij ontstaan bovendien 

alternatieve vormen en netwerken van voedselproductie zoals permacultuur, biolandbouw, en 

andere. Ook in het Pajottenland is een dergelijke verandering voelbaar (zie bijvoorbeeld 

onderstaande streekkaart). Boeren & buren werken reeds samen op de ‘buurderij’ met verkoop op 

de site van Tour&Taxis in hartje Brussel.4 En lokale webwinkel ‘Fermet’5, die momenteel furore 

maakt in het Antwerpse, toont de mogelijkheden voor het nog meer en beter aanspreken van de 

afzetmarkt die een stedelijke omgeving als Brussel kan vormen voor het Pajottenland. 

 

Streekkaart van het Transitienetwerk Pajottenland. Deze kaart toont reeds een verzameling van duurzame 

initiatieven in het Pajottenland. Bron: https://sites.google.com/site/transitiePajottenland/duurzame-landbouw 

 
4
 https://laruchequiditoui.fr/nl/assemblies/7047 

5
 http://charliemag.be/zin-in/fermet/ 
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 “Wat hoort en wat stoort op het platteland”: Over de kloof tussen de juridische en de 

maatschappelijke beoordeling. 

Tussen streekidentiteit, het karakter van het platteland, en niet-agrarische economische activiteiten 

bestaat een zeker verband. Het ruimtelijk voorkomen van niet-agrarische economische activiteiten is 

zeer divers. Zo zijn er de sites met een zichtbare activiteit en andere waar op het eerste zicht enkel 

een naambord verwijst naar de activiteit. Verder zijn er sites die een heel rommelige indruk (veelal 

door onverzorgde buitenopslag van materialen) maken en andere die er net heel verzorgd uitzien. 

Een perceptieonderzoek (zie onderstaande grafiek)  toont een grote diversiteit van ruimtelijke impact 

van de vastgestelde niet-zone-eigen economische activiteiten op het platteland.  

Grafiek: Beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit van verschillende soorten vastgestelde activiteiten (Verhoeve, 

2009). 

Deze analyse toont aan dat er een duidelijke kloof bestaat tussen de juridische en maatschappelijke 

waardering en beoordeling van niet-agrarische economische activiteiten: 

 Een eerste conclusies is dat een ruime meerderheid (62%) van de bedrijfssites van de 

respondenten een unanieme positieve waardering krijgt. Concreet betekent dit dat van de 

330 onderzochte sites 205 sites door alle respondenten positief beoordeeld zijn (Deze sites 

bevinden zich in het rechter deel van de grafiek).  

 De tweede conclusie is dat de ruimtelijke kwaliteit van 38% van de bedrijfssites als 

problematisch ervaren wordt. Het zijn deze sites die zorgen voor zichtbare versnippering en 

verrommeling van het platteland van de regio.  

 Een derde conclusie is dat de aard van de activiteit niet leidt tot een uitspraak van de 

waardering. Uit de grafiek volgt duidelijk dat enkel en alleen op basis van de aard van de 

activiteit geen uitspraak gedaan kan worden over de mogelijke impact op de ruimtelijke 
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kwaliteit. Het zijn m.a.w. andere criteria zoals het mobiliteitsaspect, de schaal van de 

activiteit, integratie in het landschap, omgevingskenmerken,…die de beoordeling aansturen.  

De confrontatie van vaststelling dat 62 % van de niet-zone-eigen sites positief gewaardeerd wordt, 

met de vaststelling dat 85% van de vastgestelde activiteiten via het huidige beleidskader niet 

vergunbaar is, laat toe te concluderen dat er een opmerkelijk verschil bestaat tussen de 

maatschappelijk en de juridische beoordeling. Dit verschil verklaart mede het beperkte 

maatschappelijk draagvlak t.a.v. het huidig beleid m.b.t. zonevreemde economisch activiteiten. Door 

de respondenten werd in dit verband ook herhaaldelijk gewezen op het gebrek aan kwaliteit bij 

andere wel binnen het beleid gekaderde ontwikkelingen zoals (industriële landbouw) of 

woonontwikkelingen (o.m. ook solitaire residentiële ontwikkeling, met bijhorende vertuining etc …). 
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4/ Verknopen van functionele stad-landrelaties tot kansen 

“Without leaps of imagination, or dreaming, we lose the excitement of possibilities. 

Dreaming, after all, is a form of planning”.  

Gloria Steinhem 

Het Pajottenland wordt gekenmerkt door een veelheid aan functionele relaties  stad-landrelaties, 

waarbij heel diverse actoren elk hun plek innemen. Een genuanceerde kennis van wat er leeft en 

beweegt, tussen stad en platteland, laat toe kansen voor het ruimtelijk beleid te identificeren.  

In de volgende paragrafen worden de kansen voor het ruimtelijk beleid in het Pajottenland 

gesynthetiseerd belicht volgens 3 thema’s : (1) Kansen door herbruik van hoeves en leefbare dorpen, 

(2) Kansen voor veerkrachtige valleien en (3) en kansen voor het landbouwlandschap. 

4.1/ kansen door herbruik van hoeves en leefbare dorpen 

Een eerste thema waarrond we kansen voor een vitaal platteland definiëren is ‘herbruik van hoeves 

in relatie tot leefbare dorpen’. Het algemene idee ander deze paragraaf is dat herbruik van hoeves 

ook tal van kansen biedt om de ruimtelijke kwaliteit  en de vitaliteit van het platteland en zijn dorpen 

te versterken. De onderstaande opsomming aan kansen biedt verschillende perspectieven en 

aandachtspunten om deze kans in te vullen. 

 

Verstedelijking als kans voor  de re-vitalisering van het platteland. 

Hergebruik van vrijkomende agrarische gebouwen dient ook als kans beschouwd te worden om het 

landelijk gebied economisch en sociaal vitaal te houden (Gies et al., 2014). Het zijn ondernemers die 

leven brengen op het platteland. Afgaand op de maatschappelijke beoordeling van de reeds 

aanwezige activiteiten zien we dat het merendeel van de niet-agrarische economische activiteiten 

niet als storend wordt ervaren. Meer zelfs, de aanwezigheid wordt zelfs als gewenst, als een 

meerwaarde ervaren (Verhoeve, 2009).  

Ruimtelijke beleidsmakers dienen zich dan ook de vraag te stellen hoe deze dynamiek aangegrepen 

kan worden om de vitaliteit van het platteland te behouden en zo mogelijk te versterken. Een 

belangrijk aandachtspunt bij het sturen van deze dynamiek is het bewaken van de leefbaarheid van 

de dorpen. In het doorvoeren van de afweging welke activiteiten kunnen bijdragen tot de vitaliteit 

van het platteland moet dan ook actief gezocht worden naar een  balans met de leefbaarheid van de 

dorpen. Zo kan een crèche perfect plaatsvinden in een voormalige boerderij, maar betekent een 

dergelijke locatie tevens wel ook een aderlating voor de vitaliteit van de dorpskern alsook een 

toename van het aantal vervoersbewegingen. De vraag welke functies we in de dorpskernen dan wel 

verspreid over het platteland wenselijk vinden,  dient gesteld te worden in een breed debat over de 

mogelijke maatschappelijke meerwaarde van concrete functies. 

 

 “Voor wat hoort wat”,  publieke winst door sturen private investeringsdynamiek 

Op heden worden heel wat kansen on(der)benut, om via win-winafspraken de ruimtelijke kwaliteit 

en vitaliteit van het platteland  en zijn dorpen te versterken. Kansen dienen gecreëerd te worden 

door deze  private economische dynamiek aan te grijpen en aan te sturen zodat deze resulteert in 
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een zichtbare ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Een stok achter de deur lijkt echter noodzakelijk om 

ook effectief in een dergelijke opzet te slagen.  

Echter de slagkracht van het ruimtelijk beleid wordt op dit moment ondermijnt door de generieke 

mogelijkheden mbt functiewijzigingen enerzijds en anderzijds het gedoogbeleid. Het algemene idee 

leeft sterk dat hoeves op vandaag kunnen beschouwd worden als goedkope alternatieven voor een 

locatie op een bedrijfsterrein.  

