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1. Inleiding 

Het Vlaamse platteland, en specifiek dat van provincie Antwerpen, verandert ingrijpend, zowel in functie 

als in beeld. Wijzigingen in het landbouwkundig functioneren zoals schaalvergroting enerzijds en 

anderzijds de door de maatschappij vooropgestelde strengere hygiëne- en milieunormen hebben er toe 

geleid dat bestaande gebouwen niet meer aangepast zijn1, alsook dat op de locatie van actieve sites soms 

geen landbouwontwikkeling meer toegestaan is. Niet alleen geplande woon-, infrastructuur- en 

industrieontwikkelingen zorgen voor een daling van de beschikbare ruimte voor landbouw. Ook binnen 

het agrarisch bestemde gebied van de provincie Antwerpen duiken steeds meer nieuwe gebruiken en 

gebruikers op, waaronder wonen, natuur, bos, privétuinen, hobbypaarden en niet-agrarische 

ondernemingen. Tot deze inzichten komen verschillende studies  recent (2015-2016) uitgevoerd binnen 

een samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en 

Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO)2.  

 

In deze sectorstudies worden actuele trends becijferd en beschreven, en uitdagingen scherp gesteld. Een 

algemene vaststelling is dat het landbouwkundig functioneren onder grote druk staat. De analyse van het 

niet-agrarisch gebruik van het agrarisch bestemd gebied toont aan dat het huidige ruimtelijk beleid geen 

waterdichte garanties biedt voor het behoud van open ruimte en van landbouwgebieden. Een 

overkoepelende uitdaging blijkt de moeilijkheid om landbouwgebouwen en -gronden te vrijwaren voor 

professionele landbouw.  

De nood voor (passende) instrumenten om agrarische gebouwen en gronden te vrijwaren blijkt groot. 

Deze uitdaging waarvoor het landbouw- en plattelandsbeleid staat, vormt ook een gedeelde uitdaging 

met het ruimtelijk beleid, waar het behoud van open ruimte als één van de kerndoelstellingen 

geformuleerd is. Het behoud van de open ruimte kan immers mee gemaakt en gerealiseerd worden via 

de landbouwer. Vandaag gebruiken landbouwers zo’n 45% van de Vlaamse oppervlakte. Indien deze 

oppervlakte op een duurzame manier bewerkt wordt, kan het behoud van landbouwgrond dus een 

belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van open ruimte. De landbouw neemt daarbij niet alleen een 

rol op als producent van lokaal voedsel, maar ook als beheerder van de open ruimte, als leverancier van 

een interessant landschap, als betrokkene in de plattelandsgemeenschap, als producent van groene 

energie, …3. 

 

Dit rapport “Inventaris van instrumenten voor het vrijwaren van landbouwgronden – en sites”  biedt 

antwoorden op de onderzoeksvraag :  ‘Hoe kunnen landbouwgronden en –gebouwen met een waarde 

                                                           
1 Cfr, Atelier Romain iov Agentschap Onroerend erfgoed, 2016. ‘Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in 
beschermd erfgoed’.  
2  Sectorrapporten opgemaakt binnen de samenwerkingsovereenkomst DLP-ILVO  

- Konings, S., Claes, C., Hennebert, M., Verhoeve, A., Kerselaers, E. (2015).  Agrocomplex in beeld. 
Eindrapport binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en 
Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO). 

- Verhoeve, A., Kerselaers, E., Rogge, E., Claes, C., Hennebert, M., 2016. Niet-agrarisch gebruik van het 
agrarisch gebied in de provincie Antwerpen. Eindrapport binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Provincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en 
Visserij Onderzoek (ILVO).  

- Verhoeve, A., Kerselaers, E., Claes, C. (2016). Druk op landbouwgronden en –gebouwen: Actuele trends en 
drijvende krachten. Eindrapport binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen, 
Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO). 

- Verhoeve, A., Kerselaers, E. (2016). Instrumenten voor behoud landbouw-gebouwen en landbouwgronden. 
Eindrapport binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en 
Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO). 

3 Kerselaers, E., Vanempten, E., Verhoeve, A. en Rogge E. 2016. Maatschappelijk rendement met landbouw-talent. 
Ruimte voor boeren en stedelingen. In: Vander Lecq, R. en Vanempten, E. (Eds), Verruimen. Ruimte maken met 
maatschappelijk talent, gebundelde papers en bijlagen van Plandag 2016. 
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voor het landbouwkundig functioneren gevrijwaard worden voor de landbouw? Welke instrumenten 

bestaan reeds om landbouwgronden- en gebouwen te vrijwaren?‘ Inzichten zijn gebaseerd op 

literatuurstudie, een brainstorm met sleutelfiguren uit de praktijk  en wetenschappelijke expertise uit 

eerder onderzoek4. 

 

Het rapport start met een inleiding waarin ingezoomd wordt op argumenten uit binnen- en buitenlandse 

wetenschappelijke literatuur waarom het behoud van landbouwgronden en landbouwgebouwen 

belangrijk is.  Vervolgens wordt een oplijsting/inventaris gegeven van instrumenten uit binnen- en 

buitenland die een impact hebben op het vrijwaren voor professionele landbouw van landbouwgronden 

en landbouwgebouwen. Tot slot worden enkele ideeën voor aan te passen of nieuw te ontwikkelen 

instrumenten opgelijst. Het gaat om ideeën die tijdens de brainstorm met sleutelfiguren geopperd 

werden en/of die regelmatig geopperd worden in het maatschappelijk debat en beleidsdebat rond dit 

thema. 

 

1.1. Redenen om landbouwgronden – en gebouwen te behouden 

Deze studie gaat over instrumenten voor het behoud van landbouwgebouwen en landbouwgronden. Een 
belangrijke vraag die daarbij gesteld kan worden is waarom het belangrijk is om ruimte voor landbouw te 
vrijwaren in Vlaanderen. In (inter)nationale wetenschappelijke literatuur bestaat een uitgebreide 
argumentatie, en dit vanuit verschillende disciplines (landbouw, landschap, sociologisch, ruimtelijke 
planning,…),  over het belang om landbouwgronden en –gebouwen in professioneel landbouwgebruik te 
houden.  
 
In box 1 geven we een bloemlezing van argumenten die zowel in beleidsdocumenten als in internationale 
wetenschappelijke literatuur worden aangehaald als argumenten voor het behoud van ruimte voor 
landbouw. Deze lijst toont dat er zeer uiteenlopende argumenten zijn om ruimte voor landbouw te 
behouden. Bovendien zien we dat dit een vraagstuk is dat internationaal op de agenda staat van 
onderzoek en beleid, met termen zoals “loss of farmland”, “farmland conversion”, “farmland 
preservation” en “farmland preservation policy”. Ook in de titels van de gebruikte rapporten en papers in 
de referentielijst (box 2) zien we deze termen terugkeren. Binnen het thema “farmland preservation 
policy” wordt er in de wetenschappelijke wereld onderzoek gedaan naar instrumenten om ruimte voor 
landbouw te bewaren, naar de effectiviteit van bestaande instrumenten, … Analoog is er ook onderzoek 
naar instrumenten voor behoud van open ruimte, benoemd onder termen als “urban sprawl”, “depletion 
of open spaces” en “open space planning”. 
 
Wanneer we kijken naar de aangehaalde argumenten, zien we dat landbouw in eerste instantie belangrijk 
geacht wordt voor voedselproductie (+ energie, farmaceutische ingrediënten, …). De lokale productie van 
voedsel is een economische activiteit, maar wordt ook belangrijk geacht vanuit educatief standpunt, 
strategisch belang, klimaatstandpunt (voedselkilometers), ... Bovendien zien we een vernieuwde 
interesse vanuit de steden in voedselproductie. Stedelingen willen steeds vaker betrokken zijn bij de 
productie van hun voedsel. Getuige daarvan de vele stadslandbouwinitiatieven en de lokale 
voedselstrategieën (“local food strategies”) die overal ter wereld en ook in Vlaanderen worden 

                                                           
4 Kerselaers, E., 2012. Participatory development of a land value assessment tool for agriculture to support rural 
planning in Flanders. PhD-thesis, Ghent University, Ghent, Belgium  
Kerselaers, E; Rogge, E; Vanempten, E; Lauwers, L; Van Huylenbroeck, G (2013). Changing land use in the countryside: 
Stakeholders’ perception of the ongoing rural planning processes in Flanders. Land Use Policy, Vol. 32, 197–206  
Kerselaers, E; Van den Haute, F; Verhoeve, A; Rogge, E., 2015. Analysis of spatial patterns and driving factors of 
farmland loss. Paper presented at congress “Agriculture in an urbanizing society”, 14/09/15 - 17/09/15, Rome, Italië  
Verhoeve, A., 2015. Revealing the use of farms and farmland by non-agricultural economic activities. The case of 
Flanders. PhD  
Verhoeve, A., Dewaelheyns, V., Kerselaers, E., Rogge, E., Gulinck, H., 2015. Virtual farmland : Grasping the occupation 
of agricultural land by non-agricultural land uses. Land use policy 42, 547-556 
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opgemaakt. Daarnaast wordt in de literatuur ook gewezen op de rol van landbouw voor het behoud van 
open ruimte, als leverancier van een aantrekkelijk landschap voor wonen en recreëren, biodiversiteit, 
erfgoedwaarde, in het licht van klimaatverandering, om het hitte-eilandeffect te temperen, 
overstromingen op te vangen, koolstof te fixeren,… In het licht van klimaatverandering wordt ook 
gewezen op het belang van voldoende ruimte voor landbouw, aangezien sommige bestaande 
landbouwgebieden minder productief kunnen worden. Er zijn dus heel wat redenen waarom het 
waardevol is om landbouw te behouden, ook in Vlaanderen. 
 
 

BOX 1. Bloemlezing 

Bloemlezing van argumenten voor het behoud van ruimte voor landbouw op basis van 
beleidsdocumenten en internationale wetenschappelijke literatuur 

 
- “Het  verderzetten van de agrarische activiteiten is, in vele gevallen de beste garantie op het 

behoud van de erfgoedwaarden, de landschappelijke setting (huisweide, boomgaard,..) en 
het in stand houden van de agrarische sfeer. De landbouwer moet ondersteund worden in 
zijn rol als beheerder van het landschap en van het erfgoed. Desaffectatie leidt immers tot 
leegstand en verval van het erfgoed of tot functiewijzigingen die mogelijk storende 
bijwerkingen in zich dragen zoals vertuining, verpaarding, parkeerdruk,…. In het 
regeerakkoord en de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 stelt de minister expliciet 
dat landbouwactiviteiten en het valoriseren van het onroerend erfgoed moeten kunnen 
samengaan. De zorg voor het onroerend erfgoed mag de landbouwactiviteiten dan ook niet 
verhinderen. (Atelier Romain iov Agentschap Onroerend erfgoed, 2016. ‘Afwegingskader 
voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed’; 2016)” 

- De opmaak van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gaat gepaard met een beperkt aantal 
welomschreven korte-termijn-acties die een signaalfunctie hebben voor de vernieuwing van 
het ruimtelijk beleid die de Vlaamse Regering beoogt. Eén van deze korte-termijn- acties 
was gericht op “het vrijwaren van strategisch aaneengesloten landbouwgebieden voor de 
professionele landbouw”. Deze actie is als volgt omschreven: De idee is om voor een 
specifiek aantal aaneengesloten landbouwgebieden die een strategisch karakter hebben, de 
invloed van allerlei elementen die druk zetten op het functioneren van de professionele 
landbouw te verminderen of weg te nemen. Vandaag staan in wetgeving en reglementering 
een aantal generieke regelingen die voor alle agrarische gebieden mogelijkheden geven tot 
niet-agrarische ontwikkelingen en zonevreemde functies bestendigen. Die mogelijkheden 
hebben invloed op grondprijzen en prijzen van vrijkomende landbouwuitbatingen, wat het 
efficiënt functioneren van de professionele landbouw kan bemoeilijken. Er kan onderzocht 
worden hoe de betrokken mogelijkheden gebiedsgericht kunnen worden ingeperkt of zelfs 
uitgeschakeld. Dergelijke ingreep ligt in de lijn met de ambitie om de meest productieve 
landbouwgronden te vrijwaren. Hierop aansluitend, kadert deze opdracht ook in doelstelling 
8 van het Groenboek “levenskrachtig platteland” en binnen de sleutelkwesties “het 
inperken van de verharding van de open ruimte” en “het verbreden van de betekenis van 
open ruimte”. 

