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1 Inleiding 

Voor u ligt het eindrapport van de studie ‘stopgezette en leegstaande serres in de bloemenregio’ – een 

opdracht van Provincie Oost-Vlaanderen uitgevoerd door het Instituut voor Landbouw- en 

Visserijonderzoek (ILVO) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).  

De Oost-Vlaamse bloemenregio wordt gekenmerkt door een daling van het aantal professionele 

serrebedrijven (zie cijfers in paragraaf 1.2). Hierdoor rijst de vraag wat er gebeurt met de serres waarin 

geen professionele landbouwactiviteit meer plaatsvindt. Worden deze serres afgebroken, staan ze leeg 

of worden ze gebruikt voor andere activiteiten?  En in hoeverre is het mogelijk om eventuele 

leegstaande serres te hergebruiken voor activiteiten zoals community supported agriculture (CSA), 

volkstuinen, of andere activiteiten die typisch (serre)ruimte zoeken in en nabij de stad? 

Deze studie reikt inzichten aan om dit kennistekort op te vangen voor de Oost-Vlaamse Bloemenregio. 

Een gedetailleerde en systematische studie leidt tot kaarten en tabellen die de omvang en de aard van 

leegstand, afbraak, en huidig gebruik van stopgezette serres beschrijven. De gebruikte 

onderzoeksmethode is ook toepasbaar in andere Vlaamse regio’s.  

Het rapport begint met een beschrijving van de opzet van deze studie. Vervolgens worden de resultaten 

beschreven. Tot slot worden enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd. Naast dit rapport wordt als 

eindproduct ook een GIS-laag (shapefile) aangeleverd die alle verzamelde informatie bevat. Aangezien 

deze studie privacygevoelige data bevat, willen we wijzen op het belang van een correcte omgang met 

deze data (zie box 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 1 PRIVACY GEVOELIGE DATA 

Dit document bevat privacy gevoelige data. Bij verdere communicatie en verwerking van de in dit 

rapport voorgestelde inzichten dient rekening gehouden te worden met volgende aandachtspunten;  

- De locatie- en persoonsgebonden databanken zijn onderworpen aan privacy wetgeving. 

Communicatie aan derden mag niet, tenzij na ondertekening van een 

vertrouwelijkheidsovereenkomst. 

- Verdere informatie werd verkregen via contactpersonen binnen een vertrouwenscontext.  

Garanties m.b.t. vertrouwelijkheid waren essentieel om respondenten bereid te vinden 

informatie te verstrekken. 

- In het licht van verdere beleidsinitiatieven is het van groot belang deze vetrouwenscontext 

actief te bewaken. 

Bij de interpretatie van resultaten zijn volgende elementen bijkomend van belang: 

- De resultaten schetsten een algemeen beeld op basis van individuele verhalen. Om te 

verhinderen dat gegevens na publicatie geïdentificeerd zouden kunnen worden, worden de 

gegevens enkel onder geaggregeerde vorm beschreven.   

- Op niveau van individuele serres/sites is géén controle uitgevoerd van juridische context. De 

nauwkeurigheid van inventaris/resultaten zijn onvoldoende om individuele juridische 

uitspraken te verrichten. 
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1.1 Situering van de Bloemenregio 

De studie werd uitgevoerd in de Oost-Vlaamse Bloemenregio. Deze regio bestaat uit de volgende negen 

gemeentes: Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi, Lokeren, Laarne, Destelbergen, Melle, Wetteren en 

Merelbeke. 

 

Figuur 1  Situeringskaart van de bloemregio in Vlaanderen 

 

1.2 Enkele kencijfers  

Eerste inzichten in de evolutie van de serrebedrijven kunnen gehaald worden uit ADS data1 over het 

aantal en de oppervlakte van de bedrijven met teelten in serres in de gemeentes van de Bloemenregio.  

Figuur 2 toont de evolutie van het aantal serrebedrijven en hun oppervlakte tijdens de periode 1980 -

2013. Om de data correct te kunnen interpreteren is het belangrijk te weten dat kleine (<50 are) 

bedrijven niet opgenomen zijn in de ADS data. Voor meer gedetailleerde informatie over de ADS data 

verwijzen we naar Box 2. 

  

                                              
1 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek (Landbouwtelling 1980-2013). 
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Het aantal serrebedrijven in de Bloemenregio is in de periode 1980-2013 duidelijk afgenomen. Van meer 

dan 900 serrebedrijven in 1980 naar een 200-tal vandaag. Ongeveer drie vierde van de serrebedrijven in 

de Bloemenregio is dus verdwenen. Tijdens de jaren ’90 was wel nog een toename was van de serre-

oppervlakte. Aangezien het aantal bedrijven in die periode daalde, betekent dit dat de gemiddelde 

grootte van een serrebedrijf toenam in die periode. Vanaf 2000 daalt de totale oppervlakte aan serres. 

In 2013 was de oppervlakte ongeveer terug gelijk aan de oppervlakte in 1980.  

 

Figuur 2  Evolutie serrebedrijven in de Bloemenregio (rode lijn: aantal serrebedrijven - blauwe lijn: 
oppervlakte serres (are)) Bron: berekeningen ILVO obv ADS-data. 

 

Op gemeentelijk niveau kunnen binnen de Bloemenregio 2 trends onderscheiden worden m.b.t. de 

evolutie van het aantal en de oppervlakte van de serrebedrijven (Figuren 3). Een eerste trend komt 

overeen met een daling van het aantal bedrijven en een toename van het areaal. Deze trend werd 

waargenomen in Lochristi, Destelbergen, Lokeren en Laarne. Opmerkelijk is dat in Lochristi, Lokeren en 

Laarne het huidige areaal zelf groter is dan in de jaren ’80. Een tweede trend is te zien in Wetteren, 

Merelbeke en Melle. In deze gemeenten daalt het aantal bedrijven, maar daalt ook bijna evenredig het 

serre-areaal. Zowel het aantal bedrijven als de oppervlakte komt hier ook dicht in de buurt van het 

nulpunt. In Merelbeke is het aantal bedrijven de voorbije 30 jaar zelfs gedaald van 170 naar 7, en is het 

areaal met bijna 80% gedaald.  

Wachtebeke en Moerbeke vertonen geen duidelijke trend. Dit komt hoofdzakelijk door hun erg 

beperkte glastuinbouwareaal. 
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Figuur 3   

Evolutie serrebedrijven in de afzonderlijke 
gemeentes van de Bloemenregio, met het 
onderscheid tussen enerzijds een trend waarbij 
een daling van het aantal bedrijven en een 
toename van het areaal en anderzijds een trend 
waarbij een daling van aantal serrebedrijven en 
areaal samengaan. De grafieken van 
Wachtebeke en Moerbeke hebben geen 
duidelijke trend.  Bron: berekeningen ILVO obv 
ADS-data. 
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Figuur 4   Overzichtskaart  van 1 gemeente  met alle te onderzoeken serres met de luchtfoto      

(winteropnamen 2014) als achtergrond. 



\11 

 

  

2 Methodologie voor inventarisatie van stopgezette serres 

Een gedetailleerde inventaris van alle stopgezette serres in de Bloemenregio werd opgemaakt in 2 

stappen. In de eerste stap werd op basis van databanken en kaartlagen zoveel mogelijk bestaande 

informatie verzameld over de glastuinbouw in het studiegebied. Deze desktopanalyse resulteert in een 

‘basisinventaris’ van stopgezette serres. In een tweede stap werd deze basisinventaris afgetoetst en 

verder verfijnd. 

2.1 Basisinventaris stopgezette serres 

De basisinventaris werd opgebouwd door in een GIS-omgeving 2 datasets te bewerken, het serremodel 

(inclusief ALV-data) en de VKBO. Figuur 5 visualiseert de drie stappen in de opmaak van deze 

basisinventaris. Hieronder wordt elke stap meer in detail uitgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5  Schematische voorstelling van de methodologie (de serres in de rode kader zijn verder onderzocht 
in de terreinaftoetsing) 

 

 Serremodel Vlaanderen  
Als vertrekpunt voor de inventaris werd het ‘Serremodel Vlaanderen’ gebruikt (fig.6). Vanuit het 

Departement Landbouw en Visserij werd een data-laag opgesteld met de serres in Vlaanderen 

(Bakelants, 2015). Deze data-laag bevat de contouren en extra gegevens van alle serres in Vlaanderen. 