Een idee “voor wat, hoort wat” biedt perspectief voor het ruimtelijke beleid om private 

ontwikkelingen te verknopen tot een maatschappelijke meerwaarde. M.a.w. ontwikkelingen kunnen 

enkel, indien ze een meerwaarde betekenen voor het platteland, anders kunnen ze niet. Een 

dergelijke houding vereist enerzijds een verbeterde afweging en zelf verstrenging van de toepassing 

van de huidige mogelijkheden. Anderzijds, een benutting van dit “voor wat hoort wat perspectief”, 

vraagt ook een verruiming van de  soorten activiteiten, indien ze zicht richten naar de meerwaarde-

voorwaarden. Misschien kunnen wel andere activiteiten een meerwaarde beiden dan deze 

momenteel opgenomen in de lijst van het functiebesluit? 

Verdere debat en onderzoek dient gevoerd te worden over de wijze waarop de bestaande 

economische dynamiek aangestuurd kan worden zodat deze resulteert in een zichtbare ruimtelijke 

kwaliteitsverbetering. Hierbij zal nagedacht moeten worden over de kansen die bestaande sites en 

functieloze gebouwen bieden, hoe deze benut kunnen worden om nieuwe transformaties te 

verankeren, en op welke wijze een meerwaarde op het vlak van ruimtelijke kwaliteit gegarandeerd 

worden. 

De komende jaren zijn meer initiatieven en nieuwe concepten rond herbruik hard nodig. Het 

ruimtelijk beleid dient een proactieve houding aan te nemen door een handreiking te geven aan die 

initiatiefnemers die rondlopen met initiatieven die wel een aantoonbare maatschappelijke 

toegevoegde waarde bieden maar die nog niet passen binnen het huidige beleid en de gebruikelijke 

manieren van denken en werken. 

 

Kansen in “behoud door ontwikkeling” van agrarisch erfgoed 

Het aangrijpen van deze investeringsdynamiek moet ook gezien worden als een kans voor het 

behoud en versterken van de cultuurhistorische waarden van gebouwen. Op heden kunnen binnen 

gebouwen opgenomen op de lijst van het bouwkundig erfgoed talrijke functiewijzigingen. Binnen 

dergelijke gebouwen bestaan juridische mogelijkheden voor herbruik. Bijkomende kansen zitten in 

een verbeterde, maatgerichte aansturing  aan de initiatiefnemers, in de richting van een 

maatschappelijke kwaliteitswinst.  Het  Nederlands Belvédère programma kan hierbij als voorbeeld 

dienen.  Dit stimulerings- en innovatieprogramma was een initiatief van de vier ministeries OCW, 

VROM, LNV en V&W dat behoud en versterking van de cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties 

stimuleert.6 

 

Kansen voor het vergroten van het ruimtelijk rendement 

Binnen het herbruik debat, dienen kansen gezocht te worden voor een vergroten van het ruimtelijk 

rendement. Scherp gesteld: moet bijkomende open ruimte aangesneden worden voor de 

 
6
 http://www.belvedere.nu/page.php?dID=21&mID=3&pID=3&section=09 

http://www.belvedere.nu/page.php?dID=21&mID=3&pID=3&section=09
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ontwikkeling van bijkomende greenfield bedrijventerreinen om al deze niet-agrarische economische 

activiteiten een legale plek te geven?   

Kansen voor het vergroten van het ruimtelijke rendement zitten in de zoektocht naar een betere 

aansluiting van het aanbod aan gebouwen op het platteland en de vraag naar bedrijfsruimte. Hierbij 

dient aandacht besteed te worden aan het gehele gebouwen patrimonium, dus niet beperken tot 

erfgoed of beperken tot hoeves. Het gebouwen patrimonium op het platteland bestaat immers ook 

over een grote verscheidenheid aan gebouwen, waaronder woningen en woning bijgebouwen. 

Binnen dit kader dient ook aandacht te gaan naar toekomstige gebouwen, en hun levenscyclus. Het is 

realistisch te veronderstellen dat een gebouw dat vandaag voor de landbouw gezet wordt, later een 

niet-agrarische functie zal krijgen.  

Een duidelijke kans zitten op het verbeteren van de vraag en aanbod naar bedrijfslocaties, rekening 

houdend met het ruimte gebouwenpatrimonium op het platteland. 

4.2/ Veerkrachtige valleien  

Een tweede thema waarrond we kansen voor een vitaal platteland definiëren is veerkrachtige 

valleien. Het inzetten van de oorspronkelijke landschapsstructuren, zoals valleien, wordt naar 

voorgeschoven als een kansrijke ruimtelijke strategie om huidige conflicten te ontmijnen. Brussel -en 

zijn bewoners- biedt in vele gevallen kansen om deze valleigebieden in het Pajottenland (verder) op 

te laden.  

Kansen door het versterken van de streekidentiteit 

In het versterken van het oorspronkelijke onderscheid vallei-kouter zien wij een duidelijke kans om 

de streekidentiteit van het Pajottenland te versterken. Enerzijds zijn  de leemhoudende kouters de 

logische plekken om de landbouwactiviteiten te bevestigen en versterken (zie 4.3), en schikken de 

kleihoudende valleigebieden zich beter voor andere open ruimte functies: paarden, tuinen, 

woonuitbreiding, recreatie, natuur, etc.  

 

Kansen voor biodiversiteit en klimaatverandering 

 

Het inzetten op een geïntegreerde ontwikkeling van valleigebieden biedt ook kansen op het vlak van 

biodiversiteit en klimaatverandering. In het kader van deze beide thema’s, biodiversiteit en 

klimaatverandering, stuurt de Europese Unie aan op de realisatie van groen-blauwe netwerken en 

het herintroduceren van een natuurlijke watercyclus door water management in de aanleg van 

groene infrastructuren (parken en dergelijke) te integreren. Het concept ‘groen-blauwe netwerken’ 

was oorspronkelijk gericht op een stedelijke context maar wordt ook steeds vaker op het 

buitengebied geprojecteerd. Onder meer in het kader in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; ‘Het 

groenblauwe netwerk overspant niet alleen het platteland maar dooradert ook de bebouwde 

omgeving. (Groenboek BRV). Uiteraard vraagt ruimtelijk beleid voor klimaatverandering ook een visie 

op de andere deellandschappen zoals open kouters en stedelijke kernen. Zeker in het Pajottenland 

hebben de kouters een belangrijke rol te spelen. 
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 ‘Het veranderende klimaat lijkt intussen wel tot meer kansen voor natuur in valleigebieden te leiden. 

De natuur in valleigebieden speelt immers een belangrijke rol bij de buffering van overstromingen en 

de aanpassing aan de klimaatverandering. Gebieden die heringericht worden voor het bergen of 

vasthouden van water zijn vaak heel geschikt voor de ontwikkeling van natte bossen, die zowel vanuit 

ecologisch als vanuit recreatief oogpunt van grote betekenis kunnen zijn.’  

(Vandevoort Christophe et al. 2012 – art Schuivende Natuur) 

Kansen door het opladen van valleien met volkstuinen 

Uit analyses blijkt dat in en rondom Brussel er een grote nood is aan volkstuinen. Deze nood kan 

onmogelijk binnen het Brussels Hoofdstedelijke Gewest worden opgevangen. Volkstuininitiatieven 

zouden in het Pajottenland, en in het bijzonder in de Vlaamse Rand, kunnen op weloverwogen 

plekken worden ingezet om deze veerkrachtige valleien verder op te laden. Bijvoorbeeld in de 

nabijheid van dorpskernen kan hierdoor een zekere dynamiek ontstaan. De ecologische en 

natuurlijke waarden dienen echter steeds meegenomen te worden in een dergelijke overweging. 

 

 

Kansen in nieuwe grootschalige ontwikkelingen in de schaduw van de grootstad 

Veerkrachtige valleien gaat niet enkel over de groen-blauwe, natuurlijk-ecologische ontwikkeling van 

deze structuren. Het gaat ook om het creëren van een kwalitatieve relatie met het stedelijke weefsel. 