- Farmland Preservation: Land for Future Generations speaks to the importance of farmland 
as an essential resource, meeting one of the most basic of human needs: food. As land is 
lost to urban sprawl and other non-farm activity, our ability to produce food is diminished 
and options for future food production are limited. Farmland preservation speaks to the 
need to preserve the agricultural land base for future generations. This need for protection 
is driven by uncertainty caused by climate change, population growth, food security, energy 
availability and a host of other local and global factors. This uncertainty means that there is 
an ever-growing responsibility to ensure that the actions of today do not compromise the 
needs of future generations (Caldwell et al.)  

- “Rural-agricultural landscapes are now perceived as cultural landscapes worthy of 
conservation for their heritage and visual values. ” (Maruani & Amit-Cohen, 2007). 

- “The qualities that make these landscapes appealing have been created by the previous 
active farming and forestry (Pinto-Correia et al., 2006)” 
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- “Questioning the role of farming in landscape conservation, ‘Linking research to practice: 
The landscape as the basis for integrating social and ecological perspectives of the rural. Cfr 
agri-environmental schemes’(Pinto Correia and Kristensen 2013)”. 

- “Loss of farmland raises concerns about issues such as urban sprawl, environmental 
degradation, the viability of the agricultural sector and loss of open space (a.o. Thompson 
and Prokopy, 2009).” 

- “Seen from the urban perspective, the proximity of agriculture is more and more considered 
relevant in relation to ecological quality, recreational opportunities, attractive living 
environments, the role in climate adaptation and the reconnection of urbanites to food 
production (a.o. Paül and McKenzie, 2013).” 

- “Apart from its importance for agricultural production, a major role of farmland is its 
preservation of open space. Functioning as a buffer zone between urban areas, open space 
provides them with a distinct spatial identity, while emphasizing the clear lines between 
open and built-up areas (Frenkel, 2004).” 

- “For the wide majority of people the agricultural landscape is therefore no longer essentially 
devoted to the production of agri-food goods; it has now became an essential lifestyle 
component (Vouligny et al., 2009). “ 

- “The importance of protecting farmland increases as population grows and is not, however, 
restricted to food production. Farmland provides open space for urban residents; allows for 
the absorption of rainwater, thus improving the water balance of the region; and offers 
protection against flooding. Furthermore, vegetation helps in the treatment of air pollution 
and excess carbon dioxide by converting the latter into oxygen (Frenkel, 2004).” 

- “With growing consumer concerns about food quality, food safety or the impact of food on 
health or on the environment, urban food strategies have emerged in recent years, some of 
which integrate farmland protection programmes (Perrin, 2013).” 

- “In the urban/urban fringe areas there was clear recognition of the need to ‘‘maintain a 
managed farmed landscape’’. Here the context was that agricultural land played a key role 
in protecting the countryside from further urban encroachment (Scott en al, 2011).” 

- “Nevertheless, as Buckwell (2002) warns, any reconstruction of the countryside must have a 
pre-requisite of economic profitability if it is to meet any desired vision. Such components 
are inherent within the rhetoric of Wales new Rural Development plan (2007–2013) based 
on the core ingredients of agriculture, sustainability, multi-functionality, diversification and 
environmental and social capital (Welsh Assembly Government 2008).” 

 

 
 
 

BOX 2. Referenties 

Referenties beleidsdocumenten en internationale wetenschappelijke literatuur 

 

Atelier Romain iov Agentschap Onroerend erfgoed, 2016. ‘Afwegingskader voor actieve 
landbouwbedrijven in beschermd erfgoed’; 2016  

Caldwell, W., Hilts, S. and Wilton, B.  (Eds.) Farmland Preservation: Land for Future Generations , 61–
86. Guelph: Centre for Land and Water Stewardship, University of Guelph  

Duke, J., Aull-Hyde, R., 2002. Identifying public preferences for land preservation using the analytic 
hierarchy process. Ecological economics 42, 131-145.  

Frenkel, 2004. The potential effect of national growth-management policy on urban sprawl and the 
depletion of open spaces and farmland. Land Use Policy 4, 357-369.  

Maruani, T., Amit-Cohen, I., 2007. Open space planning models: A review of approaches and methods. 
Landscape and urban planning 81, 1-13.  

Paül, V., McKenzie, F. (2013). Peri-urban farmland conservation and development of alternative food 
networks: Insights from a case-study area in metropolitan Barcelona (Catalonia, Spain). Land use policy 
30, 94-105  
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Perrin, 2013. Regulation of Farmland Conversion on the Urban Fringe : From Land-Use Planning to 
Food Strategies . Insight into Two Case Studies in Provence and Tuscany. International Planning Studies 
18, 21-36.  

Pinto-Correia, T., Kristensen, L. 2013. Linking research to practice: The landscape as the basis for 
integrating social and ecological perspectives of the rural. Landscape and Urban Planning 120, 248– 
256.  

Pinto-Correia, T., Gustavsson, R., Pirnat, J., 2006. Bridging the gap between centrally defined policies 
and local decisions –Towards more sensitive and creative rural landscape management. Landscape 
Ecology, 21, 333–346.  

Scott, A., 2011. Beyond the conventional: Meeting the challenges of landscape governance within the 
European Landscape Convention? Journal of Environmental Management 92, 2754-2762.  

Thompson, A., Prokopy, L., 2009. Tracking urban sprawl: Using spatial data to inform farmland 
preservation policy. Land use policy 26, 194-202.  

Vouligny, É., Domon, G., Ruiz, J., 2009. An assessment of ordinary landscapes by an expert and by its 
residents: Landscape values in areas of intensive agricultural use. Land Use Policy 26, 890–900.  

Welsh Assembly Government, 2004. What Kind of Countryside do we Want. Welsh Assembly 
Government, Cardiff. 

 

 

1.2. Landbouwgronden versus landbouwgebouwen 

Het behoud van landbouwgronden voor agrarisch gebruik is rechtstreeks gelinkt met het behoud van 
landbouwgebouwen voor agrarisch gebruik. Druk op grond door vertuining, verpaarding, niet-agrarische 
economische activiteiten is immers een gevolg van inname van gebouwen voor niet-agrarische 
activiteiten. Het hergebruik van gebouwen voor wonen leidt tot inname van gronden voor tuinen en 
paardenweides, niet-agrarische economische activiteiten nemen soms omliggende gronden in voor 
opslag van machines en dergelijke, ... . Wanneer men landbouwgronden wil vrijwaren voor agrarische 
activiteiten is dat dus voor een groot deel gelinkt aan het vrijwaren van landbouwgebouwen voor 
agrarische activiteiten. Je zou het vrijwaren van landbouwgronden dan ook als een tweede orde gevolg 
kunnen zien van het vrijwaren van landbouwgebouwen. Echter, dit is slechts deels correct. De inname 
van landbouwgronden voor niet-agrarische activiteiten is niet enkel het gevolg van inname van 
landbouwgebouwen door niet-agrarische activiteiten. In Vlaanderen zijn de verschillende 
bestemmingszones (wonen, industrie, natuur, agrarisch gebied) dermate dicht bij en door elkaar gelegen 
dat ook vanuit woonzones of industriezones een druk op het agrarisch gebied kan ontstaan. Concrete 
voorbeelden zijn de diepliggende tuinen achter een woonlint die tot in het agrarisch gebied reiken en ook 
particuliere paardenweides, die doorgaans niet te ver van de woning van de paardeneigenaar liggen, 
zullen nog in agrarisch gebied gezocht worden wanneer de woonzone dicht bij agrarisch gebied gelegen 
is. 

1.3. Scala aan strategieën en instrumenten  

Wanneer men landbouwgronden maximaal wil vrijwaren voor agrarisch gebruik moet er dus ook 
nagedacht worden  zowel over (1)  instrumenten die rechtstreeks inspelen op het behoud van over 
landbouwgronden alsook over (2) instrumenten die onrechtstreeks impact hebben doordat ze leiden tot 
een verminderde druk op landbouwgronden en -gebouwen. Parallel met dit onderscheid kan gesproken 
worden over  “directe instrumenten” die rechtstreeks inspelen op het behoud van landbouwgronden  
alsook  over “indirecte instrumenten” waarbij de druk op landbouwgronden vermindert dankzij de 
verminderde druk op de landbouwgebouwen.  
In dit rapport worden zowel  directe als indirecte instrumenten voor het vrijwaren van landbouwgrond 

besproken. Bepaalde instrumenten zoals compensaties, onteigening, pachtopzeggingsvergoeding, 

grondenbank, grondverwervingsfonds, … zorgen dan wel niet rechtstreeks voor het behoud van gronden 
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of gebouwen, maar regelen wel de inname van gronden en gebouwen. Deze instrumenten en strategieën 

hebben dus een indirect effect. Het feit dat compensatie verplicht is vormt toch een zekere rem op de 

inname van landbouwgrond, als biedt het meer rechtszekerheid aan de landbouw.  

2. Methodologie 

De inventaris van instrumenten ter vrijwaring van landbouwgronden- en gebouwen werd opgemaakt op 
basis van een literatuurstudie, expertise uit eerder onderzoek alsook door specifieke contacten met 
sleutelfiguren uit enkele Gemeentes, de Provinciale en Vlaamse administraties Landbouw en Ruimtelijke 
Ordening. Zowel binnen- als buitenlandse, wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke literatuur werd 
doorgenomen. De inventaris heeft echter niet de ambitie om volledig te zijn, wel om een inspirerend 
overzicht aan te reiken. 
 

2.1. Overzichtswerken  

De onderzoeksvraag van dit rapport , namelijk  ‘Welke instrumenten komen in aanmerking om 
landbouwgronden- en gebouwen te vrijwaren?’, is ook het voorwerp van verschillende verwante 
initiatieven op verschillende beleidsniveaus en binnen verschillende beleidsdomeinen. Onderstaand vindt 
u een oplijsting van deze initiatieven met de link naar beschikbare overzichtswerken.  
Volgende overzichtswerken en lopende initiatieven, vormen een belangrijk aanknopingspunt voor deze 
opdracht: 

- Geïntegreerd grondbeleid. De Vlaamse overheid werkt aan een verbetering van het 
grondbeleidsinstrumentarium. Binnen dit kader werd het  achtergronddocument opgemaakt  
“Grond & Pandenbeleid Vlaamse overbeid – bijlage instrumentarium (dd 13/10/2013)” 
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grondpanden/KrijtlijnenGeintegreerdGPB_bijlage.pdf 

- Instrumentendecreet, Vlaamse Regering. Op vrijdag 13 mei 2016 keurde de Vlaamse Regering een 
conceptnota goed die de krijtlijnen voor een nieuw instrumentendecreet verankert. Het 
instrumentendecreet heeft als doel om grondgebonden en realisatiegerichte instrumenten uit het 
beleidsdomein Omgeving decretaal samen te brengen, met een focus op vereenvoudiging, 
transparantie, afstemming, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Dit beleidsdomein-
overschrijdende project omvat twee grote onderdelen: (1) het instrumentendecreet, met een 
instrumentenbox en een toetsingskader en (2) een instrumentengids als handleiding voor de 
gebruiker. 
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/Instrumentarium/Instrumenten
decreet  

- Ruimte Vlaanderen gaf opdracht aan Antea Group en KULeuven om een onderzoek te verrichten 
naar de drukfactoren in agrarische gebieden. In het onderzoeksrapport wordt ook een overzicht 
gegeven van instrumentarium dat een impact heeft op de druk op agrarische gebieden. “Antea 
Group en KULeuven, 2013. Evaluatie van de drukfactoren in agrarische gebieden en opstellen van 
een ruimtelijk afwegingskader voor niet-agrarische transformaties,  i.o.v.Ruimte Vlaanderen, RWO-
RP/12/08”. http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/onderzoek/studies/eindrapport_web.pdf  

- IMAGO  COMBINEER tool - Instrumentenatlas, “lopend onderzoek ILVO – Ugent in opdracht van 
VLM) www.imagotoolbox.be   

- Agentschap Onroerend erfgoed gaf  de opdracht aan Atelier Romain m.m.v. Tri-zone en Publius 
advocaten voor de opmaak van een afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd 
erfgoed. Deze studie werd afgrond midden 2016. Atelier Romain, 2016. ‘Afwegingskader voor 
actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed’, opgeleverd, online publicatie najaar 2016.  