In Box 3 wordt deze datalaag meer in detail beschreven.  

De contouren tonen op kaart waar de serres gelegen zijn en laten toe de oppervlakte van de serres te 

berekenen. Serres die geïdentificeerd werden op basis van de luchtfotoanalyse, maar die kleiner zijn dan 

1000m² werden niet opgenomen in het Serremodel (Bakelants, 2015). Op basis van het Serremodel zijn 

er binnen de Bloemenregio 653 serres gekend (fig. 5). 

 

 

 

Serremodel        Serres in  Bloemenregio (653) 

Actieve serres (325) Onderzochte serres (328) 

Teelt gekend in ALV 2013 Teelt  niet gekend in ALV 2013 

VKBO (50) Onbekend (278) 

Vestiging  in VKBO  Vestiging  niet in VKBO  



\12 

 

Figuur 6   Serremodel voor Vlaanderen, met aanduiding van de Bloemenregio (Bron: Bakelants, 2015) 

 

 Onderscheid landbouwactiviteit / geen landbouwactiviteit 
Het Serremodel bevat ook informatie over de teelt in de serre (indien deze teelt geregistreerd is in de 

ALV databank2). Deze informatie laat toe een onderscheid te maken tussen serres waarin een 

landbouwactiviteit geregistreerd is en serres zonder geregistreerde landbouwactiviteit  

Van de 653 serres die gekend zijn in het Serremodel zijn er 325 met en 328 zonder een 

landbouwactiviteit volgens de ALV databank van 2013. Meer gedetailleerde informatie over de ALV data 

wordt gegeven in box 4.  Deze serres met registratie van een landbouwgebruik worden benoemd als 

actieve serres. Aangezien het gebruik van deze serres gekend is, en de scope van dit onderzoek de 

serres met ongekend gebruik zijn, vallen deze serres met geregistreerd landbouwgebruik buiten de 

scope van het onderzoek en worden ze niet meegenomen in de verdere analyse. De serres zonder 

registratie van een landbouwgebruik in ALV 2013 worden in deze studie benoemd als de verder te 

onderzoeken serres. Van deze serres is het op basis van de databankbewerking niet mogelijk een 

uitspraak te doen of het over stopgezette, leegstaande dan wel serres gaat die gebruikt worden door 

een andere activiteit. Verder in dit rapport worden deze serres aangeduid als “onderzochte serres”.  

 VKBO 
Een tweede datalaag die we gebruikten voor het onderzoek is  de Verrijkte Kruispuntbank voor 

Ondernemingen (VKBO)3. De VKBO is een databank waarin voor elk ondernemingsnummer verschillende 

gegevens geregistreerd zijn zoals de adresgegevens en de economische activiteiten (volgens NACE-

code4). Op basis van deze VKBO krijgt men dus een beeld van welke activiteiten geregistreerd zijn op 

een bepaald ondernemingsadres. Analoog aan de werkmethode die Verhoeve en De Roo (2008) 

gebruikten voor de inventarisatie van niet-agrarische economische activiteiten in het agrarisch gebied5, 

gebruikten we de VKBO om te achterhalen welke activiteiten geregistreerd zijn op de locatie van de 328 

te onderzoeken serres uit het Serremodel en om daarbij opnieuw een onderscheid te maken tussen 

landbouwactiviteiten en niet-landbouwactiviteiten.  

                                              
2 ALV databank – gebaseerd op éénmalige perceelsregistratie. Deze databank is onderhevig aan privacywetgeving en enkel 
toegankelijk onder strikte voorwaarden. 
3 VKBO – Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen, databank beheerd door CORVE (Coördinatiecel Vlaams e-
government). 
4 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/nacebel/ 
5 Anna Verhoeve en Niek De Roo (2008). Economische dynamiek en ruimtelijke kwaliteit op het platteland. Academia Press, 
Gent (164 p). 
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De toepassing van de methode van Verhoeve en De Roo (2008) voor het verzamelen van informatie over 

glastuinbouw is nieuw en bleek niet vanzelfsprekend. De adresgegevens van de ondernemingen in VKBO 

bleken immers in veel gevallen niet gelokaliseerd in de serres. Dit is niet onlogisch, aangezien 

ondernemingsadressen van landbouwbedrijven (en dus ook de serre-activiteiten) eerder op de 

bedrijfszetel gelokaliseerd zijn dan op de serres. Zelfs wanneer we een link legden tussen de serre en het 

bijhorende perceel konden we veelal de link tussen VKBO en serre niet leggen, omdat serre en 

bedrijfszetel vaak op een ander kadastraal perceel liggen. Hoewel de link tussen het perceel van de serre 

en de bedrijfszetel vaak wel duidelijk op te maken was uit het kaartmateriaal, kozen we ervoor om in de 

studie enkel de informatie uit de VKBO-databank te gebruiken indien het adrespunt uit VKBO in de 

contour van de serre gelegen is of wanneer het adrespunt gelegen is binnen het perceel waarop de 

serre gelegen is. Via deze methode detecteerden we 36 serres met een adrespunt uit de VKBO 

registratie en  14 serres waarvan  een VKBO adrespunt gelegen was op het perceel waarin ook de serre 

gelegen is. Binnen de Bloemenregio brengt deze bewerking het totaal aantal serres met VKBO registratie 

op 50. Deze bewerking laat toe de basisinventaris van mogelijk stopgezette serres verder op te splitsen 

in een groep met een gekende economische activiteit (50/328) en een andere groep waarover geen 

data beschikbaar zijn (278/328). In de basisinventaris van de Bloemenregio blijft het actuele gebruik 278 

serres onbekend. Gezien de foutenmarge van de VKBO (Verhoeve en De Roo, 2008) werden ook de 

serres met VKBO registratie onderworpen aan bijkomend onderzoek. Binnen de Bloemenregio maakten 

bijgevolg 328 serres, de onderzochte serres, het voorwerp uit van het verder onderzoek. Tabel 1 geeft 

een overzicht van de resultaten van deze databankbewerking per gemeente. Binnen de bloemenregio 

zijn duidelijk grote intergemeentelijke verschillende waarneembaar. Zo is meer dan de helft van de 

actieve serres, en bijna de helft van de mogelijk stopgezette serres in Lochristi gelegen. In Moerbeke en 

Wachtebeke daarentegen zijn slechts enkele serres aanwezig.  

 

Tabel 1   Resultaten basisinventaris per  gemeente.  

Gemeente Totaal Actieve serres Onderzochte serres Opp.(ha) 

Destelbergen 55 31 24 11,15 

Laarne 54 32 22 3,91 

Lochristi 343 191 152 50,73 

Lokeren 51 20 31 9,52 

Melle 28 5 23 5,66 

Merelbeke 63 14 49 16,38 

Moerbeke 10 9 1 0,99 

Wachtebeke 13 6 7 2,99 

Wetteren 36 17 19 5,97 

Totaal Bloemenregio 653 325 328 107,32 
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GIS-BASISINVENTARIS 

De GIS- basisinventaris bevat van elke “onderzochte” de volgende informatie:  

- Serrenummer: De serres werden genummerd volgens een ruimtelijke logica die het 

gemakkelijk maakt om de nummers in volgorde af te toetsen. Dit nummer is uniek en dient 

verder om de link te kunnen leggen tussen de kaarten en de tabel.  

- Adresgegevens: Voor serres die gekend zijn in VKBO is het adres uit VKBO overgenomen in de 

tabel. Om het zoeken voor de andere serres te vergemakkelijken, werd de straatnaam (en 

waar gekend ook het huisnummer) opgenomen van de straat waarlangs de serre ligt. 

- ALV-activiteit: De serres die we onderzoeken zijn de serres waarvoor geen teelt gekend is in 

ALV 2013. Indien voor deze serres wel een teelt gekend was in de voorgaande jaren  in het 

Serremodel – ALV2008-2012) dan is dit opgenomen in de tabel.  

- VKBO-activiteit: Indien de serre gekend is in VKBO worden in deze kolom alle activiteiten 

weergegeven die volgens de VKBO daar gevestigd zijn . Ter info: één ondernemingsnummer, 

kan op zijn vestigingsadres meerdere activiteiten opgeven. Maar op eenzelfde adres kunnen 

ook meerdere ondernemingen gevestigd zijn.   