In de Pede-vallei ligt daarvoor een interessant voorbeeld en kans. Deze vallei, op het scharnierpunt 

tussen Brussel en het Pajottenland, wordt immers geviseerd om een deel van de 

verstedelijkingsvraag van Brussel opvangen. Dergelijke verstedelijking kan een bedreiging zijn voor 

het landschap, maar is tegelijkertijd een ruimtelijke realiteit. De kans zit in het nagaan hoe dergelijke 

ontwikkeling niet louter een verstedelijking is van het landschap maar hoe het er ook aan kan 

bijdragen en een positieve return naar het landschap kan geleverd worden. Zo kan verstedelijking 

gebruikt worden om veerkrachtige valleien uit te bouwen. 

Een concreet voorbeeld is Neerpede, met zijn grootschalige voorzieningencluster rond het 

Erasmusziekenhuis. Binnenkort verrijst daar een nieuwe woonwijk van meer dan 1300 woningen. 

Inwoners die niet enkel op Brussel georiënteerd zullen zijn, maar die ook de voorzieningen van het 
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Pajottenland mee zullen gebruiken. Het is alvast de aanbeveling om na te gaan hoe dergelijke 

ontwikkelingen een positieve impuls kunnen geven aan het open karakter van landelijk Pajottenland, 

eerder dan een negatieve verstedelijkingsdruk te veroorzaken. Hoe kan een dergelijke verstedelijking 

kansen bieden voor het landschap van het Pajottenland? Welke investerings- en 

inrichtingsmogelijkheden ontstaan voor het open gebied door een dergelijke verstedelijking? En wat 

vraagt het van de voorzieningen en diensten? 

Kansen voor de valleien in schuifgroen en het land in de stad   

Veelal bestaan de historische groene vingers die stad en land verbinden uit de valleien. Dergelijke 

verbindingen vormen belangrijke kansen voor zowel stad als land. Zo kunnen de valleien ingezet 

worden voor het behoud en de ondersteuning van de vitaliteit van stad en land. Open plekken in de 

stad worden echter in toenemende mate ingenomen door inbreidingsinitiatieven. Dergelijk verlies 

aan open en groene ruimte werd door Vuijsje (2003) ludiek ‘schuifgroen’ genoemd. Het nog 

beschikbare groen ‘schuift’ steeds meer op naar de stadsrand. Er wordt zo lang mee geschoven tot er 

niets meer te schuiven valt. Dergelijke plekken bevatten echter kansen voor ecologie, water en 

landbouw in de stad. Een onachtzame inname ervan veroorzaakt elders, in de stad of verder 

daarbuiten, problemen. Ook schijnbaar geïsoleerde plekken zijn ontegensprekelijk verbonden met 

andere open ruimtes via de ondergrond en de bodem. Niet alleen kunnen dergelijke open plekken 

dienen om een groen-blauwe verbinding tot stand te brengen, ze kunnen ook kansen bieden voor 

landbouw- en natuureducatie, stadstuinieren, enz. Het duidelijker positioneren van de valleien die 

vanuit het Pajottenland tot de stad reiken biedt een duidelijke kans om een maatschappelijke  en 

ecologische meerwaarde te creëren, onder meer als alternatief van verloren gegaan ‘schuifgroen’ 

(Vuijsje, 2003) in de stad.  

Deze positionering creëert bovendien de mogelijkheid om de open ruimte als onderdeel van de 

stedelijke beleving op te nemen. In de stedelijke context van Brussel is de behoefte aan open ruimte 

en natuurgebieden immers groot. Vooral in het westelijke gedeelte van Brussel, in gemeentes als 

Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. Dit creëert kansen voor verdere natuurontwikkeling in de nabij 

gelegen beken van het Pajottenland. Hierop wordt vandaag reeds ingespeeld met projecten van 

Natuurpunt rond de Zuunbeek en de Vlezenbeek. Verdere initiatieven zouden echter mogelijk 

kunnen zijn, bijvoorbeeld op het vlak van toerisme, educatie, vrije tijdsbesteding en andere. 

Dergelijke stelsel van ‘land in de stad’ beïnvloedt de leefbaarheid van de stad en kan een 

beeldbepalend onderdeel van de identiteit van de stad worden. Tegelijkertijd kan het de identiteit 

van het platteland, het Pajottenland, deels binnentrekken in de stad. Hierdoor kan meer begrip van 

en aandacht voor het zo kenmerkende landschap van het Pajottenland ontstaan bij stedelijke 

actoren.  

4.3/ Landbouwlandschap 

Een derde thema waarrond we kansen voor een vitaal platteland definiëren is het 

landbouwlandschap. De stand van zaken van de landbouw in het Pajottenland geeft aan dat de 

sector het eerder moeilijk heeft. Steeds minder boerderijen, problematische bedrijfsopvolging, 

verschuiving in de teelten onder invloed van (inter-)nationale markten, en andere evoluties plaatsen 

druk op het landbouwlandschap. Maar een crisis is ook een opportuniteit voor verandering, waarin 

bovendien heel wat kansen te vinden zijn voor het landbouwlandschap van het Pajottenland. 
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Kansen in landbouwer als partner voor open ruimte ontwikkeling, ook in de kleinere fragmenten 

Zeker nabij een grootstad als Brussel is open ruimte, groot of klein, als leverancier van onder meer 

voedsel, energie, en ontspanningsruimte een cruciaal ingrediënt voor een goed functionerende 

omgeving en samenleving. Een groot gedeelte van die open ruimte bestaat uit landbouwgrond. Op 

schaal van Vlaanderen gebruikt landbouw vandaag nog steeds ongeveer 50% van het grondgebied. In 

het Pajottenland van de 7 gemeentes gaat het om 62% oftewel ruim 14.000 ha (gegevensbronnen 

FOD Economie & Statistics Belgium). Landbouw is dus een belangrijke speler in de open ruimte en 

een cruciale partner in het aangaan van toekomstige uitdagingen (verdroging en/of vernatting ten 

gevolge van klimaatverandering, demografische groei, ecologische kwesties, een schaarste aan 

energie en grondstoffen, mobiliteitsproblemen, etc) om zo onze leefomgeving leefbaar te houden.  

In de gradiënt van stad naar platteland, van Brussel centrum naar hartje Pajottenland, zitten heel wat 

open ruimtes van diverse maten, vormen en groottes. Een even grote diversiteit is te vinden in hun 

gebruik en waardering. Vooral kleinere fragmenten open ruimte vallen echter snel ten prooi aan 

vooroordelen zoals ‘niet meer geschikt voor landbouwgebruik’. Onderzoek heeft nochtans 

uitgewezen dat we moeten opletten met dergelijke al te snelle veronderstellingen (Vanempten, 

2014; Dewaelheyns et al., 2014). Immers, niet alleen de grootte bepaalt de (landbouw-

)gebruiksmogelijkheden maar ook zaken als bodemkwaliteit, de aanwezigheid van water, en 

evengoed de nabijheid van recreatieve netwerken.  

Ook in gebieden die bekend staan als landbouwregio’s zoals het Pajottenland zijn niet alleen de 

grotere open ruimtes interessant voor landbouw. Door zijn ligging nabij grootstad Brussel verhoogt 

bovendien het belang van aandacht voor het landgebruik van kleinere open ruimtes. Dit zijn immers 

veelal de eerste ruimtes die ingevuld worden voor verstedelijking. In heel wat wetenschappelijke 

literatuur wordt fragmentatie van open ruimte beschouwd als 1 van de belangrijkste processen voor 

de verstedelijking van de rurale landschappen in Europa (o.a. Antrop, 2004; Jongman, 2002). Kleinere 

fragmenten hoeven echter niet noodzakelijk ingevuld te worden met bebouwing en infrastructuren. 

Ze bevatten heel wat potenties voor korte keten verhalen, voor verbredingsactiviteiten, en andere 

gebruiken typisch voor stadsnabije landbouwgebieden. Het zijn net deze kleine fragmenten die we 

moeten koesteren als waardevolle tussenruimtes, als ontmoetingsplaatsen tussen stad en platteland, 

tussen bebouwd en open. Ze maken bovendien integraal deel uit van de identiteit van een 

stadsnabije plek als het Pajottenland. En die identiteit is niet onbelangrijk voor het lokale toerisme en 

andere economische activiteiten.  