  

http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/grondpanden/KrijtlijnenGeintegreerdGPB_bijlage.pdf
https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/docs/News/VR20161305_Conceptnota_Instrumentendecreet.pdf
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/Instrumentarium/Instrumentendecreet
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/Instrumentarium/Instrumentendecreet
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/onderzoek/studies/eindrapport_web.pdf
http://www.imagotoolbox.be/
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2.2. Selectiecriteria 

Dit rapport legt de focus op instrumenten voor het behoud van gronden en gebouwen voor landbouw. 

De selectie van instrumenten is gebaseerd op de impact van instrument op het behoud van 
landbouwgrond en/of landbouwgebouwen. We maken het onderscheid tussen instrumenten met een 
directe  impact en andere instrumenten en strategieën met een indirecte  impact op het behoud van 
landbouwgrond en/of landbouwgebouwen. De oplijsting in dit rapport omvat zowel indirecte als directe 
instrumenten.  
 

2.3. Inventaris volgens sjabloon 

Om een vlot overzicht te verkrijgen van het toepassingsgebied van de verschillende instrumenten, wordt 
de verzamelde informatie weergegeven volgens onderstaand vast sjabloon. In onderstaande tabel 

NAAM INSTRUMENT 

Land:  

Bevoegde instantie :   

Website met info:  

Basisprincipe 

In een korte beschrijving wordt het basisprincipe van het instrument hier toegelicht. 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

De wijze waarop een instrument impact heeft het vrijwaren van landbouwgronden en/of gebouwen, 
wordt hier beschreven.  

Meer uitleg 

Voor bijkomende uitleg en verwijzing  naar gerelateerde instrumenten is hier plaats voorzien.  

Praktijkervaring 

Wanneer het bestaande instrumenten betreft, kan in dit veld informatie  over praktijkervaringen met  
het instrument beschreven worden. We kiezen bewust voor de term ‘praktijkervaring’ en niet voor de 
term ‘evaluatie’, omdat we hier enkele reflecties bundelen, zonder dat dit het resultaat is van specifiek 
evaluatie onderzoek. 

  

 

  



\11 

 

3. Instrumenten om landbouwgebouwen en –gronden te 
vrijwaren  

Het vrijwaren van landbouwgronden en –gebouwen komt overeen met het voeren van een agrarisch 
grond- en pandenbeleid. “Agrarisch Grond- en pandenbeleid” definiëren we, naar analogie met de 
definitie in het decreet grond- en panden beleid, als “het aansturen, het coördineren, het ontwikkelen en 
het aanwenden van agrarisch en sectorale beleidsstrategieën en instrumenten, met het oog op het 
faciliteren, het stimuleren, het bevorderen en het corrigeren van de agrarische grond- en pandenmarkt” 5.  
Op het vlak van agrarisch grond- en pandenbeleid zijn in binnen- en buitenland een brede waaier aan 
instrumenten en strategieën ontwikkeld, die direct en indirect ingezet worden in het voeren van een 
agrarische grond- en panden beleid.  
Grond- en pandenbeleid wordt gevoerd om publieke doelen te realiseren. Overheden doen voortdurend 
aan grond- en pandenbeleid, alleen al door het maken van ruimtelijke ordeningsplannen en het verlenen 
van stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen. Met het toestaan of juist het tegengaan van 
bepaalde soorten gebruik worden de gebruiksmogelijkheden van grond, maar ook de waarde van de 
grond op de markt beïnvloed. Soms maken overheden hierover afspraken met marktpartijen die tot 
ontwikkeling willen overgaan. Deze vormen van sturing door de overheid worden ook wel “faciliterend 
grond- en pandenbeleid” genoemd. Een meer directe vorm van interventie is er wanneer de overheid de 
grond zelf aankoopt. Door vervolgens een plan te realiseren of de grond door te verkopen aan een 
ontwikkelende partij, wordt het grondgebruik actief beïnvloed. Deze laatste strategie, waarbij de 
overheid de beschikkingsmacht over grond verwerft, noemen we “actief grond- en pandenbeleid”.  

 
 
  

                                                           
5 Definitie naar analogie met definitie grond – en pandenbeleid, cfr Memorie van toelichting VVSG,  
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3.1. Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 

GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) 

Land: EU-lidstaten 

Bevoegde instantie :  Europa 

Website met info: http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid 

Basisprincipe 

Het GLB bestaat uit twee pijlers: 
 
Pijler I: Betalingsrechten en vergroeningspremie 
 
Pijler II: Plattelandsontwikkeling. De Europese wetgeving creëert een menukaart aan maatregelen, 
waarbinnen elke lidstaat of regio geschikte maatregelen kan uitkiezen en invullen op zijn maat. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Impact op: GEBOUWEN EN GRONDEN 
 
Het GLB zorgt via inkomenssteun van Pijler I en verscheidene maatregelen uit Pijler II voor 
economische ondersteuning van de landbouw. Door de economische leefbaarheid van de landbouw te 
stimuleren heeft het GLB een invloed op het voortbestaan van landbouwbedrijven en zo 
onrechtstreeks op het behoud van landbouwgronden en –gebouwen in landbouwgebruik.  
 
Via het gekoppelde vergroeningsbeleid en de verschillende doelstellingen van het Pijler II beleid heeft 
het GLB bovendien impact op de duurzame ontwikkeling van landbouw en platteland. Door de 
ecologische en sociale duurzaamheid van landbouw te verbeteren, draagt het GLB bij aan de 
maatschappelijke inbedding van landbouw en zo onrechtstreeks aan het behoud van 
landbouwgronden- en gebouwen. 
 
 

Meer uitleg 

Toegepast voor Vlaanderen: 
Betalingsrechten en vergroeningspremie Pijler I voor actieve landbouwers 
Pijler II wordt vertaald in PDPO III met o.a. VLIF-steun, beheerovereenkomsten, LEADER, … 
 
VLIF steun wordt meer in detail toegelicht in een aparte fiche. 
 

Praktijkervaring 

 

 
 
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid
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3.2. VLIF-steun 

VLIF steun (onderdeel GLB) 

Land:  Vlaanderen (België) 

Bevoegde instantie :  Departement Landbouw en Visserij 

Website met info:  http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw 

Basisprincipe 

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw door 
duurzame investeringen te stimuleren. Naast de professionele land- en tuinbouwer komen ook de 
voedingsindustrie, de omkaderingssector (zoals praktijkcentra), sociale instellingen en 
consumentencoöperaties in aanmerking voor steun. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Impact op het behoud van gebouwen door overnamesteun en investeringssteun 

Meer uitleg 

VLIF-steun voor land- en tuinbouwers  

 Overnamesteun voor de jonge landbouwer : Steun voor de eerste overname en aankoop van een 
bestaand landbouwbedrijf, doelgroep: Professionele land- en tuinbouwer tot 40 jaar 

 Investeringssteun op land- en tuinbouwbedrijf : Het VLIF verleent steun aan investeringen op land- 
en tuinbouwbedrijven die bijdragen tot (1) het verhogen van de weerbaarheid; (2) efficiënter 
energiegebruik; en (3) reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak, verbeteren 
van de luchtkwaliteit. Doelgroep: Professionele land- en tuinbouwer 

 Steun voor niet-productieve investeringen op het landbouwbedrijf: Het VLIF ondersteunt niet-
productieve investeringen, d.i. investeringen die bijdragen aan (1) verhogen van de biodiversiteit; 
(2) verbeterd waterbeheer; en (3) verminderen van erosie. Doelgroep: Bij het Departement 
Landbouw en Visserij geïdentificeerde land- en tuinbouwers 

 Steun voor  ontwikkeling van kleine landbouwondernemingen: Het VLIF ondersteunt  kleine 
landbouwbedrijven die zich verder willen ontwikkelen (omschakeling naar biologische landbouw, 
korte keten of een nieuwe/zeldzame landbouwproductie). Doelgroep: Bij het Departement 
Landbouw en Visserij geïdentificeerde land- en tuinbouwers 

 Projectsteun voor innovaties in de landbouw: Het VLIF ondersteunt landbouwbedrijven die aan 
innovatie doen. Doelgroep: Bij het Departement Landbouw en Visserij geïdentificeerde 
landbouwers. Subsidiabele kosten: (1) Innovatie onroerende en roerende investeringen, (2) 
Software en sturingsprogramma’s noodzakelijk voor deze investeringen, (3) Algemene kosten  met 
het project verbonden zoals onderzoeks-, studie- en begeleidingskosten en resultaatsmeting 
(beperkt tot 20% van de totale projectkost). 

Praktijkervaring 

 

 
  

http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun-voor-de-land-en-tuinbouw
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3.3. Decreet Grond- en pandenbeleid  

DECREET VAN 27 MAART 2009 BETREFFENDE HET GROND- EN PANDENBELEID 

Land:  België – Vlaanderen (gewestaangelegenheid) 

Bevoegde instantie :  Vlaamse overheid – Departement Ruimte Vlaanderen 

Website met info:  https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/decreet-grond-en-pandenbeleid 

Basisprincipe 

Het decreet grond- en pandenbeleid biedt de grondslag aan lokale besturen voor het voeren van een 
grond- en pandenbeleid.  Het decreet geeft aan de gemeenten een aantal mogelijkheden (en 
verplichtingen) om hiertoe initiatief te nemen, aan de hand van verschillende instrumenten die zowel 
monitoring aks activering beogen, waaronder:   

 Register van onbebouwde percelen 

 Register van leegstaande gebouwen en woningen 

 Fiscale stimuli 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Het decreet grond- en panden beleid heeft een indirecte impact op het behoud van landbouwgronden 
en – gebouwen voor agrarisch gebruik. De focus van het decreet en de toepassing van de 
instrumenten gericht op woonontwikkelingen. De ontwikkelde monitoringsinstrumenten instrumenten 
hebben echter ook potenties om ingezet in een agrarisch grond- en pandenbeleid.  

Meer uitleg 

Het decreet Grond- en Pandenbeleid betreft o.m. de volgende maatregelen: 

 Activering onbebouwde percelen en leegstaande panden. Elke gemeente moet jaarlijks een 
inventaris opmaken van onbebouwde percelen. Elke gemeente moet ook jaarlijks een 
inventaris opmaken van leegstaande panden (= alle panden die minstens 1 jaar leeg staan).  

 Activering gronden van openbare besturen. De gemeenten moeten een inventaris bijhouden 
van gronden en panden van (semi-)openbare besturen. Voor het bebouwen van die gronden 
geldt dat er minstens 20% en hoogstens 40% van het aantal te verwezenlijken woningen 
en/of kavels als sociaal woonaanbod moeten gerealiseerd worden. 

 Sociale woningen: bindende objectieven 
 

Praktijkervaring 

 

  

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/decreet-grond-en-pandenbeleid
http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12598
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3.4. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING 

Land:  Vlaanderen (België) 

Bevoegde instantie :  Agentschap Ruimte Vlaanderen 

Website met info:  https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO  
 

Basisprincipe 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (1-09-2009), vormt een coördinatie van het Decreet 
Ruimtelijke Ordening. Het ruimtelijke ordeningsbeleid gaat uit van de doelstelling zorg voor de 
kwaliteit van de leefomgeving, vanuit een integrale benadering. 
Via dit decreet worden verschillende bevoegdheden aan de verschillende bestuursniveaus toegekend 
inzake ruimtelijke ordening.  
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

In het VCRO zijn decretale mogelijkheden verankerd om binnen een bepaalde afbakening bepaalde 
voorwaarden of doelstellingen vast te leggen. Dit kan gekoppeld worden aan vergunnings- of 
ontwikkelingsmogelijkheden voor niet-agrarische functies in relatie tot het realiseren van een 
gebiedsvisie (t.a.v. landbouw). 
 

Meer uitleg  - Instrumenten in de instrumentenkoffer 

De krijtlijnen van volgende  instrumenten worden beschreven in het VCRO: 
- Ruimtelijke structuurplannen (SP) 
- Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) 
- Vergunningen en verordeningen 

 Meer gedetailleerde informatie mbt verschillende VCRO-instrumenten in volgende fiches 
 

Praktijkervaring 

 

 

  

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO
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3.5. Zonering  

 
ZONERING 

Land:  België (Vlaanderen), veel andere landen 

Bevoegde instantie :  Ruimtelijke Ordening 

Website met info: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning  

Basisprincipe 

Zonering of “het aanduiden van zones met verschillende juridische bekrachtiging” is zowel in 
Vlaanderen als in andere landen een belangrijk instrument van de ruimtelijke ordening. 
 