 
AFGETOETSTE INVENTARIS NA TERREINCONTROLE 

De terreincontrole laat toe volgende informatie per serre te verzamelen: 

- Wat is de huidige activiteit? Omschrijving van de huidige activiteit, indien er meerdere 

activiteiten zijn werden deze allemaal kort omschreven. Het onderscheid tussen professioneel 

gebruik en hobby gebruik werd ook nagevraagd bij de respondenten.  

- Is er leegstand? Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen: Ja/nee/gedeeltelijk/periodiek. Een 

serre kan immers gedeeltelijk leegstaan, of een bepaalde periode van het jaar. 

- Word de serre verhuurd? Ook hier werd een onderscheid gemaakt tussen 

Ja/nee/gedeeltelijk/periodiek. Een serre kan immers gedeeltelijk of een bepaalde periode van 

het jaar verhuurd worden. 

- Is de serre ondertussen afgebroken? Nee/Ja, volledig/gedeeltelijk 

- Historiek – sinds wanneer? In dit veld werd aangegeven sinds wanneer een bepaalde (nieuwe) 

activiteit plaatsvindt, er leegstand is, de serre verhuurd is of afgebroken.  Hierbij werden drie 

klassen voorzien: gebruikswijziging <5 jaar, 5 < gebruikswijziging < 10 jaar;  10 jaar 

<Gebruikswijziging  

- Voorgaand gebruik? Hier werd gepeild naar het oorspronkelijke agrarische gebruik van de 

serre. Van de meeste serres biedt ook de historische ALV-reeks in het Serremodel (2008-2012) 

geen bijkomende inzichten.  
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Figuur 7  Overzicht van de 9 gemeenten in de Gentse bloemenregio, met aanduiding van de 
taakverdeling tussen de VLM en ILVO. 

2.2 Verfijning van de basisinventaris 

In een tweede stap werd de basisinventaris verder verfijnd. Het is immers de bedoeling om ook van de 

serres zonder geregistreerde landbouwactiviteit te weten te komen of er nog activiteiten in 

plaatsvinden, en zo ja welke. Of staan ze leeg of zijn afgebroken? En sinds wanneer? Zijn er serres die 

verhuurd worden? Al deze vragen kunnen niet afgeleid worden uit beschikbare databanken, maar zijn 

net wel heel belangrijk om een beleid te onderbouwen.  

Daarom werd beslist om antwoorden op deze vragen te gaan zoeken bij personen met een goede 

terreinkennis. Voor elke gemeente werd contact opgenomen met de stedenbouwkundig ambtenaar en 

de schepen Ruimtelijke Ordening en Landbouw van de gemeente. We vroegen hen om zelf mee te 

werken en/of om andere personen aan te raden met terreinkennis over de serres in hun gemeente. De 

aanwezigheid van een persoon die vertrouwd is met GIS was een voordeel, maar  geen must. Toegang 

tot GIS op het moment van de aftoetsing hielp zowel bij de oriëntatie (zoeken op adres), als om de 

historiek van een plek in beeld te brengen (bv planningenregister- o.a. wanneer welke vergunning). 

Telkens werd gestreefd om minimaal 2 personen samen te brengen. De duur van het gesprek was 

afhankelijk van het aantal te overlopen serres.  

In een aantal gevallen werd de aftoetsing niet via sleutelpersonen, maar via terreinbezoeken gedaan.  

De VLM paste deze methode systematisch toe, daarbij bezochten twee medewerkers van de VLM 

hebben de serres zonder geregistreerde landbouwactiviteit één voor één. Voor de meerderheid van de 

serres de eigenaar rechtstreeks bevraagd worden.  Als de eigenaar niet aanwezig was, kon een buur de 

informatie over de huidige activiteit(en) geven . 

Zoals vastgelegd in de samenwerkingsoverkomst voerde de VLM de terreinaftoetsing uit voor de 5 

noordelijke gemeenten (Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi, Lokeren en Laarne) en ILVO voor de 4 

zuidelijke gemeenten (Destelbergen, Merelbeke, Melle en Wetteren) (Fig. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de aftoetsing werden per gemeente twee overzichtskaarten gemaakt: één met alles serres (en 

unieke nummering) en het stratenplan als achtergrond en één met alle serres met de luchtfoto 
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(winteropnamen 2014) als achtergrond (Fig 4, pagina 10). Beide kaarten werden samen gebruikt, om de 

oriëntatie op een optimale manier te organiseren. Daarnaast werd een tabel van alle serres opgemaakt, 

waarin enerzijds de beschikbare informatie uit de basisinventaris vermeld wordt en anderzijds 

verschillende lege velden zijn voorzien waarin informatie die men door de aftoetsing tracht te bekomen, 

kan ingevoegd worden. De ingevulde Excel-tabel werd op basis van de toegekende nummering achteraf 

opnieuw gekoppeld aan de GIS-laag, waardoor de verkregen informatie toegevoegd werd aan de 

shapefile, en dus ruimtelijk visueel weergegeven kon worden op kaart.  
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3 Resultaten. Stopgezette serres in beeld 

3.1 Veelheid aan activiteiten 

Een eerste conclusie is dat de onderzochte serres zonder geregistreerd landbouwgebruik (328/653) een 

zeer uiteenlopend verhaal blijken te hebben. We onderscheiden de volgende categorieën; agrarisch 

gebruik, para-agrarisch gebruik, niet-agrarisch gebruik, hobby gebruik leegstand en afgebroken. Tabel 2 

geeft een overzicht van de voornaamste resultaten. In de volgende paragrafen zullen de verschillende 

kolommen van de tabel achtereenvolgens in detail besproken worden.  

Tabel 2   Synthese tabel  
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Destelbergen 24 3 7 2 1 - - 5 - 6 

Laarne 22 - 5 2 1 4 - 4 1 5 

Lochristi 152 23 42 10 23 5 6 24 2 17 

Lokeren 31 5 13 4 4 1 - 3 - 1 

Melle 23 4 5 6 4 1 - 2 - 1 

Merelbeke 49 7 15 9 3 - - 4 2 9 

Moerbeke 1 - 1 - - - - - - - 

Wachtebeke 7 - 2 - 1 - - 2 2 - 

Wetteren 19 2 6 1 4 - - 3 - 3 

Totaal aantal 

Bloemenregio 
328 44 96 34 41 11 6 47 7 42 

Totale 

oppervlakte 
107,32 14,28 38,15 12,84 11,45 2,14 0,69 9,90 2,32 15,56 

 

 

 

Daarnaast zijn er 42 serres waarvan de huidige toestand tijdens het onderzoek niet achterhaald kon 

worden. Daarom is er ook nog een categorie  “onbekend”.  Verschillende oorzaken liggen aan de basis 

van dit gebrek aan informatie; de sleutelpersoon kende de activiteit niet, de eigenaar van de serre was 

niet bereikbaar of de serre was nauwelijks zichtbaar vanop de openbare weg waardoor 

leegstand/activiteit niet te onderscheiden viel. 
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Figuur 8   Spreiding van de afgebroken serres in de Bloemenregio.  
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3.2 Afgebroken serres 

Een eerste categorie omvat de serres die (gedeeltelijk) afgebroken werden. Deze serres waren nog 

geïnventariseerd in het Serremodel van 2013, maar werden sindsdien afgebroken. De studie toont aan 

dat 44 serres volledig afgebroken zijn. Deze totaal afgebroken serres hadden een gezamenlijke 

oppervlakte van 14,28 ha. 14 serres werden gedeeltelijk afgebroken. Procentueel bekeken tov het 

aantal onderzochte serres blijkt 13% volledig te zijn afgebroken. De 14,28 ha afgebroken serres komen 

overeen met 13% van de 107,32 ha van de mogelijk stopgezette serres. 