 

Kansen in een productief verbond tussen stad en platteland. 

Initiatieven als de Pilootprojecten Productief Landschap opgestart door ILVO en Team Vlaams 

Bouwmeester in nauwe samenwerking met Ruimte Vlaanderen en het Departement Landbouw en 

Visserij wijzen op de hernieuwde aandacht voor het creëren van productieve landschappen waarbij 

“open ruimtes - groot of klein, stedelijk of landelijk - zo beheerd worden dat ze ecologisch en 

economisch productief worden en maatschappelijke meerwaarde opleveren" (Viljoen 2005, 

aangepast) (Declerck et al., 2014). 

Een dergelijke integratie van landelijke kenmerken als groen en voedselproductie met stedelijke 

infrastructuren en weefsels, is geen nieuw idee. Vanuit de doelstelling om een betere maatschappij 

en leefomgeving te creëren formuleerden diverse denkers al begin 20ste eeuw aantrekkelijke en 

inspirerende denkbeelden, veelal met een hoog utopisch gehalte. De zelfvoorzienende tuinsteden 

van Ebenezer Howard (1902), omgeven door open landschappen bedoeld voor agrarische productie 
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terwijl de voordelen van het stedelijke leven vlakbij waren, is zo’n denkbeeld. Ook Frank Lloyd 

Wright’s Broadacre City (1932) probeerde productief land en verstedelijking in een zeker evenwicht 

te brengen door iedere inwoner te voorzien van een ‘one-acre plot’ voor voedselproductie. 

Hilberseimer (1949) verscherpte dat idee tot zijn New Regional Pattern-voorstel dat ook de 

onderliggende landschapskenmerken mee in kaart bracht.  Aangevuld met een wegennetwerk en 

markten langs de wegen, bevoorraad door professionele landbouwers, doen deze ideeën zeker 

denken aan enkele hedendaagse denkpistes (i.e. de voedsel in de stad-studie van Maat-Ontwerpers 

2014).   

In het hedendaagse postindustriële landschap is de integratie van stedelijk en landelijk meer dan ooit 

een hot topic. Zo woedt al een tijd een stadslandbouw-hype die steeds breder ingang vindt. Ook op 

beleidsvlak roert er wat. Het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos (ANB) zette een ‘groen in de stad’-

programma op, en de stad Amsterdam formuleerde een stadslandbouw-voorstel voor de Floriade 

2022. In datzelfde Amsterdam werden ook ontwerpen gemaakt om een nieuwe verkeerstunnel te 

voorzien, een groen productief dak met stadslandbouw, een ‘croproad park’ (Mulder & Aarnick 

2010). Andere hedendaagse denkbeelden zetten in stijgende mate in op technologische ingrepen, 

zoals MVRDV’s  Pig City  waar een systeem van verticale varkenshouder geëxploreerd wordt. 

Dat neemt echter niet weg dat ook in de traditionele voedselproductie-gebieden, de meer rurale 

gebieden, in de stadsranden en grotere open landschappen, het productieve landschap in de 

betekenis van Viljoen aandacht verdient.  

Kansen voor meer rurale gebieden zoals het Pajottenland zitten in vernieuwende benadering waar 

ecologie, economie en maatschappij in een positief evenwicht geplaats worden. We identificeren 

verschillende concrete maatschappelijke kansen gelinkt aan landbouw:   

- Water en landbouw (zie ook 4.2 veerkrachtige valleien): In het licht van klimaatverandering 

zijn extremere weersomstandigheden een van de meest gehoorde voorspellingen. Hogere 

overstromingsrisico’s, mogelijke watertekorten, en droogte zijn gevolgen met een zware 

impact op de hele samenleving, en op de landbouw in het specifiek. Anders omgaan met 

waterconsumptie en beheer van het rivier-, regen-, en grondwater zal nodig zijn. Daarvoor is 

een belangrijke rol weggelegd voor open ruimte. Landbouw als grote speler in die open 

ruimte zou eveneens een rol kunnen opnemen in deze waterproblematiek, zowel voor de 

eigen als voor andere activiteiten en gebieden. Zo zou de landbouwer kunnen bijdragen aan 

waterberging, mee het beheer verzorgen, en misschien zelfs evolueren naar een waterboer 

waarbij hij zijn inkomsten niet enkel meer haalt uit het telen van gewassen of kweken van 

vee.  

- Stedelijke landbouwparken: Net de nabijheid van de stad kan een kans zijn voor de duurzame 

ontwikkeling van de landbouw. Door het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen 

landbouwers en tussen vormen van landbouw, kunnen ook kleine fragmenten worden benut, 

landbouwers worden verenigd, en consumenten en producenten dichter bij elkaar gebracht. 

Stadsboerderijen zouden zich kunnen vestigen op strategische locaties aan knooppunten van 

openbaar vervoer en andere zachte verkeersmodi, aan de invalswegen naar de stad. 

Dergelijke initiatieven vergen echter heel wat gebieds- en logistieke kennis. De landbouwer 

kan dit niet alleen. Ondersteuning in het opzetten van collectieven tussen landbouwers, het 

vinden van locaties voor stadsboerderijen, en andere is nodig. Hierin is een grote rol 

weggelegd voor het ruimtelijk beleid: waar zijn die strategische locaties, welke logistieke 

opportuniteiten zijn er, hoe kan het landschap errond mee vorm krijgen, enz.  

- Energie/cascades/sluiten van kringlopen: Nog heel wat grond- en afvalstoffen zijn en blijven 

onvoldoende en inefficiënt benut. Bovendien is het landbouw- en voedingssysteem erg 
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energiekost-gevoelig en innovaties zijn welkom7. Zowel vanuit ecologisch als economisch 

oogpunt kan het voor landbouwbedrijf en maatschappij interessant zijn om beter om te gaan 

met zijn energie-, afval- en materiaalkringlopen. Een goede afstemming tussen landbouw en 

milieu is echter geen evidentie. Ook hier zit een belangrijke rol voor het ruimtelijk beleid: 

waar zitten verschillende energiegebruikers, welke afvalstromen komen waar voor, wie heeft 

waar nood aan welke grondstoffen, en waar zitten de matchen tussen die stromen en 

gebruiken?  

 

Zorgboerderijen als kans  

Uit de analyse bleek dat 45% van de landbouwers in het Pajottenland geen opvolger heeft. Eerder 

dan dit te zien als een bedreiging voor de verdere kansen van landbouw in het gebied, opent zich hier 

een bijzondere kans voor andere/nieuwe actoren en functies. Het aanbieden van zorg vanuit het 

landbouwbedrijf en landelijke context voor andere actoren komt tegemoet aan een 

maatschappelijke vraag.   

Deze vorm van kansen zijn zeer typisch voor stadsnabije landbouwgebieden zoals Pajottenland. 1 

daarvan is zorg8. Druijff (2005) kwam tot de conclusie dat “zorglandbouw kwalitatief bijdraagt aan de 

ruimtelijke kwaliteit van de groene ruimte in de stadsrand” (2005:83). Niet alleen draagt het bij aan 

het behoud van het oorspronkelijk landelijke karakter van groene ruimte, maar ook aan de 

maatschappelijke betrokkenheid bij zowel landbouw als zorg. Bovendien blijkt ook de betrokkenheid 

van de stedelijke bevolking bij zowel zorg als landbouw te worden vergroot. Uitgaan van de 

bestaande ruimtelijke situatie is daarbij een voorwaarde en ruimte bieden aan dergelijke 

zorgboerderijen vergt ook beleidsinspanning om bedrijfsvoortzetting in de toekomst te garanderen 

en niet te hypothekeren door bewoning al te dicht in te plannen bij de boerderij of mee nadenken 

over milieuregelgeving, garanderen van goede bereikbaarheid voor recreatief verkeer, communicatie 

verzorgen voor omwonenden, enz.  