Concrete voorbeelden: gewestplan, RUP, HAG, … 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

IMPACT OP: de toegelaten gebruiks- en vergunningsmogelijkheden van gronden alsook van gebouwen. 
 
Zonering (meer in het bijzonder de agrarische bestemmingen of een aanduiding als HAG) zorgt in 
principe voor een bescherming en vrijwaren van het landbouwareaal voor agrarische activiteiten.  
Ook  “Bouwvrij agrarisch gebied”  is een zoneringstype dat impact heeft op landbouwgrond en -
gebouwen. In deze zone kunnen alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor 
de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven toegelaten worden, met uitzondering van het 
oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies.  
 

Meer uitleg 

 

Praktijkervaring 

Er bestaat een uitgebreide wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit van zonering als 
instrument (bv. Frenkel, 2004; Maruani & Amit-Cohen, 2007; Perrin, 2013). Globaal kan gesteld 
worden dat zonering zeker een positieve invloed heeft op het vrijwaren van landbouwgronden en – 
gebouwen voor agrarisch gebruik, maar dat zonering alleen geen volledige bescherming biedt. Ook 
onderzoek in Vlaanderen toont dat binnen het agrarisch bestemd gebied veel niet-agrarische 
activiteiten plaatsvinden, al dan niet vergund (Verhoeve et al., 2015). 
 
Frenkel, 2004. The potential effect of national growth-management policy on urban sprawl and the 
depletion of open spaces and farmland. Land Use Policy 4, 357-369. 
Maruani, T., Amit-Cohen, I., 2007. Open space planning models: A review of approaches and methods. 
Landscape and urban planning 81, 1-13. 
Perrin, 2013. Regulation of Farmland Conversion on the Urban Fringe : From Land-Use Planning to 
Food Strategies . Insight into Two Case Studies in Provence and Tuscany. International Planning Studies 
18, 21-36. 
Verhoeve, A., Dewaelheyns, V., Kerselaers, E., Rogge, E., Gulinck, H., 2015. Virtual farmland : Grasping 
the occupation of agricultural land by non-agricultural land uses. Land use policy 42, 547-556 

  

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Planning
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3.6. Stedenbouwkundige Vergunningen 

 

 
  

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNNIGEN (onderdeel VCRO) 

Land: België - Vlaanderen 

Bevoegde instantie:  Agentschap Ruimte Vlaanderen 

Website met info: https://www.ruimtelijkeordening.be  

Basisprincipe 

 
Voor bouwwerken in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat een stedenbouwkundige 
vergunning aangevraagd dient te worden. Een vergunning is bijgevolg noodzaklelijk bij het : bouwen, 
verbouwen, slopen, graven, vellen van bomen, wijzigen van een functie van een gebouw, ...  
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-
verbouwen/stedenbouwkundige-vergunning-bouwaanvraag 

 
Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Het vergunningensysteem heeft een directe impact op de beschikbaarheid van landbouwgebouwen 
voor agrarisch gebruik. In agrarisch bestemd gebied  is een stedenbouwkundige vergunning 
noodzakelijk zowel voor oprichten van agrarische gebouwen als niet-agrarische gebouwen en functies. 
De mogelijkheden voor het wijzigen van de functie agrarische bebouwing, het uitbreiden van 
bestaande niet-agrarische bebouwing of het inplanten van nieuwe niet-agrarische functies en 
activiteiten in het agrarisch gebied zijn via het vergunningenbeleid sterk verruimd, zodat een 
uitbreiding van niet-agrarisch ruimtebeslag in agrarische gebieden heeft plaatsgevonden. Vandaag 
staan in de wetgeving en reglementering een aantal generieke regelingen die voor alle agrarische 
gebieden mogelijkheden geven tot niet-agrarische ontwikkelingen en zonevreemde functies 
bestendigen. 

Meer uitleg 

Volgende wetgeving en reglementering geven een aantal generieke regelingen die voor alle agrarische 
gebieden mogelijkheden geven tot niet-agrarische ontwikkelingen en zonevreemde functies 
bestendigen: 

- Zonevreemde basisrechten (VCRO-T4-H4) 

- Besluit van de Vlaamse Regering [tot vaststelling van de lijst van toelaatbare] zonevreemde 

functiewijzigingen (Uitvoeringsbesluit, 30/10/2015) 

Praktijkervaring 

Vergunningen kunnen vandaag enkel toegestaan worden op voorwaarde dat “de goede ruimtelijke 
ordening niet wordt geschaad”. De actuele niet-agrarische functies mogelijkheden leiden echter tot 
een druk op het agrarische functioneren in het agrarisch bestemd gebied. Het besluit functiewijziging 
heeft de mogelijkheid gecreëerd dat een beperkt aantal niet-agrarische functie vergund kunnen 
worden binnen het volume van bestaande vergunde gebouwen. Dit besluit vergroot de 
valorisatiemogelijkheden, wat positief is voor de eigenaars. Echter de toepassing op vandaag houdt 
onvoldoende rekening met de impact op het landbouwkundig functioneren. De vraag dient gesteld te 
worden hoe dit besluit zich zal verhouden tot het nieuwe instrument Contract-Convenant (3.7). 
 
Antea Group en KULeuven, Evaluatie van de drukfactoren in agrarische gebieden en opstellen van een 
ruimtelijk afwegingskader voor niet-agrarische transformaties in opdracht van Ruimte Vlaanderen, 
RWO-RP/12/08 
 

 

https://www.ruimtelijkeordening.be/
file:///C:/Users/averhoeve/Documents/0002.Antwerpen/rapportInstrumen/vellen
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/stedenbouwkundige-vergunning-bouwaanvraag
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/stedenbouwkundige-vergunning-bouwaanvraag
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3.7. Stedenbouwkundige verordening  

  
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING (onderdeel VCRO) 

Land: België - Vlaanderen 

Bevoegde instantie:  Agentschap Ruimte Vlaanderen 

Website met info: https://www.ruimtelijkeordening.be  

Basisprincipe 

 
Stedenbouwkundige verordeningen werden vroeger bouwverordeningen genoemd. Dergelijke 
verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de 
verordening afvaardigt.  Conform het subsidiariteitsprincipe kan een lagere overheid steeds beslissen 
tot verstrenging van hogere regelgeving. Verordeningen kunnen afgevaardigd worden door zowel 
gemeenten, provincies als over het hele Vlaamse Gewest.  
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

In agrarisch bestemd gebied zijn ook talrijke stedenbouwkundige verordeningen van kracht, zoals 
verordeningen mbt hemelwateropvang, windmolens; beheersplan voor beplanting; bouwhoogte en  
het overwelven van grachten.  
 

Meer uitleg 

 

Praktijkervaring 

 
 

https://www.ruimtelijkeordening.be/
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3.8. Contract-convenant benadering 

 
CONTRACT-CONVENANT 

Land:  België – Vlaanderen (Instrument dat verkend wordt, nog niet van kracht.) 

Bevoegde instantie :  Agentschap Ruimte Vlaanderen 

Website met info: 
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId
/8996/Onderzoek-naar-het-instrument-convenant-voor-niet-agrarische-activiteiten-in-voormalige-
agrarische-gebouwen 

 

 

Basisprincipe 

 
Door Ruimte Vlaanderen wordt een nieuw instrument Contract-Convenant verkend, waarbij nagegaan 
wordt of onder contractuele voorwaarden bijkomende functiemogelijkheden kunnen toegestaan 
worden in gebouwen gelegen in het agrarisch bestemd gebied. Een win-win wordt vooropgesteld 
tussen enerzijds de nood tot valorisatie van het bestaand patrimonium en het verhogen van het 
ruimtelijke rendement en anderzijds de nood aan ruimte voor wonen en werken. 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
De huidige reconversie-realiteit in vrijgekomen agrarische gebouwen bestaat uit een sterke dynamiek 
van residentialiseren alsook een inname door niet-agrarische bedrijvigheid. De concrete uitdaging 
bestaat er uit om met het instrument Contract-Convenant een valorisatie te bewerkstelligen waarbij 
enerzijds de maatschappelijke waarde behouden blijft of zelfs versterkt wordt, en anderzijds géén 
bijkomende druk op het landbouwkundig functioneren wordt gelegd.  

Meer uitleg 

 
Uitgangspunt is dat de ‘contractbenadering’ zich leent voor het omgaan met de realiteit in Vlaanderen 
waarbinnen diverse niet vergunbare functies worden uitgeoefend in gebouwen in agrarisch gebied. 
Door gebiedsgericht bepaalde ruimere mogelijkheden inzake functiewijzigingen in het leven te roepen, 
ontstaat er een opportuniteit om niet benutte, bestaande en niet-verkrotte gebouwen in agrarisch 
gebied een kleinschalige en ruimtelijk aanvaardbare invulling te geven. De contractuele gedachte 
wordt op een hoger en bestuurlijk niveau getild in de vorm van een beleidsovereenkomst, een 
‘convenant’ genoemd. Het convenant bevat een toetsingskader en de krijtlijnen waarbinnen de 
individuele gemeenten activiteitencontracten kunnen afsluiten. 
 

Praktijkervaring 

Zit in verkennende fase. 

 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/8996/Onderzoek-naar-het-instrument-convenant-voor-niet-agrarische-activiteiten-in-voormalige-agrarische-gebouwen
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/8996/Onderzoek-naar-het-instrument-convenant-voor-niet-agrarische-activiteiten-in-voormalige-agrarische-gebouwen
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/8996/Onderzoek-naar-het-instrument-convenant-voor-niet-agrarische-activiteiten-in-voormalige-agrarische-gebouwen
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3.9.  Onroerenderfgoeddecreet 

 
ONROZERENDERFGOEDDECREET 

Land: België- Vlaanderen 

Bevoegde instantie :  Agentschap Onroerend Erfgoed –Vlaanderen. 

Website met info: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/diensten/publicaties/het-onroerenderfgoeddecreet-en-besluit-
de-regelgeving/  

Basisprincipe 

Op dit ogenblik bepaalt het Onroerenderfgoeddecreet (12-07-2013) de manier waarop iedereen in 
Vlaanderen met onroerend erfgoed moet omgaan, dus ook met agrarisch erfgoed. Het 
Onroerenderfgoeddecreet en -besluit bevatten de werkinstrumenten om bouwkundig erfgoed, 
archeologie, stads- en dorpsgezichten en erfgoedlandschappen te beschermen en te beheren. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Vooral de statuten 'Beschermd onroerend erfgoed’,  ‘beschermd cultuurhistorisch landschap' en 
'beschermde archeologische site' zijn relevant in het kader van behoud en beheer van de 
landbouwgronden en gebouwen voor agrarisch gebruik. Elk van deze statuten  creëert 
randvoorwaarden voor het landbouwkundig functioneren.  
 

Meer uitleg 

 
De opmaak en vaststelling van een inventaris is één van de instrumenten binnen het 
Onroerenderfgoeddecreet die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. 
Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoeditems op een 
vastgestelde lijst erfgoedwaarde bezitten en nog altijd bewaard zijn. Erfgoedobjecten (in de open 
ruimte) die waardevol zijn, maar niet beschermd, krijgen hierdoor toch een aantal rechtsgevolgen. Het 
Onroerenderfgoeddecreet voorziet in totaal minstens zes vastgestelde inventarissen:  
• De inventaris van het bouwkundig erfgoed 
• De landschapsatlas 
• De inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde 
• De inventaris van historische tuinen en parken 
• De inventaris van de archeologische zones 
• De kaart van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt 
 

Praktijkervaring 

In het regeerakkoord en de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 stelt de minister expliciet dat 
landbouwactiviteiten en het valoriseren van het onroerend erfgoed moeten kunnen samengaan. De 
zorg voor het onroerend erfgoed mag de landbouwactiviteiten dan ook niet verhinderen.  
De randvoorwaarden die voortvloeien uit het Onroerenderfgoeddecreet, creëren echter wel druk op  
het landbouwkundig functioneren (Antea Group en KULeuven, Evaluatie van de drukfactoren in 
agrarische gebieden en opstellen van een ruimtelijk afwegingskader voor niet-agrarische 
transformaties in opdracht van Ruimte Vlaanderen, RWO-RP/12/08) 
 
Een oplossing wordt aangereikt in het . ‘Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd 
erfgoed’,  opgemaakt door Atelier Romain iov Agentschap Onroerend erfgoed, 2016 (cfr fiche 3.9).  
 