 

Tabel 3  Afgebroken serres 

Gemeente Volledig afgebroken Gedeeltelijk afgebroken 

Destelbergen 3 1 

Laarne - 2 

Lochristi 23 4 

Lokeren 5 1 

Melle 4 2 

Merelbeke 7 2 

Moerbeke - - 

Wachtebeke - 2 

Wetteren 2 - 

Totaal Bloemenregio 44 14 

Totale oppervlakte (ha) 14,28 4,44 

Gemiddelde oppervlakte/serre (ha) 0,32 0,31 
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Figuur 9  Spreiding van de serres zonder landbouwregistratie met toch een landbouwgebruik.   
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3.3 Talrijke niet in ALV geregistreerde agrarische activiteiten 

In 96 serres waarvan de officiële statistieken (ALV) geen landbouwactiviteit aangeven vindt toch een 

agrarische activiteit plaats. Deze schijnbare inconsistentie is te verklaren door de ALV-

registratievoorwaarden (zie box 4 ). Immers bedrijven met een oppervlakte groeimedium, 

teeltoppervlakte,  kleiner dan 50 are (0,5 ha) zijn niet aangifte plichtig. Kleinere serrebedrijven zitten 

dus niet in de ALV databank, ook al hebben ze een agrarische activiteit..   

De agrarische activiteiten werden verder opgesplitst in 5 categorieën: sierteelt, overwinteringsserre, 

boomkwekerij, groenten en fruitteelt, tuinbouw (niet nader gespecifieerd) en dieren (Tabel 4). 

 

Tabel 4  Overzicht van de agrarische activiteiten die plaatsvinden in serres zonder geregistreerde 

landbouwactiviteit. 

 

Sierteelt van bloemen vormt het grootste aandeel (54/96) binnen deze groep van de agrarische 

serrebedrijven. Van 10 serres werd aangegeven dat ze gebruikt worden als overwinteringsserres. 

Boomkwekerijen vormt een derde categorie.  

Een andere agrarische activiteit die blijkbaar ook in deze (kleine) serres voorkomt, is het kweken en/of 

stallen van dieren (paarden, runderen, geiten ook een nertsenkwekerij).  

  

Type  agrarische activiteit Aantal Opp.(ha) 

Sierteelt 54 22.82 

Overwinteringsserre 10 4,69 

Boomkwekerij 9 2,47 

Groenten/fruitteelt 5 2,41 

Tuinbouw (niet nader gespecifieerd) 12 4.24 

Dieren/vee 5 1,32 

Andere  1 0,19 

Totaal  aantal 96 38,15 

Gemiddelde oppervlakte (ha)  0,40 
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Figuur 10  Spreiding van de serres met een para-agrarisch gebruik  
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3.4 Para-agrarische activiteiten  

Binnen deze studie zijn para-agrarische activiteiten gedefinieerd naar analogie met de definitie binnen 

de ruimtelijke ordeningswetgeving (VL.R., Omzendbrief, 2002). Para – agrarische bedrijven zijn 

ondernemingen waarvan de activiteit onmiddellijk bij de landbouw aansluit en erop afgestemd is. 

Criteria die bij de beoordeling een rol spelen zijn: het grondgebonden karakter van het bedrijf, een 

nauwe relatie met het landbouwproductieproces en een strikte relatie met de voortgebrachte 

landbouwproducten. Ondanks deze definitie is het onderscheid tussen para-agrarisch en agrarisch, 

alsook para-agrarische en zuiver commerciële, dienstverlenende en industriële bedrijven soms moeilijk 

te maken. Ook para-agrarische ondernemingen kunnen een industrieel, commercieel of ambachtelijk 

karakter hebben, het onderscheid wordt gemaakt op basis van het al dan niet hebben van een duidelijke 

band met de landbouw en onderdeel vormen van het ruimere agro-complex.   

Opmerking: Belangrijk is dat binnen deze studie geen juridische toets is gemaakt. Het categoriseren van 

een bedrijf in deze studie als para-agrarisch of niet-agrarisch (volgende paragraaf) is louter gebaseerd op 

kenmerken van de activiteit en niet op een al dan niet conformiteit met de ruimtelijke 

ordeningswetgeving. Verder wordt geen uitspraak gemaakt over de historische aanwezigheid van deze 

para-agrarische activiteiten. Een para-agrarische activiteit kan zowel een evolutie zijn van een agrarische 

naar een para-agrarische activiteit, als meteen bij aanvang opgestart zijn als para-agrarische activiteit. 

In de bloemenregio werd in 34 onderzochte serres een para-agrarische activiteit vastgesteld. Het gaat 

daarbij om opslag/handel van planten, bloemisten, tuincentra, tuinaannemers en onderwijs & 

onderzoek. Deze activiteiten zijn samen goed voor ongeveer 10% van het areaal aan onderzochte serres.  

Tabel 5  Overzicht van de para-agrarische activiteiten vastgesteld in serres 

 

 

 

Type  para- agrarische activiteit Aantal Opp.(ha) 

Opslag/handel van planten 10 6,36 

Bloemist 10 2,92 

Tuincentrum 5 1,72 

Tuinaannemer 4 0,79 

Onderwijs en onderzoek 5 1.04 

Totaal  aantal 34 12,83 

Gemiddelde oppervlakte (ha)  0,37 
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Type niet-agrarische economische activiteit Aantal Opp.(ha) 

Opslag 24 6,90 

Handel (niet gesp.) 6 1,90 

Bouw, industrie 5 1,19 

Handel + opslag (niet gesp.) 3 0,72 

Andere 3 0,74 

Totaal  41 11,45 

Gemiddelde oppervlakte  0,28 

 

3.5 Herbruik door niet-agrarische economische activiteiten 

Naast (para)-agrarische activiteiten worden de onderzochte serres ook in gebruik genomen  door niet-

agrarische economische activiteiten. Wanneer een onderneming geen duidelijke band had met 

landbouw werd deze gecategoriseerd als niet-agrarisch. Zo verschilt de handel- en opslag in deze 

categorie van de handel- en opslagbedrijven bij de para-agrarische activiteiten, waar specifiek 

aangegeven werd dat dit gerelateerd was aan bijvoorbeeld sierteelt. Binnen de bloemenregio werden 

41 serres geïdentificeerd in gebruik door een niet-agrarische onderneming. Ruim de helft van deze 

serres wordt gebruikt voor opslag van materialen en/of machines.  Enkele concrete voorbeelden van de 

opgeslagen materialen zijn hout en caravans/mobilhomes. In totaal nemen deze niet-agrarische 

economische activiteiten 11,45 ha in wat overeenkomt met zo’n 10% van het totale areaal aan 

onderzochte serres. 

Tabel 6  Overzicht van de niet-agrarische activiteiten vastgesteld in serres 
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Figuur 11  Spreiding van de leegstaande serres.   
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3.6 Leegstaande serres 

Binnen de bloemenregio werden 47 volledig leegstaande serres geïdentificeerd, samen goed voor 9,9 

ha. Met een gemiddelde oppervlakte van 0,2 ha zijn het dus  veelal kleinere serres die leegstaan.  

Daarnaast werden ook 13 serres met een gedeeltelijke leegstand gevonden (Tabel 7).  

 

Tabel 7  Overzicht van de leegstaande serres in de Bloemenregio 

 

Een vergelijking van het aantal afgebroken en leegstaande serres  (Tabel 7) toont aan dat het aantal 

leegstaande serres iets groter is dan het aantal afgebroken. Wanneer echter de oppervlakte cijfers 

bekijken blijkt het leegstaande areaal kleiner dan het afgebroken areaal.   

  

 

Gemeente 
 

Leegstand 

 
totaal volledig gedeeltelijk 

Destelbergen 5 5 - 

Laarne 8 4 4 

Lochristi 26 24 2 

Lokeren 4 3 1 

Melle 2 2 - 

Merelbeke 7 4 3 

Moerbeke - - - 

Wachtebeke 4 2 2 

Wetteren 4 3 1 

Totaal Bloemenregio 60 47 13 

Totale oppervlakte 13,24 9,90 3,34 

Gemiddelde oppervlakte 0,22 0,21 0,25 
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Figuur 12  Spreiding van de verhuurde serres.   
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3.7 Verhuurde serres 

Tot slot werd ook het al dan niet verhuren van de serres nagegaan. Hiervoor werd een aparte categorie 

gecreëerd, die niet is opgenomen in Tabel 3, want verhuur is niet-exclusief met andere categorieën. Het 

is immers mogelijk om een serre voor zowel agrarische als niet-agrarische activiteiten te verhuren. Van 

34 serres van de in totaal 328 onderzochte serres is bekend dat deze verhuurd worden. De 18 volledig 

verhuurde serres nemen samen 7.4 ha in, wat overeenkomt met een gemiddelde van 0.4 ha. Het 

onderscheid wordt gemaakt tussen volledige verhuurd, gedeeltelijk of periodiek verhuur. Onder 

periodieke verhuur vallen bijvoorbeeld de overwinteringsserres. 