Dergelijke zorgactiviteiten kunnen heel wat voordelen hebben: het aanzwengelen van de lokale 

economie, de plattelandsbewoner krijgt de kans om op het platteland te blijven, maar evengoed 

creëren dergelijke plekken bijkomende stedelijke zorgopvang, het verschaft bijkomende inkomsten 

voor de landbouwer, het vraagt ook een zeker landschappelijke aantrekkelijkheid als troef, en 

verhoogt daardoor de leefbaarheid van de dorpen. Uit het onderzoek bleek ook dat de koppeling met 

een boerderijwinkel interessant is. De bewoners van de zorgboerderij komen zo door sociale 

contacten op het erf ook in contact met de maatschappij, terwijl de stedeling kennis kan maken met 

een agrarische leefomgeving, en eveneens sociale contacten kan leggen (Druijff, 2005). 

Het waarmaken van al die kansen en voordelen vraagt om ondersteuning van beleidswege, onder 

meer rond behoud en bescherming van de groene leefomgeving voor mens, plant en dier, maar ook 

over kennis wat betreft het hoe en waar combineren van zorg en landbouw. Voornamelijk in het 

stimuleren en faciliteren ligt een rol voor ruimtelijke beleid. Richtinggevende elementen bij het 

maken van een afweging kunnen daarbij alvast de volgende zijn: de ligging t.o.v. de stad, de 

bereikbaarheid met openbaar vervoer en zacht verkeer, en het recreatief aantrekkelijk maken van de 

locatie en omgeving.  

 
7
 http://www.mo.be/artikel/koeien-op-loopband-produceren-energie  

8
 Zorg kan op diverse manieren en in diverse vormen: tijdelijk of permanent, ouderenzorg of zorg voor 

personen met een fysische of mentale beperking, opvang van mensen met psychische problemen, burn-out, 
enz. 

http://www.mo.be/artikel/koeien-op-loopband-produceren-energie


 
 

Win-wins voor het Pajottenland op vlak van landbouw, kernversterking en recreatie 

Naast zorg kunnen ook andere invullingen. Zo zijn er allerlei nieuwe spelers actief, ook in het 

Pajottenland. Een voorbeeld is de opstartende (bio-)boerderij de Groentelaar9. Voor de begeleiding 

van dergelijke nieuwe actoren, in zorg en andere verwante sectoren, is een rol voor de overheid 

weggelegd. Ook voor de ruimtelijke overheid, bijvoorbeeld door inzicht en ondersteuning bij het 

matchen van nieuwe actoren op het platteland met de ruimtelijke infrastructuur. Hierdoor ontstaat 

niet alleen een gebruiksoptimalisering van beschikbare gronden en infrastructuren, maar kan er ook 

een kwaliteitsimpuls meegegeven worden aan de ontwikkelingen.  

De mensen van de Groentelaar gaven alvast aan dat “In al onze verhalen botsen we op de grenzen 

van ons kunnen. Vooral juridisch hebben we het maximum bereikt én botsen we bovendien vaak op 

de wetgeving waardoor de financiële risico's te groot zijn. We hebben al heel veel inventarisatiewerk 

achter de rug en menen te weten hoe we sommige zaken zouden kunnen regelen, maar er is 

professioneel advies nodig.”10 Dat professioneel advies zou deels vanuit een ruimtelijke overheid 

kunnen komen. 

Kansen voor het landbouwlandschap in het privaat en gemeenschapsgebruik van open ruimte 

Heel wat open ruimte wordt privaat gebruikt (niet noodzakelijk eigendom). Dat is onder meer het 

geval door landbouwers, maar ook andere landgebruiken zoals tuinen of hobbyweiland zijn vormen 

van privaat gebruik. In het Pajottenland komt bijvoorbeeld een relatief hoog aantal paarden voor.  

Onderzoek toonde aan dat een hogere concentratie aan paardenweiden vaker voorkomt dichter bij 

tuinen en bossen, in een sterk versnipperde en verstedelijkte omgeving, met kleine en goed 

ontsloten percelen (Bomans et al., 2011). Dergelijke privaat gebruikers zijn vaak belangrijke en 

kapitaalkrachtige ruimtevragers. De vraag is hoe dergelijke ruimtevragers ingezet kunnen worden in 

de creatie van een draagvlak voor open ruimte behoud. 

 

Kaart: verpaarding in Vlaanderen (Cartografie Kirsten Bomans) 

Een van de mogelijkheden werd aangereikt door Nobelprijswinnaar voor Economie Elinor Ostrom. 

Ostrom bracht de commons opnieuw onder de aandacht door het ontstaan te bestuderen van 

 
9
 De Groentelaar is een kleinschalig tuinbouwbedrijf dat op een biologische en duurzame manier kwaliteitsvolle 

groenten, kruiden en bloemen kweekt. www.degroentelaar.be & http://www.delandgenoten.be/content/de-
groentelaar  
10

 Persoonlijke communicatie – mail Elke Vanempten, juni 2015 

http://www.degroentelaar.be/
http://www.delandgenoten.be/content/de-groentelaar
http://www.delandgenoten.be/content/de-groentelaar
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gemeenschappen die waardevolle natuurlijke hulpbronnen zoals watersystemen, bossen, en andere 

gezamenlijk beheren (Ostrom, 1990). Belangrijk extra voordeel is dat zo niet alleen die hulpbronnen 

meer beschermd worden, maar tegelijkertijd ontstaan er ook sociale banden tussen de 

gemeenschap. Sommigen gaan zelfs nog verder en stellen dat de commons het toekomstperspectief 

zijn voor ons voedselsysteem.11 (Oikos, 2015) Ook voor landbouw zitten er kansen in het 

gemeenschapsverhaal. Landbouw in het Pajottenland staat op diverse manieren onder druk van de 

verstedelijking. Een verhoogde passage en stedelijke activiteit houdt echter niet alleen bedreigingen 

in, maar ook kansen om bijvoorbeeld de eigen activiteiten te gaan verbreden en diversifiëren. De 

vraag is of iedere landbouwer dit noodzakelijkerwijs op zichzelf moet doen, en binnen de grenzen 

van zijn eigen terreinen. Samenwerkingsverbanden van landbouwers die gezamenlijk producten 

aanbieden op de binnenstedelijke markt kunnen eveneens een verhoging van het landbouwinkomen 

en een versterking van de landbouwactiviteit veroorzaken, zonder dat de stedelijke impact op het 

landbouwlandschap noodzakelijkerwijs verhoogt. 

Naast samenwerking tussen de landbouwer, zouden ook meer allianties gezocht kunnen worden 

tussen landbouwer en private gebruiker. In al deze semi-stedelijke gebruiken, tijdelijk of permanent, 

privaat of gemeenschappelijk, heeft de boer immers een mogelijke rol te spelen als beheerder, 

manager, en/of bron van kennis. De rol van het ruimtelijk beleid zou er kunnen in bestaan om de 

plekken voor dergelijke alternatieve gebruiken van het platteland mee vorm te geven. 

Tot slot zijn er kansen verscholen in tijdelijke ruimtelijke invullingen die gebruik maken van private 

initiatieven om maatschappelijke diensten te verlenen. Een voorbeeld zou de pop-up boerderij12 

kunnen zijn, waar behalve lokale verkoop ook gewerkt wordt aan educatie over landbouw, ecologie, 

het belang van het connecteren van valleien, en andere. Dergelijke initiatieven zouden tevens een 

bepaalde dynamiek in gang kunnen zetten binnen een dorpsweefsel.  

 

Overige kansen 

 

- Kansen door grondenbeheer: Hoge grondprijzen in de stad zorgen voor een aantrekkelijke 

vestigingsomgeving op het platteland. Hierdoor stijgen de grondprijzen in het Pajottenland 

en daardoor krijgt de boer, en zeker de nieuwe starters, het steeds moeilijker. Kansen 

zouden gecreëerd kunnen worden door een doorgedreven grondprijzen-beheer en andere 

maatregelen. 