  

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/diensten/publicaties/het-onroerenderfgoeddecreet-en-besluit-de-regelgeving/
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/diensten/publicaties/het-onroerenderfgoeddecreet-en-besluit-de-regelgeving/
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3.10. Vastgestelde Inventaris Bouwkundig Erfgoed  

 
INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED (onderdeel Onroerenderfgoeddecreet) 

Land:  België- Vlaanderen 

Bevoegde instantie :  Agentschap Onroerend Erfgoed –Vlaanderen. 

Website met info: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/  

Basisprincipe 

Opname van een landbouwgebouw in de ‘Vastgestelde inventaris Bouwkundig Erfgoed’, betekent 
enerzijds een verruiming van de mogelijkheden tot functiewijziging naar niet-agrarische functies, 
anderzijds worden ook bijkomende voorwaarden opgelegd naar het behoud van het bouwkundig 
erfgoed. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
Dit instrument heeft een onrechtstreekse – en negatieve-  impact op het behouw van 
landbouwgebouwen in agrarisch gebruik.  
Opname van een (bestaand, vergund niet-verkrotte) landbouwgebouw in de ‘Inventaris van het 
bouwkundig erfgoed’ leidt tot verruimde mogelijkheden voor functiewijzigingen van het betrokken 
gebouw. Zo is het mogelijk dat een hoeve in agrarisch gebied een functie krijgt die niet-agrarisch is 
(Besluit zonevreemde functiewijzigingen, art. 10). 
 
In het regeerakkoord en de beleidsnota Onroerend Erfgoed 2014-2019 stelt de minister expliciet dat 
landbouwactiviteiten en het valoriseren van het onroerend erfgoed moeten kunnen samengaan. De 
zorg voor het onroerend erfgoed mag de landbouwactiviteiten dan ook niet verhinderen. 
 
 

Meer uitleg 

 

Praktijkervaring 

 

 
 
 
 
  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1012054&param=inhoud&AID=1051493
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3.11. Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd 
erfgoed  

 

 

AFWEGINGSKADER voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed 

Land: België - Vlaanderen 

Ontwikkeld/toegepast door: Vlaamse overheid – Agentschap Onroerend Erfgoed, 2016 

 
Website met info:   Het instrument werd opgemaakt door Atelier Romain iov Agentschap Onroerend 
erfgoed, 2016. ‘Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed’. Nog niet 
online beschikbaar, vermoedelijk najaar 2016. 
 

Basisprincipe  

 
Het afwegingskader wordt voorgesteld als een instrument dat een oplossing  wenst te bieden voor alle 
vergunning plichtige en toelating plichtige werkzaamheden van actieve landbouwbedrijven in 
beschermd erfgoed. Het kader werkt binnen het huidig regelgeven kader en heeft een niet-bindend 
karakter. Het is een instrument dat de ambitie heeft om structuur te beiden aan de beoordeling die 
gemaakt wordt door het agentschap Onroerend Erfgoed, Departement Landbouw & Visserij en de 
vergunningsverlener en wil vooral de besluitvorming transparanter maken, de landbouwer steunen in 
zijn rol al beheerder van het landschap en hem een beter inzicht geven in de 
ontwikkelingsperspectieven van zijn landbouwbedrijf in beschermd erfgoed. 
 

Impact op behoud gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
Het afwegingskader wil bij het zoeken naar en landschappelijke kwalitatieve oplossing, streven naar 
een evenwicht tussen landbouwactiviteiten en de erfgoedzorg.  
 

Meer uitleg 

 
Het afwegingskader biedt hierbij geen kant-en-klaar antwoord op elk vraagstuk in dit spanningsveld. 
Elke toepassing blijft maatwerk waarbij de expertise vanuit zowel het agentschap Onroerend Erfgoed 
als vanuit landbouwhoek noodzakelijk blijft.  Een geslaagd proces ontstaat wanneer de juiste actoren 
op het juiste moment bij het proces betrokken worden. Een belangrijkste criterium voor dit proces is 
dat de landbouwer het proces als een meerwaarde ervaart.  
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3.12. Decreet Landinrichting 

DECREET LANDINRICHTING 

Land:  Vlaanderen (België) 

Bevoegde instantie :  VLM 

Website met info:  
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Landinrichting/Brochure%20landinrichting%20web.p
df 
http://www.lexalert.net/nl/content/decreet-landinrichting-welke-nieuwe-instrumenten-inrichting-
verwerving-en-beheer-van-gronden#.V8BA1TYkq71 
Basisprincipe 

Het decreet Landinrichting biedt een ‘instrumentenkoffer’ die moet toelaten plannen en projecten 
voor de inrichting en het beheer van het platteland vlugger, efficiënter én op maat te realiseren, en er 
een flankerend beleid aan te koppelen. 
De instrumenten kunnen ingeschakeld worden voor: 

 de inrichting van gronden: inrichtingswerken, het vestigen van erfdienstbaarheden voor openbaar 
nut en vergoedingen voor waardeverlies van gronden; 

 het beheer van gronden: vrijwillige beheerovereenkomsten en verplichte dienstenvergoedingen; 

 grondverwerving en -mobiliteit: naast grondverwerving zelf, staan instrumenten ter beschikking 
zoals het recht van voorkoop, vrijwillige herverkaveling en herverkaveling uit kracht van wet 
eventueel gecombineerd met planologische ruil. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Afhankelijk van het concrete plan of project kunnen de instrumenten uit het Decreet Landinrichting 
ondersteunend zijn voor het behoud en de ontwikkeling van landbouw of net gebruikt worden om 
landbouwgronden om te zetten naar een andere functie (natuur, bos, wegen, …). Het is dus zeker geen 
eenduidig “instrument voor behoud van landbouwgrond”, maar het heeft wel een invloed op behoud 
van landbouwgrond en het flankerend beleid bij inname van landbouwgrond voor ontwikkeling van 
andere functies. 
 

Meer uitleg  - Instrumenten in de instrumentenkoffer 

Instrumenten voor inrichting: 

 Inrichtingswerken (uit kracht van wet) 

 Erfdienstbaarheden tot openbaar nut 

 Vergoeding voor waardeverlies van gronden 
Instrumenten voor beheer 

 Beheerovereenkomst 

 Dienstenvergoeding 
Instrumenten voor verwerving en grondmobiliteit 

 Verwerving 

 Recht van voorkoop 

 Vrijwillige herverkaveling 

 Herverkaveling uit kracht van wet 

 Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil 
Andere instrumenten 

 Vergoedingen bij een lokale grondenbank 

 Vrijwillige bedrijfsverplaatsing, bedrijfsstopzetting, bedrijfsreconversie 

 Koopplicht 
 

Praktijkervaring 

 

  

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Landinrichting/Brochure%20landinrichting%20web.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Landinrichting/Brochure%20landinrichting%20web.pdf
http://www.lexalert.net/nl/content/decreet-landinrichting-welke-nieuwe-instrumenten-inrichting-verwerving-en-beheer-van-gronden#.V8BA1TYkq71
http://www.lexalert.net/nl/content/decreet-landinrichting-welke-nieuwe-instrumenten-inrichting-verwerving-en-beheer-van-gronden#.V8BA1TYkq71
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3.13. Landbouwontwikkelingsgebieden  

  

LANDBOUWONTIKKELINGSGEBIEDEN 

Land: Nederland  

Bevoegde instantie:  5 Nederlandse provincies  

Website met info:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/11/25/reconstructiewet  
 

Basisprincipe 

 
Na de varkenspest-epidemie in Nederland werd de ‘reconstructiewet’ (31/04/2002) van toepassing, 
die als doel had om meer gescheiden clusters van intensieve veeteelt te bekomen, teneinde de risico’s 
bij epidemieën in te perken. Uiteindelijk werd een integrale planmethodiek uitgewerkt voor natuur, 
landbouw, landschap en recreatie, hetgeen resulteerde in bestemmingsplannen waarin werd 
aangegeven waar de landbouw kon intensiveren of extensiveren.  
 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
In een landbouwontwikkelingsgebied krijgt de intensieve veehouderij alle kansen om zich te 
ontwikkelen. Er zijn grote bouwblokken en er zijn mogelijkheden om redelijk gemakkelijk nieuwe 
bedrijven te stichten. 
 

Meer uitleg 

 
Op 1 april 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden in werking getreden. Daardoor komen 
instrumenten beschikbaar voor een voortvarende herinrichting van het landelijk gebied in vijf 
provincies: Limburg, Brabant, Utrecht, Gelderland en Overijssel. De wet voorziet in een integrale en 
planmatige aanpak van de problemen in de concentratiegebieden van de Intensieve veehouderij. 
 

Praktijkervaring 

Deze landbouwontwikkelingsgebieden zijn nog niet van kracht, gezien ze momenteel onderworpen zijn 
aan maatschappelijke weerstand, alsook juridische procedures. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/11/25/reconstructiewet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestemmingsplan_(Nederland)
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3.14. Aankoop van gronden door overheid en (semi) publieke instellingen  

 
AANKOOP VAN GRONDEN DOOR DE OVERHEID en (SEMI-)PUBLIEKE INSTELLINGEN 

Land:  België (Vlaanderen) 

Bevoegde instantie :  varia (VLM, provincies, gemeenten, intercommunales, OCMW, Kerkfabriek, …) 

Website met info:   

Basisprincipe 

 
Als overheid gronden zelf verwerven of gronden die in bezit zijn van “een overheid” inzetten om 
bepaalde doelstellingen te halen. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
Het bezit van gronden kan een krachtig instrument zijn om de gronden in te zetten volgens een 
vooropgestelde doelstelling. Dit wordt vaak toegepast voor het behoud en ontwikkeling van natuur en 
bos, maar er zijn ook veel landbouwgronden in het bezit van (semi-)publieke instellingen. Dit biedt 
mogelijkheden om deze gronden in landbouwgebruik te houden. 
 

Meer uitleg 

 

Praktijkervaring 

 

 De aankoop van gronden is een instrument waarbij de overheid zelf alle verantwoordelijkheid 
opneemt. Het nadeel is dat het hoge kosten oplevert en geen gebruik maakt van private 
middelen om doelstellingen te bereiken. 

 Voor gronden die reeds (historisch) in overheidsbezit zijn, is de bijkomende kost van het 
doelgericht inzetten van de gronden lager. Momenteel is er echter vaak weinig zicht op de 
eigendom-situatie van gronden. Om te bepalen welk belang gronden in overheidsbezit 
kunnen hebben, is het belangrijk een overzicht te hebben van deze gronden. 

 “De overheid” is een ruim begrip. In de feiten zijn er verschillende (semi-)publieke instellingen 
die (landbouw)gronden bezitten. Vaak is er dan ook overleg nodig tussen verschillende 
instellingen wanneer men bepaalde doelstellingen wil bereiken op bepaalde 
“overheidsgronden”. 
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3.15. Publieke grondfondsen : Grondenbank 

  

GRONDENBANK 

Land:  België (Vlaanderen) 

Bevoegde instantie :  VLM 

Website met info:  https://www.vlm.be/nl/themas/regelgeving/vlaamse-grondenbank 
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/koop-verkoop-en-ruil-
van-grond-de-vlaamse-grondenbank 

 Basisprincipe 

 
De Vlaamse Grondenbank is een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en heeft als doel 
gronden ter beschikking te stellen voor een landinrichtingsproject of een ander plan, project of 
programma. Met die Grondenbank kan de VLM: 

 onroerende goederen uit de agrarische structuur verwerven, ruilen, beheren en/of overdragen 

 grondreserves aanleggen voor ruil in functie van projecten voor bosuitbreiding of natuurbehoud 

 landbouwbedrijven die niet gelegen zijn in de agrarische structuur, verplaatsen naar de agrarische 
structuur 

 aanbiedingen, kennisgevingen en aanvragen ontvangen en doorsturen met betrekking tot de 
decretale rechten van voorkoop of decretale koopplichten. 

 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
De Grondenbank kan met verschillende doelstellingen ingezet worden. Landbouwers komen vooral in 
aanraking met de Grondenbank als een instrument dat een alternatief biedt voor onteigening in de 
vorm van een nieuwe eigendom of een nieuw gebruiksgoed. 
 