Tabel 8   Verhuurde serres 

Gemeente  Verhuurd 

 
Totaal gedeeltelijk periodiek volledig 

Destelbergen 4 - 3 1 

Laarne 4 - 2 2 

Lochristi 21 3 4 14 

Lokeren 1 - 1 - 

Melle 2 2 - - 

Merelbeke 1 - - 1 

Moerbeke 1 - 1 - 

Wachtebeke 0 - - - 

Wetteren 0 - - - 

Totaal Bloemenregio 34 5 11 18 

Totale oppervlakte 14,14 1,93 4,81 7,40 

Gemiddelde 

oppervlakte 
0,41 0,39 0,44 0,42 
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4 Evoluties van serres in een ruimer perspectief 

In de volgende paragrafen worden de verkregen resultaten gekaderd binnen de beleidscontext, zoals 

deze vervat zit in het gewestplan en in de glastuinbouwperspectieven opgenomen in de gemeentelijke 

en provinciale ruimtelijke structuurplannen.  

 

4.1 Gewestplan 

In de Bloemenregio blijkt het merendeel van de mogelijk stopgezette serres in agrarisch gebied (80%) of 

woongebied (13%) te liggen6.  Tabel 9 toont echter belangrijke intergemeentelijke verschillen. Zo liggen 

in Lochristi (92%) en Laarne (89%) bijna alle mogelijk stopgezette serres in agrarisch gebied. In Melle is 

dit veel minder het geval, hier ligt het merendeel in woongebied. Ook in Merelbeke ligt bijna een kwart 

van de mogelijk stopgezette serres in woongebied. 

Tabel 9  Spreiding van de onderzochte serres binnen gewestplanbestemming agrarisch en woongebied  

Gemeente 
BASISINVENTARIS  

onderzochte serres 
Agrarisch gebied Woongebied 

 
aantal ha Ha % ha % 

Destelbergen 24 11,2 7,75 69,20 0,88 0,88 

Laarne 22 3,91 3,47 88,75 0,20 5,12 

Lochristi 152 50,73 46,57 91,80 3,34 6,58 

Lokeren 31 9,53 7,7 80,80 1,57 16,47 

Melle 23 5,66 0,85 15,02 3,43 60,60 

Merelbeke 49 16,38 11,89 72,59 3,74 22,83 

Moerbeke 1 0,99 0,99 100,00 - - 

Wachtebeke 7 2,99 1,72 57,53 0,15 5,02 

Wetteren 19 5,96 4,8 80,54 0,93 15,60 

Totaal 328 107,32 85,74 79,87 14,24 13,27 

 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor serres die functieloos worden voor professionele landbouw zijn 

sterk verschillend binnen verschillende gewestplanbestemmingen. In agrarisch gebied zijn de toegelaten 

functies wettelijk beperkt. Een beleidsuitdaging hier is het zoeken naar passende reconversie-

mogelijkheden. In woongebied is de uitdaging van totaal andere aard. Daar zijn veel meer functies 

toegelaten. Het wegvallen van professionele landbouw binnen woongebied, geeft vaak aanleiding tot 

een verkavelingsaanvraag. De gerelateerde beleidsuitdaging hier is het aansturen van deze 

verkavelingen, meestal van achterliggende binnengebieden.  

4.2 Ontwikkelingsgebieden PRS en GRS 

In het kader van het Strategisch Project Glastuinbouw werd door de Provincie Oost-Vlaanderen reeds 

een analyse gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw in zowel gemeentelijke als 

                                              
6 Onder agrarisch gebied vallen de gebieden aangeduid als ‘agrarisch gebied’ en als ‘landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied’. Onder woongebied vallen de gebieden aangeduid als ‘woongebied’ en ‘woongebied met landelijk karakter’. 
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provinciale ruimtelijke structuurplannen, aangevuld met beperkende factoren zoals ankerplaatsen en 

habitatrichtlijngebieden. Hieruit kwamen vijf types van ontwikkelingsmogelijkheden naar voor: 

- Strategisch ontwikkelingsgebied: expliciet aangegeven door gemeente als gewenste 

ontwikkelingslocatie voor glastuinbouw. 

- Potentieel A: bestaande bedrijven mogen uitbreiden en nieuwe mogen zich vestigen. 

- Potentieel B: bestaande bedrijven mogen uitbreiden (al dan niet onder voorwaarden), maar 

geen nieuwe vestigen. 

- Afremgebied: bestaande bedrijven mogen blijven, maar kijken naar reconversie bij stopzetting. 

- Glastuinbouwvrij gebied: glastuinbouw niet aanwezig, niet gewenst, of niet mogelijk (door vb. 

bos).  

- Niet bepaald: voor deze gebieden werden geen duidelijke richtlijnen voor glastuinbouw 

weergegeven. 

Afhankelijk van de ontwikkelingsmogelijkheden zal een andere discussie gevoerd moeten worden. Tabel 

10 toont dat het grootste aandeel van de onderzochte serres in Potentieel A-gebied ligt. Bedrijven 

stoppen dus ook in gebieden waar nog uitbreidingskansen worden gegeven.  

Tabel 10  Ontwikkelingsmogelijkheden voor onderzochte serres 

  
Gemeente 

 

 

GTB-vrij 
gebied  

Afremgebied Potentieel B  Potentieel A 
Strategisch 

ontwikkelings-
gebied 

Niet bepaald  Eindtotaal 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Destelbergen - -  1,46 13,05 3,39 30,43 6,3 56,52 - - - -  11,15 100 

Laarne  -  -  - -  3,06 78,16 0,85 21,84 -   - -   - 3,91 100 

Lochristi 0,27 0,54   -  16,05 31,62 34,42 67,84 -  -  -  -  50,73 100 

Lokeren 0,12 1,23  - -  1,66 17,45 4,39 46,12 3,35 35,21  -   9,52 100 

Melle - - 4,46 78,84 0,67 11,79 0,1 1,69 0,43 7,68 - -  5,66 100 

Merelbeke 0,59 3,59 15,79 96,41 - - - -  - -  -  -  16,38 100 

Moerbeke -  -  -  -    -  0,99 -  -  -  -  -  0,99 100 

Wachtebeke 0,18 6,11  - -  -   -   -  1,39 46,37 1,42 47,52 2,99 100 

Wetteren 0,33 5,49 0,36 6,02 0,87 14,5 1,86 31,16 0,82 13,81 1,73 29,02 5,97 100 

Totaal 1,49 1,39  22,1  20,75 25,7  23,95 48,9  45,58 5,99 5,58  3,15 2,94  107,32 100 
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5 Conclusies en Beleidsuitdagingen 

Deze studie verfijnt de inzichten over het actuele gebruik van serres in de Bloemenregio.   

Het actuele gebruik van serres blijkt een zeer divers verhaal te zijn (tabel 2). Van de 653 serres in de 

Bloemenregio hebben 421 (64,5%) een agrarisch gebruik. Wanneer ook de 34 para-agrarische bedrijven 

er bij geteld worden brengt dit het totaal op 455 (69,6%) serres die een (para)-agrarisch gebruik kennen. 

Van 190 of 29% van serres weten we dat ze niet meer in professioneel landbouwgebruik zijn. Daarnaast 

biedt de studie geen inzichten in 42 (6,5%) van de serres, aangeduid als onbekend.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13  Synthese van de resultaten 

 

Serres in professioneel landbouwgebruik 

De ruime meerderheid (69,6%) van de serres in de Bloemenregio wordt voor een professionele (para)-

agrarische activiteit gebruikt. Belangrijk is aan te geven dat serres met een professioneel 

landbouwgebruik ook een evolutie in het serregebruik kunnen omvatten.  Een voorbeeld is het 

gewijzigde gebruik van een serre met oorspronkelijk sierteelt, naar een gebruik voor de stalling van 

dieren. Binnen de Bloemenregio werden 5 serres geïdentificeerd die gebruikt worden voor de stalling 

van dieren. 