 

- Kansen voor en door (glas-)tuinbouw. Dergelijke vormen van landbouwactiviteit hebben 

veelal een metropolitane omgeving nodig waarin consumenten, infrastructuur, logistiek en 

kennis te vinden zijn (de Jonge & Smeets 2004). Het Pajottenland ligt binnen dergelijke 

metropolitane omgeving. Brussel biedt met andere woorden uitstekend kansen om de 

tuinbouw in het Pajottenland een nieuwe impuls te geven, mits rekening gehouden wordt 

met de nodige infrastructuren, logistiek en kennis. Hier zou een ruimtelijk beleid aandacht 

aan kunnen besteden. 

 

- Kansen vanuit landbouw door en voor het landschap 

 
11

 Titel van een conferentie die zal plaatsvinden op 05 september 2015 10:00 14:00 DOK Noord te Gent. Een 
organisatie van Denktank Oikos, Terra Reversa en het Fair Festival. 
12

 http://www.vilt.be/pop-upboerderij-palmt-grote-markt-mechelen-in  

http://www.vilt.be/pop-upboerderij-palmt-grote-markt-mechelen-in


 
 

Win-wins voor het Pajottenland op vlak van landbouw, kernversterking en recreatie 

Het landschap van het Pajottenland is sterk identiteitsvormend. Het kan de lokale economie 

aanzwengelen door het aantrekken van toerisme, wat de landbouwer het makkelijker kan 

maken om aan verbredende activiteiten te doen en een bijkomende afzetmarkt te vinden. 

Ook omgekeerd kan het landschap baat hebben bij een verbond met de landbouwer. Het kan 

een taakstelling zijn van de landbouw om het landschap open te houden. Door deze 

openheid en landschappelijke eigenheid vervolgens door de stedeling te laten ontdekken kan 

een mentale band gevormd worden, die enig tegengewicht kan bieden voor het verder 

innemen van deze open ruimte (cf Regional Park Rhein Main in Frankfurt waar de creatie van 

een groen padennetwerk met lokale activiteiten een zelfde strategie voor ogen had).  

In het bijzonder in het Pajottenland liggen hier kansen verscholen. Dergelijke veranderende 

rol van de landbouwer werd treffend beschreven door (Pinto-Correia et al., 2006). De 

landbouwer heeft echter nood aan aansturing in deze rol.  Een landschapscharter zou tot de 

mogelijkheden kunnen behoren, maar naast juridische afspraken, zijn ook subsidies 

(financieel) en adviseringen, ondersteuning en kennisaanlevering nodig. Ook hierin kan een 

rol weggelegd zijn voor ruimtelijk beleid. 
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5/ Het levenskrachtige platteland: kansen voor strategische allianties 

tussen stad en land, eindbeschouwing. 

 

Sinds Ebenezer Howard’s tuinstad is de relatie tussen stad en platteland danig geëvolueerd. Hoewel 

nog steeds vaak gesproken wordt over de stad versus het platteland vergen de uitdagingen van de 

toekomst een hernieuwd evenwicht tussen stad en platteland. De roep is echter groot naar een 

hernieuwde integratie in een positief verhaal van stad en land, landbouw en maatschappij, 

producent en consument.   

In deze eindbeschouwing willen we kort ingaan op de kansen die er zijn voor een dergelijke integratie 

en strategische alliantie van stad en land in ruimtelijk beleid. Deze opgave vertrok vanuit een 

zoektocht naar functionele stad-land relaties om zo kansen te detecteren voor het behouden en 

verder uitbouwen van een levenskrachtig platteland nabij de stad. Het voorgaande toont dat in het 

Pajottenland talrijke kansen zich aandienen om het evenwicht tussen stad en platteland te 

verbeteren, om de streekidentiteit en de vitaliteit van de streek te versterken. Naast de identificatie 

van thematische kansen in de verschillende functionele stad-landrelaties (punt 4), zien we 

bijkomende thema-overschrijdende kansen voor het Pajottenland en andere stadsnabije 

plattelandsstreken in Vlaanderen.   

 

5.1/ Integratie in theorie13 

Integratie wordt in de hedendaagse hybride ruimtelijke omgeving steeds meer naar voor geschoven 

als noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatieve ontwikkeling. Hoewel het ontegensprekelijk in de 

mode is om een plan of project te labellen als ‘geïntegreerd’, geeft de aanwezigheid van het concept 

in de planningstheorie aan dat er meer achter zit dan op het eerste zicht lijkt. Desondanks werd het 

concept van integratie tot hiertoe slechts beperkt geëxploreerd vanuit een theoretisch kader.  

Om het integratieconcept volledig te vatten dienen minimaal drie aspecten in beschouwing genomen 

te worden: de betekenis van integratie, waarom (of wanneer) er een beroep op gedaan wordt, en 

hoe het tot stand gebracht wordt of kan worden (Vanempten, 2014). Binnen de ruimtelijke 

ontwikkelingscontext kan integratie zowel een doel zijn, als een proces of een product. Het kan 

 
13

 Deze paragrafen zijn integraal onderdeel van het doctoraatsonderzoek van Elke Vanempten – (cf. Vanempten 
2014) 
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verwijzen naar inhoudelijke kwesties, maar evengoed naar het ontwikkelingsproces, waarbij een link 

nagestreefd wordt van ruimtelijke, maatschappelijke of institutionele elementen, of een combinatie 

daarvan. Een integrerende actie heeft meestal tot doel om zulke elementen samen te brengen in een 

coherent en kwalitatief geheel, een ruimtelijke oplossing of ontwerp. Het onderzoek vond daarbij 

meerdere doelen en redenen waarom integratie gevraagd of nagestreefd werd. De motieven kunnen 

daarbij grotendeels in drie categorieën onderverdeeld worden: omwille van noodzaak, toegevoegde 

waarde, of ethische redenen en waardes. Een integrerende actie wist de karakteristieke verschillen 

van de variabelen die gecombineerd worden idealiter niet uit maar ziet deze als sterke elementen of 

opportuniteiten. Desalniettemin, betekent integreren nog steeds ook selectief zijn. Werkelijke 

integratie tot stand brengen is dus geen makkelijke taak, noch een garantie voor het verkrijgen van 

kwaliteit. Het verduidelijken van vragen zoals: Wiens integratie is het? Wat is de strategische agenda 

achter het gebruik van het concept? Waarom wordt integratie hier op tafel gelegd?, zijn cruciaal om 

een integrerende actie te vermijden die louter dienst doet als post-politieke consensus. Of met 

andere woorden, het gebruik van integratie als een kwaliteitslabel dat er geen is. 

 

5.2/ Integratie van stad en land, aanknopingspunten voor de beleidspraktijk 

In het vertalen van de theorie over integratie naar de praktijk van integratie van stad en land in 

gebieden zoals Pajottenland en Brussel, is het dus noodzakelijk om helder te communiceren voor wie 

het belangrijk is om strategische stad-land allianties tussen Brussel en Pajottenland aan te gaan, wat 

de drijfveren erachter zijn, en waarom deze allianties noodzakelijk zijn. In het geval van Pajottenland 

en Brussel is na de voorgaande analyses vrij duidelijk dat zowel het Pajottenland als Brussel baat 

hebben bij dergelijke allianties. Integratie in de ruimtelijke ontwikkelingscontext van het 

Pajottenland kan bijgevolg inhouden dat over thema’s heen gezocht en samengewerkt wordt met 

Brussel, met als doel het bewerkstelligen van maatschappelijke winsten. We zien hiervoor alvast drie 

strategische kansen die zouden kunnen leiden tot de gewenste stad-land integratie en de bijhorende 

winsten: 

 

Strategische kans 1: erkenning van de multifunctionele realiteit 

De erkenning van de multifunctionele realiteit van het Pajottenland, en de veelheid en 

verscheidenheid van functionele stad-land relaties vormt een basis voor een geïntegreerde 

plattelandsontwikkeling. Belangrijk is om alle actoren en hun verwachtingen te zien als onderdeel 

van de realiteit en beleidsuitdaging. Er zijn immers veel verschillende actoren en individuele acties 

die het beleid doorkruisen. In plaats van dit als negatief te zien of als symbool van 

beleidsafwezigheid, dienen deze dynamieken net ingezet te worden om beleid te maken (cfr. vele 

kleine ingrepen maken ook 1 groot). 