Meer uitleg 

 
Voor het aankopen van gronden kan VLM gebruik maken van volgende instrumenten: 

 Aankoop in onderlinge overeenstemming / verwerving in der minne 

 Onteigening 

 Recht van voorkoop 

 Koopplicht 

Praktijkervaring 

 

 
 
  

https://www.vlm.be/nl/themas/regelgeving/vlaamse-grondenbank
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/koop-verkoop-en-ruil-van-grond-de-vlaamse-grondenbank
http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/koop-verkoop-en-ruil-van-grond-de-vlaamse-grondenbank
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3.16. Private grondfondsen  

PRIVATE GRONDFONDSEN 

Land: varia (België, Frankrijk, VS,…) 

Bevoegde instantie :  private actoren 

Website met info: zie “meer uitleg” voor verschillende websites 

Basisprincipe 

 
Collectieve aankoop van grond door private actoren met als doel de grond beschikbaar te stellen voor 
landbouw, al dan niet onder specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld biologische landbouw).  
Concrete voorbeelden: Terre-en-vue, De landgenoten, Land-in-zicht (BE), Terre de liens (FR), Lancaster 
Farmland Trust (VS) 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
De aankoop van grond via een privaat grondfonds kan verzekeren dat de grond in landbouwgebruik 
blijft. De verhuur van grond uit een privaat grondfonds laat bovendien toe om een bepaald gebruik te 
stimuleren (vb. biologisch, gericht op lokale verkoop, …) en zorgt ervoor dat de investeringskost voor 
aankoop van grond vermeden wordt op bedrijfsniveau. 
 

Meer uitleg 

 
DE LANDGENOTEN (https://delandgenoten.be/) 
De Landgenoten kopen landbouwgrond en verhuren die aan bioboeren. Je kan aandeelhouder worden 
van de coöperatie De Landgenoten en samen met vele andere coöperanten investeren in vruchtbare 
landbouwgrond. Je kan ook de Stichting De Landgenoten steunen met een gift om de missie van De 
Landgenoten mee waar te maken. De doelstellingen van De Landgenoten zijn (1) voor de boeren van 
de toekomst (2) voor vruchtbare bodems die zorgen voor een beter klimaat & milieu (3) voor gezonde, 
verse voeding en (4) voor een faire, lokale & sociale samenleving. 
TERRE EN VUE http://www.terre-en-vue.be/presentation/?lang=fr 
Terre-en-vue rassemble des citoyens, des organisations et des acteurs publics qui souhaitent faciliter 
l’accès à la terre en Belgique. Trois organismes structurent ses activités : une association sans but 
lucratif, une société coopérative à finalité sociale et une fondation (en construction). Terre-en-vue 
collabore avec son pendant néerlandophone De Landgenoten actif en Flandre. 
LAND-IN-ZICHT http://www.land-in-zicht.be/ 
In 2001 richtten enkele bioboeren en sympathisanten Land-in-zicht VZW op. Een concrete realisatie 
van deze VZW is de aankoop van 4 ha land die verpacht wordt aan "De Zonnekouter", een biologisch-
dynamische boerderij in Machelen.  
TERRE DE LIENS https://www.terredeliens.org/terre-de-liens-en-quelques-mots.html 
Les engagements qui mobilisent Terre de Liens sont: enrayer la disparition des terres agricoles, alléger 
le parcours des agriculteurs qui cherchent à s’installer, et développer l’agriculture biologique et 
paysanne.  L’initiative s’appuie sur une dynamique associative et citoyenne atypique :  l’épargne et les 
dons du public permettent d’acquérir du foncier agricole et de recréer du lien entre paysans et 
citoyens pour préserver les fermes à travers les générations. Ces lieux sont ensuite proposés en 
location à des agriculteurs pour des productions favorisant la biodiversité et le respect des sols. 
LANCASTER FARMLAND TRUST http://www.lancasterfarmlandtrust.org/about/history.html 
The Lancaster Farmland Trust is a private, nonprofit, local organization with the mission of preserving 
agriculture and protecting the land. The organization is governed by a volunteer Board of Trustees that 
understands the importance of protecting this very special way of life. Funding for the Trust is 
provided by donations from private individuals and businesses, and grants from various private and 
public organizations and foundations. 
 

Praktijkervaring 

 

https://delandgenoten.be/
http://www.terre-en-vue.be/presentation/?lang=fr
http://www.land-in-zicht.be/
https://www.terredeliens.org/terre-de-liens-en-quelques-mots.html
http://www.lancasterfarmlandtrust.org/about/history.html
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3.17. SAFER  

 
SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) 

Land:  Frankrijk 

Bevoegde instantie :  Ministerie van Landbouw en Financiën 

Website met info:  http://www.safer.fr/missions-safer.asp 
http://www.franceproconsult.com/bibliotheek/meer-weten-over-safer-en-recht-van-voorkoop-maart-
2013/ 
 
 
Basisprincipe 

SAFER staat voor “Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural”. Deze privaatrechtelijke 
instellingen werden in 1960 in Frankrijk opgericht en zijn belast met taken van algemeen belang.  
De missie van SAFER is (1) dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des 
jeunes ; (2) protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles ; (3) accompagner le 
développement de l’économie locale. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

De SAFER spelen een belangrijke rol bij de inrichting van het agrarische grondgebied in Frankrijk. 

Meer uitleg 

Activiteiten: (1) Grondstudies: Observeren van de markt en uitvoeren van studies om de prijs van 
goederen en gronden te kennen. Op die manier kunnen ze de juiste waarde van gronden en gebouwen 
schatten. Bovendien zijn gemeentes dankzij de databank van SAFER op de hoogte van 
“grondbewegingen” op hun grondgebied. (2) Kopen, verkopen, beheer en inrichting: Aankopen van 
landbouwgronden en –gebouwen en rurale gronden en gebouwen. Deze worden terug verkocht aan 
landbouwers of collectieven, publieke instellingen, private personen, … waarvan het project 
beantwoordt aan de doelstellingen van SAFER. Gronden kunnen ook tijdelijk in eigendom gehouden 
worden en verpacht aan landbouwers. SAFER kan ook inrichtingswerken uitvoeren om de “conditions 
d’ exploitation” te verbeteren, om het landschap te onderhouden, … 
 
Beschikbare instrumenten SAFER: 
aankoop in onderlinge overeenstemming/verwerving in der minne 
recht van voorkoop 
onderhoud en beheer van gronden via "CMD - convention de mise à disposition"". Dit zijn speciale 
tijdelijke huurcontracten waarbij eigenaars kunnen genieten van een soepele formule om hun 
landbouwgronden tijdelijk te verhuren. SAFER treedt op als tussenpersoon. 
l'intermédiation locative et la convention d'occupation provisoire et précaire (COPP) 
 
Het recht van voorkoop van SAFER is het wettelijk toegekende recht aan de Safer om een agrarisch 
eigendom te kopen met voorrang op elke andere koper, wanneer de eigenaar dit eigendom te koop 
aanbiedt. De uitoefening van dit recht is strak omlijnd: het is van toepassing op het geheel van het 
eigendom en kan zich alleen uitoefenen op bezittingen met een agrarische bestemming wanneer deze 
niet bebouwd zijn; of op gebouwen die deel uitmaken van een landbouwbedrijf. De Safer kan dit recht 
alleen uitoefenen om reden van behoud van de landbouwactiviteit of om reden van 
milieubescherming. 
 

Praktijkervaring 

Découvrez notre site anniversaire (1960-2010) : 27 exemples d'actions: http://www.50-ans.safer.fr/ 

 
 

http://www.safer.fr/missions-safer.asp
http://www.franceproconsult.com/bibliotheek/meer-weten-over-safer-en-recht-van-voorkoop-maart-2013/
http://www.franceproconsult.com/bibliotheek/meer-weten-over-safer-en-recht-van-voorkoop-maart-2013/
http://www.50-ans.safer.fr/
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3.18. Landbouwpark  

 
LANDBOUWPARK  

Land:  verschillende landen (België, Spanje, Frankrijk, Italië, …) 

Bevoegde instantie :  samenwerking verschillende instanties, afhankelijk van project 

Website met info:   

Basisprincipe 

Het principe van een “landbouwpark” kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het basisidee is 
doorgaans dat er een “park” ontwikkeld wordt waarin landbouw een prominente rol speelt. Vaak staat 
daarbij de link tussen peri-urbane landbouw en een nabijgelegen stedelijk gebied centraal en wordt er 
ingezet op een actieve relatie tussen landbouw en consumenten uit de omgeving met het oog op het 
creëren van een hoger inkomen voor de landbouwers. Bijvoorbeeld door de landbouwproducten 
lokaal te vermarkten en in te zetten op recreatie in het landbouwgebied. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Het ontwikkelen van een landbouwpark kan een manier zijn om landbouwproductie te behouden in 
een gebied dat onder druk staat door verstedelijking. Landbouw krijgt hier actief een plaats daar waar 
voorheen bij de ontwikkeling van een park of groenpool vaak geen rol voor landbouw gezien werd. Er 
wordt ook gezocht naar landbouwvormen die een sterke inbedding in het lokale (stedelijke) weefsel 
verzekeren, waardoor (1) landbouwers een hoger inkomen kunnen genereren dat de hoge 
grondkosten in de buurt van de stad kan compenseren en (2) de maatschappelijke interesse in het 
behoud van landbouw vergroot wordt.  
Voor de concrete realisatie van een landbouwpark worden verschillende instrumenten ingezet. 
 

Meer uitleg – concrete voorbeelden 

SPANJE - El Parc Agrari Del Baix Llobregat (PABL): Het park is gelegen ten zuiden van Barcelona in het 
peri-urbane gedeelte van de stad. Naar aanleiding van de verstedelijkingsdruk op landbouwgrond 
wilden landbouwers met dit project het behoud van de landbouwactiviteit garanderen.  
PABL is een consortium dat opgericht werd in 1998 en bestaat uit de Catalaanse overheid, de provincie 
Barcelona, veertien gemeenten, een landbouworganisatie en individuele landbouwers. Het ‘park’ 
omvat een gebied waar 621 landbouwbedrijven in actief zijn. Ongeveer 60% van deze landbouwers zijn 
professionele full-time landbouwers. Het hele park is ongeveer 3350 ha groot en ongeveer 2/3 van het 
gebied wordt ingenomen door landbouwgrond, iets wat in de rand van een grootstad als Barcelona 
helemaal niet zo evident is. Ongeveer 75% van de productie uit het ‘parkgebied’ wordt geconsumeerd 
door de inwoners van het metropolitane gebied in en rond Barcelona. Veel meer dan enkel een 
ruimtelijk plan slaagde deze samenwerkingsovereenkomst er in om het gebied rond Barcelona open te 
houden voor landbouw. 
Het Parc Agrarj del Baix Llobregat is een initiatief dat volledig vanuit de landbouwers zelf gegroeid is. 
Het was voor de landbouwers een manier om hun inkomen veilig te stellen, een manier om erkenning 
te krijgen voor hun werk door de overheid en de bredere gemeenschap. Pas later als het park al een 
gevestigde waarde had zijn landbouwers binnen dit systeem zelf op zoek gegaan naar meer duurzame 
vormen van landbouw en lokale afzet. De initiële impuls om dit initiatief op te zetten was het behoud 
van open ruimte rondom het steeds uitdeinende Barcelona. (gebaseerd op Paül en McKenzie, 2013) 
 
FRANKRIJK – RurUrbAl project, Aix-en-Provence (meer info: Perrin, 2013) 
 
ITALIË - Parco Dell Apiana, tussen Florence en Prato (meer info: Perrin, 2013) 
 
BELGIË – Landbouwpark Tuinen van Stene, Oostende: Ook in België wordt er in het kader van de 
Pilootprojecten Productief Landschap al geëxperimenteerd met het ontwikkelen van een 
landbouwpark. Met het landbouwpark “Tuinen van Stene” wil de stad Oostende een nieuw soort 
“landschapspark” en een nieuwe publieke cultuur ontwikkelen. Het landschapspark zoekt in zijn 
ontwerp een synergie tussen klassieke parkfuncties (landschapsopbouw, natuurontwikkeling en –
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beheer, landschapsbeleving, recreatie, waterberging en –gebruik, …), nieuwe vormen van 
stadslandbouw (laboratorium van innovatieve landbouw, stad en landbouw dichter bij elkaar brengen, 
landbouweducatie, …) en een ruimtelijke en maatschappelijke integratie in de omgeving.  