Een andere overweging is dat de vastgestelde para-agrarische activiteiten zowel historisch aanwezige 

activiteiten omvatten als recent geëvolueerde agrarische naar para-agrarische activiteiten, bijvoorbeeld 

van sierteelt naar tuincentrum.   

Een methodologische conclusie is dat de landbouwstatistieken niet alle serres in professioneel 

landbouwgebruik in beeld brengen.  Immers in 96 serres die geen geregistreerd landbouwgebruik 

hebben, werd toch een agrarische activiteit vastgesteld. Een verklaring voor deze inconsistentie kan 

gevonden worden in databankkarakteristieken waarbij een oppervlakte groeimedium kleiner dan 0,5 ha 

niet geregistreerd wordt (box 4).  

  

Serremodel        Serres in  Bloemenregio 653 

Actieve serres 325 Onderzochte serres 328 

Professioneel (para)agrarisch gebruik  
(455) 

Geen prof. (para) 
agrarisch (156) 
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Serres zonder professioneel landbouwgebruik 

De resterende groep serres waarin geen professionele landbouw meer aanwezig is,  omvatten een zeer 

divers verhaal met zowel 44 serres (6,7%)die in de periode 2013-2015 afgebroken zijn, 47 leegstaande 

serres (7,2%) , 41 serres met een niet-agrarisch bedrijf (6,3%) en 11 serres met een hobby gebruik 

(1,2%). Naast het verhaal van afbraak en leegstand worden de Bloemenregio ook gekenmerkt door een 

functiewijziging van bestaande serres door een inname door niet-agrarische economische activiteiten.  

De serres zonder geregistreerd landbouwgebruik enkel benoemen als’ stopgezette’ serres dan wel 

‘leegstaande’ of ‘afgebroken’ serres leidt bijgevolg tot een miskenning van de diversiteit aan evoluties.   

 

Zicht krijgen op actuele dynamiek in serres, geen makkelijke zaak. 

De voorgestelde resultaten werden bekomen door een combinatie van databankbewerkingen en extra 

informatieverzameling via terreinbezoeken en gesprekken met lokale sleutelfiguren. Deze methodiek 

laat toe een betrouwbaar inzicht te verkrijgen in de algemene dynamiek in het gebruik van serres. Doch 

zijn enkele kanttekeningen noodzakelijk bij de betrouwbaarheid van de gebruikte methode.  

Een beperking in de betrouwbaarheid is een gevolg van het dynamisch karakter van de ontwikkelingen 

van en in serres. Sinds de datum van opmaak van het Serremodel (2013) en het uitvoeren van deze 

studie (2015) bleken reeds verschillende serres afgebroken te zijn. Een databank van 2 jaar oud is dus al 

op sommige vlakken ‘verouderd’.  

Zoals eerder gesteld leiden beperkingen van de landbouwstatistieken tot een bijkomende 

onnauwkeurigheid met betrekking tot het agrarische gebruik van kleine serres. De bewerking met en  

aftoetsen van de  typering van de activiteiten (NACE-codes) door de VKBO  toont aan dat : (1) een 

activiteit die plaatsvindt in een serre niet altijd via VKBO traceerbaar is en (2) de Nace-codes niet 

overeenkomen met de werkelijke activiteit.  

Het doorvoeren van een systematische, tijdsintensieve, terreinaftoetsing heeft echter toegelaten de 

bovenstaande beperkingen van de basisinventaris te identificeren en te verbeteren zodat de 

detailinventaris een grotere betrouwbaarheid heeft waardoor het uiteindelijke resultaat toe laat een 

duidelijk beeld te geven van de algemene dynamiek van de serres gelegen in de Bloemenregio.   
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Beleidsuitdagingen in de Bloemenregio 

De resultaten m.b.t. het actuele gebruik van serres in de Bloemenregio brengen verschillende 

beleidsuitdagingen in beeld. De grote verscheidenheid aan actuele dynamiek in serres die hun 

oorspronkelijke functie verloren, roepen volgende vragen op:  

Hoe moet men vanuit beleid omgaan met vrijkomende serres/leegstaande serres? Moeten ze afgebroken 

worden? Bieden ze potentie voor hergebruik? En voor welke activiteit dan? Moet er voorkeur gegeven 

worden aan hergebruik door landbouwactiviteiten? Wat zijn de voor- en nadelen van hergebruik van 

serres door niet-agrarische economische activiteiten? Wil men het hergebruik van serres sturen en op 

welke manier kan men dit doen? Zijn er verschillen in de beleidsuitdagingen naargelang verschillen in de 

juridische context?  

 

Elk van deze vragen is verbonden met specifieke beleidsuitdagingen. De verschillende 

beleidsuitdagingen vragen een genuanceerd debat dat rekening houdt met de grote diversiteit aan 

historiek, dynamiek en mogelijkheden van en in serres.  Onderstaand worden de centrale uitdagingen 

en bijbehorende elementen van afweging geschetst.  

 

 Leegstaande serres. Functieloos voor de ene activiteit, de ideale ruimte voor een andere 

activiteit ? 

Leegstand dient beschouwd te worden als het functieloos worden van een serre voor een 

bepaald type landbouw. Belangrijk is te overwegen dat een leegstaande serres nog van 

betekenis kan zijn voor andere activiteiten. De resultaten tonen aan dat serres die hun 

oorspronkelijk functie verloren hebben zowel hergebruikt worden voor landbouwactiviteiten 

als voor niet-landbouw gerelateerde economische activiteiten. Deze resultaten wijzen op het 

nut om leegstaande serres te beschouwen als een aanbod van ruimte voor andere agrarische 

activiteiten. Vragen die hierbij kunnen gesteld worden, zijn: In hoeverre bieden de leegstaande 

serres (of zelfs de serres die wel nog gebruikt worden) kansen voor dit soort initiatieven? Zijn de 

eigenaars van de leegstaande serres bereid hun serre te verhuren aan deze ruimtevragers? Voor 

welke activiteiten vormt een serre een interessant gebouw?  Hoe kunnen vraag en aanbod op 

elkaar afgestemd worden?  

 

Inzetbaarheid voor andere agrarische activiteiten. Functieloos geworden serres kunnen een 

interessante locatie vormen voor nieuwe landbouw activiteiten.  Zo werd in 5 serres in de 

Bloemenregio veeteelt aangetroffen, wat wijst op een hergebruik door een nieuw type 

landbouw. Ook gedeeltelijke of periodieke leegstand geeft aanleiding tot hergebruik 

mogelijkheid, bijvoorbeeld als overwinteringsserre. Een specifieke vraag is de inzetbaarheid van 

vrijgekomen serres voor CSA. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor stadslandbouw 

en kleinschalige landbouwinitiatieven, die voedsel willen produceren in of in de nabijheid van 

de stad. In de zoektocht naar ruimte voor dit soort initiatieven, wordt het zinvol geacht de 

leegstaande serres in overweging te nemen. Of leegstaande serres echter geschikt zijn voor CSA 

is echter afhankelijk van verschillende karakteristieken van een serre zoals de bouwtechnische 

toestand en de mogelijkheid om in volle grond te telen. Verder inzicht in deze aspecten is 

noodzakelijk om een genuanceerde afweging te kunnen maken. 

 

Inzetbaarheid voor niet-agrarische economische activiteiten. In 41 serres in de Bloemenregio 

die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, werd een niet-agrarische economische 

activiteit vastgesteld. De aanwezigheid van deze niet-agrarische activiteiten roepen heel wat 

specifieke beleidsvragen op, zoals: Wat zijn de voor- en nadelen van hergebruik van serres door 

niet-agrarische economische activiteiten? Welk type hergebruik wordt wenselijk geacht? Moet 

er voorkeur gegeven worden aan hergebruik door landbouwactiviteiten? En zo ja, hoe dient een 
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dergelijke voorkeursregeling er uit te zien? In voorgaand onderzoek naar hergebruik van hoeves 

door niet-agrarische economische activiteiten werd vastgesteld dat kennis van het type 

activiteit niet toelaat een inschatting te maken van de impact (Verhoeve et al., 2012). Zo wordt 

van de ene aannemer hinder ervaren en van de andere aannemer niet. De impact wordt 

veeleer bepaald door bijvoorbeeld de schaal, het mobiliteitsprofiel van de activiteit en 

bereikbaarheidsprofiel van de plek. 