De nabijheid van Brussel, de nabijheid van zoveel mensen met verwachtingen ten aanzien van het 

Pajottenland moet zoveel mogelijk als kans eerder dan als bedreiging benaderd worden. In een 

hedendaags productief landschap nabij de stad ontstaan kansen voor plattelandsvitaliteit door het 

de gecombineerde aanwezigheid van verschillende  functionele stad-landrelaties, waarbij het 

platteland zowel als belevingsruimte, voedsellandschap, energieproducent, recreatieruimte, 

werkplek als biodiversiteitsbron wordt erkend. 
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Deze strategische kans is met andere woorden een pleidooi om te blijven open staan voor de 

ruimtelijke realiteit, om deze te zien zoals ze is en daar mee te werken. Voor ruimtelijk beleid 

betekent dit onder meer blijven kijken naar de trends die zich voordoen, aandacht te hebben voor de 

verborgen veranderingen, en de meervoudigheid van het Vlaamse landschap. Een voorbeeld zijn de 

kleine – en soms grotere – familiebedrijven die boeren op de vele kleine en grote fragmenten open 

ruimte die verstedelijkt Vlaanderen rijk is. Willen we die voedselproductie in de nabijheid van stad en 

land in de toekomst verder uitbouwen als een sterkte, dan dient er gebouwd te worden aan een 

hedendaags productief landschap waar “productie, energiedelen, natuur, recreatie, biodiversiteit en 

vergroening de Vlaamse open ruimte ondersteunen en ontwikkelen, eerder dan ze te verdelen en 

eenzijdig op te eisen” (Declerck et al. 2014:7). Dit leidt ons meteen naar een volgende strategische 

kans, i.p.v. verdelen en monofunctioneel te werken, is in een multifunctionele realiteit ook gedeelde 

ruimte en dus samenwerking noodzakelijk. 

 

Strategische kans 2: versterken door samenwerken, combineren van belangen en thematische kansen 

Alertheid voor nieuwe fenomenen is onontbeerlijk om de veranderende realiteit te vatten, net zoals 

een voortdurende evaluatie van bestaande gegevens en de wijze waarop deze verzameld worden. 

We moeten niet alleen nagaan wat er precies verandert, maar ook waarom iets verandert en wie of 

wat die verandering veroorzaakt. Het is deze genuanceerde kennis die een goede basis vormt bij het 

ontwikkelen van ‘gebiedsgericht gedifferentieerd beleid’, een credo dat toch steeds vaker weerklinkt 

op verschillende beleidsniveaus. Dergelijke kwaliteitsvolle (inzet van) open ruimte vraagt echter een 

blijvende investering in dialoog. Om antwoorden te kunnen vinden op huidige en toekomstige 

maatschappelijke ruimtevragen zullen onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen nog meer in 

dialoog moeten treden. (cf. Verhoeve et al., 2012)  

Het erkennen van verschillende belangen is één zaak, ze trachten te combineren een andere. 

Meervoudig ruimtegebruik stimuleren en mediëren is de opdracht bij uitstek voor het ruimtelijk 

beleid.  De integratie van doelstellingen en belangen is essentieel om te komen tot win-winsituaties 

tussen verschillende functionele stad-landrelaties. Het ruimtelijk beleid kan hierbij een 

ondersteunend rol opnemen, opdat verschillende lokale actoren elkaar vinden, en kruisbestuivingen 

kunnen ontstaan. Zo kunnen ruimtegebruiken als hobbypaardenhouderij en het tuincomplex een rol 

spelen in het verhaal van ecosysteemdiensten en duurzaam ruimtegebruik.  

Voor het ruimtelijk beleid zijn dus heel wat mogelijkheden weggelegd in het opzoeken en 

ondersteunen van dialoog. Zo zou dit beleid er voor kunnen zorgen dat de stedenbouwkundig 

ambtenaren van plattelandsgemeenten gestimuleerd worden om samen aan tafel te gaan zitten, niet 

alleen met de collega’s van andere plattelandsgemeenten maar ook met de stedelijke gebieden. Met 

andere woorden, ruimtelijke professionals, en bij uitbreiding iedereen die met ruimtelijke 

ontwikkeling te maken krijgt, gebiedsdekkend gaan laten samenzitten en dit faciliteren. Een andere 

rol voor ruimtelijk beleid kan liggen in advisering en ondersteuning. Naar analogie met de 

stadsvernieuwingsprojecten zou een soort van conceptsubsidiering voor advies en begeleiding van 

open ruimte ontwikkeling kunnen uitgewerkt worden. Verder kan ook nagedacht worden over het 

intensiever engageren en betrekken van inwoners bij open ruimte ontwikkeling, beheer en behoud. 

Vanuit de filosofie dat open ruimte er niet enkel is voor de klassiekers als landbouw en ecologie maar 

ook voor bewoners is het bijvoorbeeld belangrijk om ook aandacht te besteden aan de betekenis van 

groen-blauwe netwerken voor wonen en leefbaarheid. Verdere analyse, creatieve ideeën en ruimte 

voor experiment zijn nodig om na te gaan welke rol bewoners kunnen spelen en hoe kan je ze 

stimuleren om een maatschappelijk rol op te nemen. 



 
 

Win-wins voor het Pajottenland op vlak van landbouw, kernversterking en recreatie 

 

Strategische kans 3: landschap als richtinggevend en overkoepelend principe 

De rol van het ruimtelijk beleid is uiteraard niet alleen beperkt tot het opzetten en ondersteunen van 

samenwerking tussen diverse ruimtevragers en -gebruikers. Ook het opzetten van een ruimtelijke 

balans, vertrekkende vanuit het landschap als basis van de discipline en onderligger en 

structuurgever voor verdere ruimtelijke ontwikkeling, behoort tot de kern van ruimtelijk beleid. De 

planner is niet louter dialoogmaker, maar ook de mede-vormgever van het landschap. Expertise 

daarover is onontbeerlijk, de planner is immers niet alleen een juridische expert of 

participatiespecialist die processen ondersteunt. 

Kijkende naar dat landschap in het Pajottenland zijn er heel wat troeven en kansen. De interne 

ruimtelijk-landschappelijke logica, zowel fysisch als sociaal, is lang de sterkte van het Pajottenland 

geweest. Deze logica kan opnieuw een kader bieden om toekomstige ontwikkelingen te structureren 

en vorm te geven. Zoals aangegeven in de analyse zijn er meerdere redenen waarom het 

Pajottenland nog steeds een groot open karakter heeft. Naast het glooiende reliëf en de vruchtbare 

ondergrond is ook mobiliteit en inplanting van vervoerstromen daar een van. Grotendeels gelegen 

tussen twee steenwegen (Ninoofsesteenweg en Lenniksebaan), bleef het verder relatief laag 

toegankelijk en daardoor meer open. Vanuit een dergelijk perspectief lijkt het bijvoorbeeld belangrijk 

om bij ruimtelijke maatregelen en ontwikkelingen aandacht te hebben voor het verbeteren van 

zachte toegankelijkheid maar op te letten met het verhogen van harde (motorische) 

toegankelijkheid. Dergelijke analyses geven randvoorwaarden voor ruimtelijk beleid en ontwikkeling. 

Het mag duidelijk zijn uit het voorgaande dat het ruimtelijk beleid diverse rollen kan opnemen. Deze 

rollen gaan verder dan het eerder passief juridisch beschermen, maar gaan vooral over het actief 

aanzwengelen van gewenste dynamieken. Steeds vertrekken vanuit de kwaliteiten van de plek, de 

ruimtelijke-fysisch-landschappelijke laag als structurerend kader gebruiken, en te werken aan 

identiteitsversterking lijken daarbij elementen die voor het Pajottenland van belang zijn, maar die 

evengoed voor iedere plek in Vlaanderen van toepassing zijn. 