Praktijkervaring 

Een interessante wetenschappelijk paper over dit concept werd geschreven door Paül en McKenzie 
(2013). Zij stellen dat de hernieuwde interesse in lokaal voedsel, het stimuleren van lokale verkoop en 
van een band tussen consument en producent, een kans is voor het behoud van peri-urbane 
landbouw, maar dat dit vaak in het gedrang komt door de moeilijke economische situatie van 
landbouw in en rond stedelijke gebieden. Voor het realiseren van een landbouwpark is daarom volgens 
hen zowel een voedselstrategie als een strategie voor het behoud van landbouwgrond nodig. Voor het 
ontwikkelen van een landbouwpark is volgens hen actieve betrokkenheid van landbouwers nodig en 
participatie van sleutel-stakeholders, met een wederzijds engagement. In PABL was innovatieve 
marketing een sleutel voor het slagen van het project, meer dan structurele investeringen of fondsen. 
 
Paül, V., McKenzie, F. (2013). Peri-urban farmland conservation and development of alternative food 
networks: Insights from a case-study area in metropolitan Barcelona (Catalonia, Spain). Land use policy 
30, 94-105 
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3.19. Successierechten binnen VEN 

VRIJSTELLING VAN SUCCESIERECHTEN IN VEN 

Land: België-Vlaanderen 

Bevoegde instantie :  Agentschap Natuur en Bos (ANB) 

Website met info: https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/beschermde-gebieden/ven-
ivon/rechten-en-vergoeding 

 
Basisprincipe 

In gebieden aangeduid als  Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)  geldt een vrijstelling van 
successierechten voor onbebouwde percelen. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
De Vlaamse overheid stelt in VEN financiële compensaties tegenover het waardeverlies dat eigenaars 
ervaren door de aanduiding van hun grond als VEN. Zo zijn eigenaars van onbebouwde gronden in het 
VEN vrijgesteld van de successierechten en van het Vlaamse deel van de onroerende voorheffing voor 
onbebouwde percelen. Voor bossen wordt een vrijstelling van successierechten verleend voor de 
waarde van de onroerende goederen die te beschouwen zijn als bos. 
 

Meer uitleg 

Het Vlaamse Gewest heeft beslist een vrijstelling van de onroerende voorheffing voor de onbebouwde 
onroerende goederen gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk toe te kennen, gelijk aan 2,5 % van 
het geïndexeerd kadastraal inkomen.  
Dit belastingkrediet geldt vanaf de inwerkingtreding van het definitief vastgesteld plan. De maatregel 
trad effectief in werking in 2004. Deze vrijstelling wordt automatisch toegekend en op het aanslagbiljet 
van de onroerende voorheffing aangegeven. 
 

Praktijkervaring 

 

 

  

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/beschermde-gebieden/ven-ivon/rechten-en-vergoeding
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/beschermde-gebieden/ven-ivon/rechten-en-vergoeding
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/beschermde-gebieden/ven-ivon/rechten-en-vergoeding/vrijstelling-onroerende
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3.20. Verhandelbare ontwikkelingsrechten 

 
VERHANDELBARE ONTWIKKELINGSRECHTEN 

Land:  VS, Nederland, … (In exploratie-fase in Vlaanderen) 

Bevoegde instantie :  In Vlaanderen momenteel verkenning van dit instrument door Ruimte Vlaanderen 
en VLM 

Website met info:  
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/Geintegreerdgrondbeleid/Instrument
ariumverwervingengrondmobiliteit#Verhandelbare ontwikkelingsrechten (Vlaanderen) 

Basisprincipe 

 
Verhandelbare ontwikkelingsrechten zijn gebaseerd op een scheiding van de ontwikkelingsrechten van 
een stuk grond en de eigendomsrechten. Hierdoor wordt het mogelijk om in bepaalde gebieden 
ontwikkelingen te beperken door de ontwikkelingsmogelijkheden te transfereren naar gebieden waar 
ontwikkeling gewenst is. Het idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het instrument 
onder de naam “transferable development rights (TDR)” al ruime toepassingen kent. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

 
Verhandelbare ontwikkelingsrechten zouden kunnen ingezet worden om ontwikkelingen die nadelig 
zijn voor het behoud van landbouwgronden en –gebouwen tegen te gaan door de 
ontwikkelingsrechten te transfereren naar een gebied waar de ontwikkeling beter past. 
 

Meer uitleg 

 
Momenteel loopt in Vlaanderen een onderzoek naar de uitwerking van “verhandelbare 
ontwikkelingsrechten” (VOR) als een nieuw instrument. Het doel is na te gaan of een systeem van 
verhandelbare ontwikkelingsrechten toepasbaar is in Vlaanderen en hoe dat dan concreet kan worden 
vormgegeven. Uiteraard kan het instrument uit de VS niet zomaar overgenomen worden; de 
ruimtelijke ordening is in Vlaanderen immers helemaal anders gestructureerd dan in de VS. Het 
onderzoek wordt gevoerd door Ruimte Vlaanderen in samenwerking met de VLM, bijgestaan door een 
groep experten. Het is de bedoeling om het onderzoek af te ronden en concrete beleidsaanbevelingen 
te formuleren tegen de zomer van 2016. 
 

Praktijkervaring 

 

  

https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/Geintegreerdgrondbeleid/Instrumentariumverwervingengrondmobiliteit#Verhandelbare ontwikkelingsrechten
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Beleid/Beleidsontwikkeling/Geintegreerdgrondbeleid/Instrumentariumverwervingengrondmobiliteit#Verhandelbare ontwikkelingsrechten
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3.21. Ervenconsulent 

Ervenconsulent 

Land: Nederland (ervenconsulenten)  

Bevoegde instantie :  Het Oversticht (publiek-private samenwerking),  

Website met info:  http://www.ervenconsulent.nl/ 

 Basisprincipe 

De ervenconsulenten begeleiden bouwheren in een vroeg stadium van planvorming naar een haalbaar 
en kwalitatief resultaat, met oog voor de landbouwbedrijfsvoering en de landschappelijke inpassing 
van bebouwing. Het advies van de ervenconsulent is onafhankelijk. Ervenconsulenten zijn verbonden 
aan of werken nauw samen met een provinciale organisatie voor ruimtelijke kwaliteit. Zij adviseren 
bouwheren in de transformatie van hun erf, in nauw overleg met hun welstands (ruimtelijke ordening)- 
en monumentencollega's en hebben goede contacten met ambtenaren bij gemeenten en provincie. Zij 
hebben ruime ervaring met het adviseren over bijvoorbeeld functieverandering of schaalvergroting 
van bedrijven. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Ervenconsulenten vervullen een 1-loket functie voor landbouwers met transformatieplannen. De 
aangeboden ondersteuning verhoogt de haalbaarheid om gebouwen en gronden in agrarisch gebruik 
te houden.  
 

Meer uitleg 

Het Oversticht, een kennis- en adviesorganisatie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk 
erfgoed, ontwikkelde samen met de provincie Overijssel het concept ‘ervenconsulent’ in 2006. 
Sindsdien brachten ze al meer dan tweeduizend adviezen uit en verspreidde het concept zich ook naar 
andere provincies. 

Ervenconsultenten zullen, veelal via een gesprek aan de keukentafel, in kaart brengen wat de wensen 
zijn. In hun adviseringstraject zullen zij ook andere partijen zoals de gemeente betrekken. Bij hun 
advies letten zij op de plek en de relatie van de bebouwing met het landschap. Zij zullen er in hun 
advies voor zorgen dat het geheel van gebouwen op het erf, ook bij wijzigingen, een eenheid blijft 
vormen; de boerderij bijvoorbeeld zal blikvanger blijven. Bij nieuwbouw zullen zij kijken of er rekening 
gehouden kan worden met streekeigen elementen en de geschiedenis van de plek. En dat kan vaak 
ook op een eigentijdse manier. Een ervenconsulent zal oog hebben voor de structuur van de 
beplanting en de architectuur van de gebouwen: plek, kleur, materiaalgebruik, vorm, gevelindeling en 
dak en details. 

Praktijkervaring 

In mei 2014 werd deze aanpak via ontwerplabo’s getest op drie Vlaamse boerenerven. De aanpak 
leverde snel mooie resultaten op en bracht ook een zekere dynamiek op gang.  
Meer info : 
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Papers/articleType/ArticleView/articleId/8
836/Ervenconsulenten-op-bezoek 
 
In Vlaanderen heeft VLM in het kader van de aanleg van de A11 ook een specifiek aanspreekpunt 
voorzien die via “wenszitdagen” luisterde naar de bekommernissen van landbouwers en actief met 
hen een oplossing zocht. Naar analogie met de ervenconsulent blijkt het beschikbaar stellen van een 
officieel aanspreekpunt een belangrijke meerwaarde voor het procesverloop1. 
 
1 Kerselaers, E., Rogge, E., Koopmans, M. & De Krom, M (2014). Governance of planning processes in 
peri-urban landscapes: A comparison of three "good examples" Presentatie op PECSRL congres 2014 
Unraveling the logics of landscape. Gothenburg, Zweden 

http://www.ervenconsulent.nl/
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Papers/articleType/ArticleView/articleId/8836/Ervenconsulenten-op-bezoek
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/Onderzoek/Papers/articleType/ArticleView/articleId/8836/Ervenconsulenten-op-bezoek
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3.22. Conservation Easements (VS) 

 
CONSERVATION EASEMENTS 

Land:  VS 

Bevoegde instantie :   

Website met info:   

Basisprincipe 

Conservation easements kunnen gebruikt worden om bepaalde doelstellingen op te leggen aan een 
stuk grond. De eigenaar stapt vrijwillig in deze overeenkomst en behoudt zelf de eigendomsrechten 
van de grond. Dit laat toe om doelstellingen te realiseren zonder de grond te moeten verwerven.  
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Conservation easements kunnen ook ingezet worden om landbouwgrond in landbouwgebruik te 
houden. 
Duke & Aull-Hyde, 2002: Purchase of development rights (PDR) and purchase of agricultural 
conservation easements (collectively, PDR) programs are predicated on their ability to deliver both a 
mechanism to maintain the viability of agriculture at the suburban fringe and a weapon to combat 
sprawl. 
 

Meer uitleg 

 

Praktijkervaring 

Merenlender et al., 2004:  

 land trusts are quite effective at protecting land, provided that they have financial support, a 
receptive agricultural community, supportive government policies, and a competent staff.  

 land trusts have a number of advantages over state agencies because they have better local 
knowledge, could negotiate better terms, and achieve conservation goals for less cost.  

 purchase-of-development-rights programs (similar to easements) cannot preserve the 
necessary critical mass of agricultural land given their inherent costs, although they do 
provide more long-term control than zoning or property tax breaks.  

 conservation easements might not be cost- effective in areas with the greatest development 
pressure.  

 because of the pressure of urban growth, agricultural easement programs may effectively 
revert to open-space easement programs, given that agricultural operations face use conflicts 
with urban neighbors apart from those related to development.  

 In sum, the institutional literature is widely scattered and provides little sense of which 
institutions work best in particular ecological and political settings. Due to this dearth of 
information, it is difficult to determine when and where land trusts are more useful in terms 
of land conservation than alternative institutions. There is a clear need to describe and 
develop hypotheses regarding this diverse body of conservation organizations and strategies. 

 
Merenlender, Huntsinger, L., Guthey, G., Fairfa, S., 2004. Land Trusts and Conservation Easements : 
Who Is Conserving What for Whom? Conservation Biology 18, 65-75. 
 
Duke, J., Aull-Hyde, R., 2002. Identifying public preferences for land preservation using the analytic 
hierarchy process. Ecological economics 42, 131-145. 
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3.23. Strategie: Aansturen van stedelijke groei 

 
AANSTUREN VAN STEDELIJKE GROEI 

Land:  verschillende (België, Groot-Brittannië, Denemarken, Nederland, VS, …) 

Bevoegde instantie :  ruimtelijk beleid, economisch beleid, stedelijk beleid 

Website met info:   

Basisprincipe 

Er bestaan uiteenlopende concepten en instrumenten om (ruimtelijke) stedelijke groei aan te sturen. 
Enkele gekende voorbeelden van concepten zijn de compacte stad, gedeconcentreerde bundeling, de 
London Green Belt, Copenhagen Finger Plan, het Groene Hart van de Randstad, urban growth 
boundaries in de VS. Om deze concepten te realiseren maakt men bijvoorbeeld gebruik van zonering 
en afbakenen van stedelijke grenzen, maar ook efficiënt ruimtegebruik, meervoudig ruimtegebruik of 
verdichting van de kernen zijn manieren om open ruimte te vrijwaren. Ook het aantrekkelijk maken 
van de stad als woonomgeving speelt hier een belangrijke rol. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Stedelijke groei bepaalt voor een groot deel de druk op open ruimte en landbouwgrond (Bengston et 
al., 2004). Het is dan ook belangrijk om ook het instrumentarium voor het aansturen van stedelijke 
groei te versterken in het kader van behoud van landbouwgrond en –gebouwen. 
 