 

 Hergebruik van serres  als strategisch onderdeel van gebiedsspecifieke 

ontwikkelingsperspectieven  

De gebruiksmogelijkheden van serres worden op vandaag reeds gestuurd door bestaande 

beleidskaders. Het beleidskader van ruimtelijke ordening bevat zowel een aantal generieke 

(voor volledige Vlaanderen) alsook gebiedsspecifieke richtlijnen. Deze gebiedsspecifieke 

richtlijnen zitten bijvoorbeeld vervat in bestemmingsplannen, maar ook in structuurplannen. Zo 

zijn de actuele gebruiksmogelijkheden en  beleidsuitdagingen anders voor serres gelegen in 

agrarisch bestemde zones dan voor serres gelegen in woongebied. Gelijkaardig zijn de 

verschillen in ontwikkelingsperspectieven tussen verschillende zones .  

 

Binnen zones bestemd als woongebied zijn meer functies toelaatbaar dan in agrarisch gebied. 

De uitgebreide mogelijkheden binnen bestaande serres alsook van de als woongebied 

bestemde gronden, zorgen ervoor dat deze locaties voor vele (ook niet-landbouw gerelateerde) 

actoren ontwikkelingsperspectieven bieden. Binnen de vastgoedmarkt zijn deze serres 

interessante plaatsen voor de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten. De beleidsmatige 

uitdaging van deze verkavelingsdruk is veelzijdig, en vraagt een afweging die rekening houdt 

met het aanwezige erfgoed (zowel serres als Bloemenvillas – zie epiloog), de draagkracht van 

de omgeving voor een verdichting door verkaveling alsook de vraag naar ruimte vanuit de 

landbouwsector.   

 

In zones waarin de ontwikkelingsperspectieven gericht zijn op landbouw (agrarisch gebied, of 

Potentieel A-gebieden) zijn de beleidsuitdagingen van geheel andere aard. Binnen deze zones 

zijn beleidsuitdagingen gerelateerd aan het vinden van zinvolle nabestemming en hergebruik 

van functieloos geworden serres. Hergebruik van bestaande serres kan bijdragen tot het 

versterken van het onderscheidend vermogen van een regio. Dit zowel op vlak van ruimtelijke 

identiteit als op vlak van economische ambitie. Ook het omgaan met activiteiten die niet-

conform de huidige regelgeving zijn (waaronder verschillende niet-agrarische activiteiten) 

vormt een belangrijke beleidsuitdaging in deze zones. Opvallend is dat ook binnen Potentieel A-

gebieden een groot aandeel serres hun oorspronkelijke functie verloren hebben. 

Serrebedrijven stoppen dus ook in gebieden waar nog ontwikkelingskansen worden gegeven. 

Gegeven deze vaststelling stelt zich de vraag of er bijkomende maatregelen moeten getroffen 

worden om serrebedrijven te ondersteunen als typerende landbouwsector binnen de 

Bloemenregio. 

 

  Afbraak, een specifieke dynamiek 

Serres die hun oorspronkelijke functie verliezen worden ook afgebroken. Zo werden in de 

Bloemenregio 44 serres volledig afgebroken tussen 2013 en 2015.  De motivatie om een serre 

af te breken is veelsoortig.  

In een  woongebied worden serres afgebroken om de gronden nadien te verkavelen. Daarnaast 

bepaalt de heffing op leegstand dat eigenaars van panden die langer dan 2 jaar leeg staan een 

leegstandbelasting moeten bepalen. Om deze taks te vermijden worden functieloze serres 

afgebroken. Het afbraak ritme van serres wordt echter ook bepaald door de vraag naar serre 
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glas op de internationale markt. Gespecialiseerde bedrijven uit Nederland of Polen kopen in het 

buitenland serres op, voornamelijk vanwege het waardevolle versneden glas. Deze serres 

worden nadien elders opgebouwd (of gerecycleerd). Eigenaars van serres wachten hierdoor 

dikwijls met afbraak tot een opkoper langs komt. Dit kan bijdragen tot een langere periode van 

leegstand. Vanuit duurzaamheidsstandpunt lijkt het zinvol om toe te laten dat eigenaars het 

afbraakritme inderdaad laten bepalen door de mogelijkheid tot verkoop van het serreglas. 

Tot slot kan het idee om zuinig om te gaan met open ruimte, aanleiding vormen om  een serre 

al dan niet af te breken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de omkeerbaarheid van het 

landgebruik van serres sterk afgenomen is. Door de steeds grotere infrastructuurwerken en 

verhardingen van de ondergrond  (cfr epiloog) hebben serres een minder omkeerbaar 

landgebruik. 

 

 

Op basis van het voorliggende onderzoek kunnen deze beleidsuitdagingen niet allemaal aangestuurd 

worden. De inventaris geeft wel een eerste idee van de diversiteit en grootteorden van de dynamiek in 

de serres en de ligging en beschikbaarheid van serres (op het moment van opmaak, mid 2015). Dit laat 

toe om het aanbod van serres op een gestructureerde manier verder te onderzoeken (bv. naar staat van 

de serres, interesse bij eigenaars, potenties voor hergebruik,…) en om stappen te zetten om aanbod en 

vraag met elkaar in contact te brengen en serres actief in te zetten  als strategisch onderdeel van 

gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven.  
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6 Epiloog:  Enkele Verhalen uit het terrein 

Tijdens de gesprekken in de verschillende gemeentes kwamen een aantal verhalen naar boven die 

weliswaar geen rechtstreekse link hadden met de onderzoeksvraag rond het huidige gebruik van 

stopgezette serres, maar die wel relevant zijn wanneer men een beleid rond serres ontwikkelt. Om die 

reden geven we in deze proloog nog enkele verhalen uit het terrein mee. Naar deze verhalen hebben wij 

geen verder onderzoek verricht. Ze zijn gewoon een weergave van wat ons verteld is. 

6.1 Bloemenvilla’s en watertorens 

In de Bloemenregio kan men vandaag de dag nog verschillende historische villa’s met watertorens 

terugvinden, met name in Melle, Merelbeke en Lochristi (zie afbeelding xx). Deze villa’s werden vroeger 

door welgestelde siertelers naast hun serrebedrijf gebouwd. De bijhorende watertoren (al dan niet aan 

de woning verankerd) werd gebruikt voor irrigatie in de serres.  

Deze ‘elitaire’ kant van de sierteelt gaat terug tot in de 19e eeuw. De opkomst van de handel met 

Engeland zorgt ervoor dat veel planten ingevoerd worden van over het kanaal. In Gent ontstaat er een 

welgestelde klasse door de bloeiende katoenindustrie (De Herdt et al., 2008). Deze rijke klasse spiegelt 

zich aan de Franse levensstijl, en wil zijn rijkdom etaleren met tuinen en exotische planten (brochure 

OMD). Bij kastelen worden tuinen met oranjerieën aangelegd (vb. te Wetteren: Van Damme en 

Hopsomere, parktuin Vilain XIV), en eind 19e begin 20e eeuw ook villa’s. 

Vandaag zijn de serres achter de villa’s op verschillende plaatsen reeds afgebroken, en worden nu ook 

de villa’s zelf bedreigd. De relatief grote villa-percelen in woongebied staan onder hoge 

verkavelingsdruk. Verschillende villa’s zijn bovendien in vervallen toestand. Gezien de erfgoedwaarde 

van deze villa’s stelt zich de vraag of deze villa’s moeten bewaard blijven en indien ja, hoe men dit kan 

rijmen met de huidige verkavelingsdruk. 

 

Figuur 14   Watertorenvilla in Merelbeke, vervallen serre in de achtergrond 
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6.2 Glasverkoop 

Een belangrijke factor met betrekking tot leegstand is de dynamiek rond het opkopen van (oude) serres. 

Gespecialiseerde bedrijven uit Nederland of Polen kopen in het buitenland serres op, voornamelijk 

vanwege het waardevolle versneden glas. Deze serres worden nadien elders opgebouwd (of 

gerecycleerd). 