 

Eindnoot 

De meeste functionele relaties die in het Pajottenland en Brussel bestaan komen in heel Vlaanderen 

in meerdere of minder mate voor. De ruimtelijke en actor-specifieke context verschilt echter grondig 

van regio tot regio. De casus Pajottenland kan inspiratie bieden voor het Vlaams ruimtelijk beleid 

maar kan niet één op één opgeschaald worden. Bovenstaande eindbeschouwing over functionele 

stad-land relaties moet daarom met de nodige omzichtigheid benaderd worden. In de uitwerking van 

de geformuleerde strategische kansen dient daarom steeds rekening gehouden te worden met de 

kleinschaligheid van het Vlaamse landschap waar iedere plek een andere identiteit kent, en waar de 

nabijheid van het stedelijke en het landelijke traditioneel zeer groot is.   

 



5.3 / Schematische samenvatting 

Functionele 
relaties 

Trend: hoe ontwikkelt deze functionele 
relatie zich ? 

Verhouding tot 
maatschappelijke trends in 
BRV 

Ontwikkelingskansen 
lange termijn (2050) 

Ontwikkelingskansen 
korte termijn (2020) 

Essentiële 
partners 

Leven en werken 
tussen dorp en 
grootstad  

 
Toenemende verstedelijkingsdruk 
vanuit Brussel. 
Het pendelen van en naar Brussel  
neemt nog verder toe, waarbij  
werken in de drukte stad en slapen in 
de rust van den buiten toenemende 
verwachtingen ten aanzien van de 
rust en uitdagingen  inzake  
bereikbaarheid creëert alsook 
leefbaarheid van de dorpskernen voor 
het Pajottenland. 
 
Een toenemende economische 
diversificatie van het platteland,  naast 
het traditioneel landbouwgebruik, 
waarbij de vraag en aanbod naar 
activiteiten steeds meer gemixt 
worden  tussen stad en platteland. 
Deze transformatie leidt niet alleen 
tot veranderingen in de rurale 
economie, maar ook van het sociaal 
en ruimtelijke functioneren. 
 

 
Strategische doelstelling: 
‘Levenskrachtig 
platteland’: 
 
‘open ruimte vrijwaren’; 
 
‘Dorpskernen als 
dragers om andere 
menselijke activiteiten te 
organiseren.’; 
 
‘strenger om (gaan) met 
de ontwikkeling van 
functies die niet op het 
platteland horen.’ 
 
 

 
Kansen door herbruik 
van hoeves en 
investeringsdynamiek 
door niet-agrarische 
actoren.  
 
Kansen zitten in het 
proactief en 
gebiedsgericht 
aansturen, van de 
private investerings-
dynamiek (van zowel 
agrarische als niet-
agrarische actoren)  in 
de richting van een 
publieke winst.  
 
Identiteitsversterking 
door ontwikkeling van 
de  dorpen op 
mensenmaat, met 
gedifferentieerd 
woonaanbod.   

 
Kansen door herbruik 
van hoeves 
 
Kansen door erkenning 
en herkenning van de 
economische 
diversificatie, en 
aansluitend debat over 
wenselijkheid.   
  
Kansen door 
inventarisatie 
‘landschappelijke ruis’.  
 
Kansen door het kijken 
naar verstedelijking als 
opportuniteit voor de 
re-vitalisering van het 
platteland.  
 
Kansen door herbruik 
te benaderen als  
onderdeel van 
vergroting ruimtelijk 
rendement en 
ruimtelijke kwaliteit. 
 

 
Lokale actoren: 
Bewoners 
(pendelaars), 
lokale besturen 
 
 
 
 
 
 
 
Lokale actoren: 
landbouwers, 
niet-agrarische 
economische 
ondernemers, 
lokale besturen 
  
 
 
 
 
 



Functionele 
relaties 

Trend: hoe ontwikkelt deze functionele 
relatie zich ? 

Verhouding tot 
maatschappelijke trends in 
BRV 

Ontwikkelingskansen 
lange termijn (2050) 

Ontwikkelingskansen 
korte termijn (2020) 

Essentiële 
partners 

Fysisch en 
ecologische 
connecties tussen 
stad en land 

 
Fysische en ecologische connecties 
tussen stad en land winnen aan 
belang door dat de aandacht voor 
ecologie bij het grote publiek steeds 
meer vergroot. 
 
Anderzijds zorgen enkele macro-
trends, waaronder klimaat-
verandering, ervoor dat ecologie 
steeds meer onder de aandacht wordt 
gebracht. 
 
Het veelvoud aan milieu-uitdagingen 
zoals overstroming, droogte, stedelijk 
hitte-eiland en biodiversiteit,  zullen in 
toenemende mate aandacht eisen 
voor de fysieke stad-land relaties.  
  

 
Strategische doelstelling : 
‘Levenskrachtig platteland’ 
& ‘Veerkrachtige ruimte’. 
 
‘Veerkracht van rivieren 
en beekvalleien als spons 
voor klimaatverandering’ 
 
‘open ruimte vrijwaren’ 
 
 
 
 
 

 
Kansen voor en door 
veerkrachtige valleien 
 
Het creëren van een 
kwalitatieve relatie 
met het stedelijk 
weefsel via groen-
blauwe en natuur-
ecologische 
netwerken. 
 
Het inzetten op een 
geïntegreerde 
ontwikkeling van 
valleigebieden biedt 
kansen op het vlak van 
biodiversiteit en 
klimaatadaptatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kansen voor en door 
veerkrachtige valleien 
 
Het versterken van het 
de oorspronkelijke 
groen-blauwe 
dooradering van 
dorpen, tot in de stad,  
zal bijdragen tot de 
streekidentiteit van 
het Pajottenland en 
ook de leefbaarheid 
van de stad. 

 
Lokale actoren: 
landbouwers, 
wateringen en 
lokale besturen. 
 
Regionale 
actoren: 
Regionaal 
Landschap,  
VLM, 
Provincie Vlaams 
Brabant, 
VMM, 
Natuurpunt, 
Kyoto in 
Pajottenland, 



 

Functionele 
relaties 

Trend: hoe ontwikkelt deze functionele 
relatie zich ? 

Verhouding tot 
maatschappelijke trends in 
BRV 

Ontwikkelingskansen 
lange termijn (2050) 

Ontwikkelingskansen 
korte termijn (2020) 

Essentiële 
partners 

Landbouw, 
toerisme, 
recreatie, en 
lokale identiteit 

 
Veranderingen binnen de 
landbouwsector, zoals 
schaalvergroting en intensifiëring 
hebben vergaande invloed op het 
landschap, hoogstamboomgaarden 
verdwijnen en serres en 
koepeltunnels rukken op.  Anderzijds 
ontstaan er alternatieve netwerken 
van voeselproductie tussen stad en 
platteland.  
 
Het Pajottenland wordt verder 
gekenmerkt door een toenemend 
recreatie en toerisme, door 
stedelingen die komen genieten van 
rust en open ruimte.  
 
Het toenemend aantal  functionele 
landgebruiksveranderingen, door 
landbouwer  als door niet-
landbouwers (vertuining, verpaarding, 
niet-agrarische economische 
activiteiten) zullen ook de lokale 
identiteit in toenemende mate 
beïnvloeden. 
 

 
Strategische doelstelling : 
‘Levenskrachtig platteland’  
 
Korte termijnactie : 
‘Vrijwaren van strategisch 
aaneengesloten 
landbouwgebieden voor 
professionele landbouw’ 
 

 
Kansen voor het 
landbouwlandschap 
 
 
 
 
Kansen door het 
uitwerken van criteria 
erop gericht om alle 
transformaties te 
sturen zodat de open 
ruimte en de 
landbouwsector 
versterkt worden. 

 
Kansen voor het 
landbouwlandschap 
 
Kansen in landbouwer 
als partner voor open 
ruimte ontwikkeling, 
ook in de kleinere 
fragmenten 
 
Kansen in een 
productief verband 
tussen stad en 
platteland. 
 
 
Zorgboerderijen als 
kans 
 
Kansen voor het 
landbouwlandschap in 
het privaat en 
gemeenschappelijk 
gebruik van open 
ruimte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbouwers, 
lokale besturen, 
toeristische 
platforms,  
Boerenbond en 
ABS, Erfgoedcel, 
Regionaal 
Landschap, … 
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