Eigenaars van serres wachten hierdoor dikwijls met afbraak tot een opkoper langs komt. Dit kan 

bijdragen tot een langere periode van leegstand. Vanuit duurzaamheidsstandpunt lijkt het echter wel 

zinvol om toe te laten dat eigenaars het afbraakritme inderdaad laten bepalen door de mogelijkheid tot 

verkoop van het serreglas. 

 

6.3 Containerteelt onder plastiekserres 

Een opkomende trend bij het bouwen van nieuwe serres zijn de zogenaamde plastiekserres en 

containerteelt. Hierbij worden planten rechtstreeks gekweekt in de te verkopen potten op een folie op 

de grond. Soms gebeurt dit in open lucht, soms onder grote plastieken afdekkingen. Deze methode 

vergemakkelijkt het verhandelen van de planten. 

De nieuwste generatie van deze containerteelt heeft ingrijpende gevolgen voor de landbouwgrond en 

het landschap. Grote oppervlakten worden verhard, waardoor de landbouw in essentie steeds minder 

grondgebonden wordt, maar dit maakt de serre-constructie ook steeds minder omkeerbaar (zie 

afbeelding). De verbeterde drainage- en folietechnieken vereisen een substantiële impact in de bodem. 

Er moet echter wel opgemerkt worden dat ook een moderne glasserre meer verankerd is in de 

ondergrond, door toegenomen verhardingen en technische constructies. Dit betekent dat toekomstig 

beleid rond afbraak of herbruik van serres moet rekening houden met andere omstandigheden dan voor 

de huidige ‘oudere’ serres die vrijkomen. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 15    Constructies die samen gaan met containerteelt 
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8 Bijlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOX 2 ADS DATA : DE LANDBOUWTELLING/LANDBOUWENQUÊTE 

Landbouwstatistieken bieden de mogelijkheid om  heel wat inzichten m.b.t. het landbouw 

functioneren in beeld te brengen. Landbouwtellingen worden georganiseerd door de Algemene 

Directie Statistiek (ADS)van de FOD Economie. Ze geven een volledige en gedetailleerde 

momentopname van de landbouw (uitgevoerd tussen 1 en 31 mei). Ze bevatten info identificatie van 

het bedrijf, arbeidskrachten in de landbouw, het beheer van het bedrijf (opvolging, leeftijd 

bedrijfsleider,…), de hoofdteelten, de veestapel, … Landbouwtellingen maken een vergelijking 

mogelijk qua tijd (voor verschillende jaren) en qua geografische spreiding (tussen gewesten, 

provincies, landbouwstreken en gemeenten). Het onderzoeksveld van de landbouwtelling bestaat uit: 

(1) Alle landbouwbedrijven die landbouwproducten (plantenteelt/veeteelt) voortbrengen om ze te 

verkopen en die hun bedrijfszetel in België hebben, (2) de openbare of semi-openbare instellingen die 

minstens één are grond bewerken of dieren houden en (3) de ondernemingen waarvan de gronden 

niet bewerkt worden maar in goede milieu en landbouwcondities gehouden zijn met het oog een 

financiële steun te krijgen in het kader van het landbouwbeleid. 

Tot en met 2007 werden jaarlijks exhaustieve landbouwtellingen uitgevoerd. Vanaf 2008 

werd de exhaustieve landbouwtelling vervangen door een steekproefenquête (75%) 

om de administratieve lasten voor de landbouwers tot een minimum te herleiden. In 

2010 werden opnieuw alle landbouwers bevraagd om in orde te zijn met de Europese 

wetgeving. In 2011 en 2012 werden steekproefenquêtes uitgevoerd. 

In het kader van de administratieve vereenvoudiging werd vanaf 2011 het 

landbouwerregister afgestemd op de ‘verzamelaanvraag’ in het Vlaamse Gewest en 

‘déclarations de superficies’ in het Waalse Gewest. Dit heeft zijn impact gehad op het 

aantal bedrijven in de landbouw dat geregistreerd werd. Vanaf 2011 werd er gebruik 

gemaakt van de administratieve databanken voor alle oppervlakten in open lucht 

(verzamelaanvraag/EPR voor Vlaamse Gewest). Hierdoor zijn sommige evoluties in 

2011 te wijten aan de bronwijziging van de gegevens. 

 

Voor ADS was destijds een exploitatie waar gewassen en /of dieren geproduceerd werden voor 

verkoop (bv. dus ook kloosters of zorginstellingen met bepaalde landbouwproductie). Voor ALV is dit 

aangifteplichtig zijn bij de mestbank of inschrijven op subsidieregelingen (bv. dus ook 

natuurverenigingen met blijvend grasland, manèges,…). Er stelt zich mogelijks een probleem voor de 

tuinbouwbedrijven, daar deze vaak geen toeslagrechten kunnen activeren en kleiner zijn dan 2 ha of 

een oppervlakte groeimedium hebben kleiner dan 50 are (0,5 ha). Zo is in 2011 het aantal 

tuinbouwbedrijven in de landbouwtelling plots enorm gedaald, terwijl de gemiddelde bedrijfsgrootte 

sterk toenam. Dit is wellicht het gevolg van het ontbreken van het merendeel van de 

tuinbouwbedrijven < 0,5 ha. 

(Uit: statbel.fgov.be) 
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  BOX  3 ‘SERREMODEL VLAANDEREN’ (BAKELANTS, 2015) 

Lien Bakelants ontwikkelde in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij het 

‘Serremodel Vlaanderen’, een data-laag die informatie bevat van alle serres in Vlaanderen (Bakelants, 

2015). De volgden definitie voor serre werd gehanteerd: “Een constructie waarvan het dak en 

minstens drie zijden uit glas of stijve plastiek bestaat en die gebouwd werd voor het kweken van 

planten.” 

Deze data-laag combineert de volgende brondata: 

• Basis 

• Recentste ALV landbouwgebruikspercelen: 2013 

• Vroegere aangiftes (2008-2012) 

• Aanvulling  

• NGI: feature ‘serres’ Top10Vector, op contractuele basis 

• OSM: OpenStreetMap, vrij te downloaden 

• Controle 

• GRB: Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, als referentie 

• Op basis van luchtfoto’s 

 

Binnen een gestructureerd beslissingsproces werd een hiërarchie toegekend aan de verschillende 

bronnen voor het identificeren van serres (ALV 2013 (1)>ALV 2008-2012 (2)>NGI (3)>OpenStreetMap 

(4). Ter controle van de verkregen informatie werd het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) 

gebruikt.  

De controle oppervlakte en vorm werd uitgevoerd binnen volgende drempelwaarden : 

=> Oppervlakte <10 are niet meenemen 

=> Coëfficiënt  >0,3 visuele controle 

Afhankelijk van het al dan niet voorkomen van het model in GRB werden nog extra controle 

doorgevoerd o.b.v.  van luchtfoto’s.  
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 BOX  4  ALV DATA 

De landbouwgebruikspercelen, éénmalige perceelsregistratie (EPR) of verzamelaanvraag 

is een databank die wordt opgemaakt in het kader van de uitvoering van het 

Gemeenschappeljik landbouwbeleid en voor de toepassing van het Mestdecreet.  

Deze databank bevat informatie over de ligging van alle gebruikte percelen per landbouwbedrijf 

en de teelten die op het perceel staan, alsook informatie over de aangevraagde subsidies. De 

databank wordt beheerd door ALV (Agentschap Landbouw & Visserij) en wordt daarom ook wel 

de ALV-databank genoemd. 

 

Volgende landbouwbedrijven zitten in deze databank: 

- Bedrijven die subsidies aanvragen in kader van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid 

- Bedrijven die aangifteplichtig zijn in kader van het Mestdecreet: bedrijven die een 

uitbating kennen van 2 ha of meer landbouwgrond en/of teelt op een oppervlakte 

groeimedium van 50 are of meer en/of een productie aan dierlijke mest groter dan of 

gelijk aan 300 kg P2O5 op jaarbasis. 

 

(Uit: Toelichting bij invullen Verzamelaanvraag 2012) 

(Info over ‘toeslagrechten’: http://lv.vlaanderen.be/ : subsidies > bedrijfstoeslag) 

 

http://lv.vlaanderen.be/