Meer uitleg 

 

Praktijkervaring 

Bengston, D.N., Fletcher, J.O., Nelson, K.C., 2004. Public policies for managing urban growth and 
protecting open space: policy instruments and lessons learned in the United States. Landscape and 
Urban Planning 69, 271–286. 
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3.24. Brownfield convenant  

 
BRONWFIELD CONVENANT 

Land:  België - Vlaanderen 

Bevoegde instantie :  Agentschap Innoveren & Ondernemen 

Website met info:  http://www.vlaio.be/themas/brownfieldconvenanten  

Basisprincipe 

 

De Vlaamse Regering stimuleert de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen door het afsluiten 

van convenanten met projectontwikkelaars. Via zo’n convenant krijgen projectontwikkelaars en 

investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van 

braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse Regering hen ertoe 

aanzetten bij voorkeur verlaten sites (brownfields) te hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden 

(greenfields) aan te snijden voor de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie. 

Om geïnteresseerde ontwikkelaars projecten te laten indienen, publiceert de Vlaamse Regering 

regelmatig oproepen in het Belgisch Staatsblad. 

 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Indirecte impact op GRONDEN. 
 
Het ondersteunen en stimuleren van een herontwikkeling van een bestaand, verlaten bedrijventerrein, 
wordt ingezet om het ruimtelijk rendement te verhogen. Aldus wordt vermeden dat nieuwe greenfield 
grond om inefficiënte redenen wordt aangesneden.  
 
Daarnaast kan uit dit instrument inspiratie gehaald worden voor een gelijkaardig initiatief m.b.t. de 
herontwikkeling van verlaten agrarische sites.  
 

Meer uitleg 

 

Praktijkervaring 

 

  

http://www.vlaio.be/themas/brownfieldconvenanten
http://www.vlaio.be/artikel/brownfields-oproepen-tot-het-indienen-van-projecten


\37 

 

3.25. Strategieën en instrumenten mbt  Plattelandseducatie 

 

STIMULEREN MAATSCHAPPELIJKE INBEDDING LANDBOUW 

Land:  verschillende (België, Frankrijk, Italië, …) 

Bevoegde instantie :   

Website met info:   

Basisprincipe 

Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor landbouw via uiteenlopende initiatieven. Je kan 
hier twee grote groepen onderscheiden:  

- initiatieven met een rechtstreekse link met landbouw zoals korte-ketenverkoop, 
hoevetoerisme, … 

- initiatieven die via een andere interesse mensen in contact brengen met landbouw (zie “meer 
uitleg” voor concrete voorbeelden 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Door het maatschappelijke inbedding van landbouw te vergroten, zal er ook meer steun zijn voor het 
behoud van landbouw. Het stimuleren van de maatschappelijke inbedding van landbouw is een 
strategie die ingezet kan worden complementair aan meer directe instrumenten voor het behoud van 
landbouwgrond en – gebouwen. 
 

Meer uitleg 

VLAANDEREN: In het oostelijk deel van de Kempen stellen zeven landbouwbedrijven op een originele 
manier hun deuren open. Op hun erf geven auteurs en bekende Vlamingen hun kijk op landbouw en 
platteland en vertellen ze over de invloed ervan op hun werk. Gedurende zeven zomeravonden gaan 
cultuur en landbouw elkaar op die manier vinden. “Met dit laagdrempelige programma willen we het 
publiek eens op een andere manier naar het erf lokken dan met het klassieke bedrijfsbezoek”, zegt 
Wim Poelmans, coördinator van het platform voor plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen 
(RURANT). http://www.vilt.be/schrijvers-en-bvs-lokken-kempenaars-naar-de-boerderij 
 
FRANKRIJK, Puyloubier (Perrin, 2013): winemakers have organized a car rally — like a treasure hunt in 
the vineyard — every autumn for 10 years in order for city dwellers to discover the local wineries. Such 
collaborative activities recreate urban-rural linkages and enhance the vitality and the cohesion of peri-
urban communities. 
 
ZWITSERLAND, Genève: festival met installaties (kunst/architectuur/landschap) over landbouw in en 
nabij de stad http://www.geneve-villesetchamps.ch/ 
 

Praktijkervaring 

 

 
 
  

http://www.vilt.be/schrijvers-en-bvs-lokken-kempenaars-naar-de-boerderij
http://www.geneve-villesetchamps.ch/
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3.26. Knooperven 

KNOOPERVEN 

Land: Nederland 

Bevoegde instantie : 

Website met info:  
http://www.transitiepraktijk.nl/nl/programma/example/knooperven-systeeminnovatief-kernidee 
http://www.transitiepraktijk.nl/files/Learning_history_knooperven%201%20(1).pdf 
 

 

 

Basisprincipe 

De sleutel van dit concept is het bouwen van meerdere woningen op het (voormalige) erf van boeren 
die hun bedrijf hebben beëindigd. De stallen, silo’s en schuren worden deels gesloopt. Er worden 
woningen gebouwd. Eigendom van grond en eigendom van landschapselementen worden gesplitst. De 
grond van boeren die zijn gestopt, komt beschikbaar voor boeren die willen uitbreiden. De beplanting 
ertussen, houtwallen, bosjes, en de beplanting tussen de woningen op de erven, worden eigendom 
van de burgers die er komen wonen. Die bewoners beheren en onderhouden die 
landschapselementen ook. Op deze manier wordt schaalvergroting binnen de landbouw mogelijk 
gemaakt, terwijl de landschapselementen veiliggesteld worden en tegemoet kan worden gekomen aan 
de wens van burgers om buiten te wonen. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Impact op: GEBOUWEN en GRONDEN 
 
Dit concept laat toe om voormalige landbouwgebouwen een woonfunctie toe te kennen, maar legt 
daar voorwaarden aan op die toelaten dat de omliggende gronden in landbouwgebruik blijven, dat 
bestaande landbouwbedrijven kunnen uitbreiden en dat er actief aan natuur- en 
landschapsontwikkeling gedaan wordt. 
 

Meer uitleg 

Veel Nederlandse boeren stoppen en veel burgers trekken weg van het platteland. Naar het idee van 
het InnovatieNetwerk - de Nederlandse netwerkorganisatie die tot taak heeft systeeminnovaties op 
het gebied van de landbouw en groene ruimte aan te jagen - bood dit zowel kansen op het vlak van de 
landschapsontwikkeling als voor verdere versterking van de agrarische structuur. Op zoek naar 
uitwerkingen kwam het netwerk op het spoor van een project van twee landschapsarchitecten. Hun 
‘tuinerf'-idee sloot aan op de systeeminnovatieve ambities van het InnovatieNetwerk voor het 
verbinden van de agrarische structuur en landschapsontwikkeling. Het InnovatieNetwerk pakte het op 
en ontwikkelde het verder tot het concept ‘Knooperf'. Knooperven zijn boerenerven die door middel 
van paden en beplanting met elkaar verbonden zijn. Het knooperf organiseert als het ware het 
landschap met zijn tentakels van routes en beplantingen, en vormt op die manier het ordenend 
principe voor het buitengebied. 
Het systeeminnovatief kernidee houdt een koppeling in van agrarische bedrijfsontwikkeling in een 
kleinschalig landschap, wonen op boerenerven en landschapsontwikkeling. Een nieuw element is ook 
dat bewoners verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en onderhoud van de karakteristieke 
beplanting die de knooperven verbindt. 
 

Praktijkervaring 

In 2010 zijn pilots gestart, onder andere in de gemeente Tubbergen, die daarvoor samenwerkt met de 
provincie Overijssel en het InnovatieNetwerk. 

  

http://www.transitiepraktijk.nl/nl/programma/example/knooperven-systeeminnovatief-kernidee
http://www.transitiepraktijk.nl/files/Learning_history_knooperven%201%20(1).pdf
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3.27. Ruimteboekhouding  

RUIMTEBOEKHOUDING RSV/ BEPALEN VAN MINIMALE OPPERVLAKTE 

Land: verschillende landen waaronder België (Vlaanderen) 

Bevoegde instantie :  Ruimte Vlaanderen 

Website met info: 

Basisprincipe 

Het vooropstellen van een minimale oppervlakte voor bepaalde landgebruiken. Dit kan uitgedrukt 
worden in een totale oppervlakte, een oppervlakte per inwoner, … Dit principe is gekend in de 
literatuur als een instrument om open ruimte, natuur of landbouw te behouden (Maruani & Amit-
Cohen 2007). 
De ruimteboekhouding in het RSV waarin voor verschillende sectoren, ook voor landbouw, een totale 
oppervlakte vooropgesteld wordt, is een voorbeeld van dit instrument. 
 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Impact op: GRONDEN 
 
De doelstelling van dit instrument is om een minimale oppervlakte van een bepaald landgebruik te 
behouden.  
In het geval van de Ruimteboekhouding in het RSV wordt vooropgesteld om een (bruto*) oppervlakte 
landbouw van 750 000 ha te behouden. 
* i.e. inclusief landbouwgebouwen, wegen, waterlopen, … die onlosmakelijk deel uitmaken van het 
agrarisch gebied 
 

Meer uitleg 

 

Praktijkervaring 

Volgens Maruani & Amit-Cohen (2007) wordt het bepalen van een minimale oppervlakte in 
verschillende landen gebruikt als een instrument om open ruimte te behouden. De zwakte van dit 
instrument is dat het weliswaar een minimale oppervlakte vooropstelt, maar dat er verder geen 
stappen voor concrete realisatie van deze doelstelling vervat zijn. Een ruimteboekhouding moet dus 
gecombineerd worden met andere instrumenten voor effectieve realisatie. 
 
Wanneer we de realisatie van de Ruimteboekhouding in het RSV bekijken, zijn er wel gekoppelde 
planningsinstrumenten voor verdere realisatie van de doelstellingen (aanduiden industriegebieden, 
VEN, AGNAS, HAG, … via planningsprocessen). Voor de stap van “plan” naar “feitelijke realisatie” 
bestaan er ook instrumenten (landinrichting, natuurinrichting, …), maar deze worden niet systematisch 
toegepast voor het realiseren van opgemaakte plannen. Voor het agrarisch gebied kan ook de vraag 
gesteld worden wat in deze 750 000 ha vervat zit. 
 
Uit cijfers gebaseerd op de landbouwregistratie blijkt dat Vlaanderen maar een 
landbouwgebruiksareaal van ongeveer 680.000 heeft. Het is dus belangrijk na te denken hoe een 
afname van het agrarisch bestemd gebied tot 750 000 ha zich verhoudt tot de evolutie van het 
landbouwgebruiksareaal van 680 000 ha en hoe we omgaan met de toename van niet-agrarische 
gebruiken binnen het agrarisch bestemd gebied. 
 
Maruani, T., Amit-Cohen, I., 2007. Open space planning models: A review of approaches and 
methods. Landscape and urban planning 81, 1-13. 
Danckaert, S. (2013) Bestemming en gebruik van landbouwgrond. Kwantitatief onderzoek naar 
landbouwgebruik en planologische landbouwbestemmingen Vlaamse Overheid, Beleidsdomein 
Landbouw en Visserij, Afdeling Monitoring en Studie, Brussel, p.80.   
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3.28. Landgoederen 

LANDGOEDEREN 

Land: Nederland 

Bevoegde instantie : 

Website met info: http://www.landgoederen.net/ 

 Basisprincipe 

Fiscaal voordeel en/of subsidies voor eigenaars van landgoederen, mits ze het landgoed in stand 
houden en daarmee het natuurschoon bevorderen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “bestaande 
landgoederen” en “nieuwe landgoederen”. 

Impact op behoud van landbouwgrond en/of –gebouwen voor agrarisch gebruik 

Impact op: GEBOUWEN 
 
Instrument om waardevolle gebouwen met bijhorende landerijen te behouden. Eigenaars kunnen 
aanspraak maken op fiscaal voordeel en/of subsidies indien ze landgoed in goede staat behouden en 
bijdragen aan natuurschoon.  
 

Meer uitleg 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen “bestaande landgoederen” en “nieuwe landgoederen”. 
Hieronder worden beide toegelicht: 
 
Een bestaand landgoed wordt vaak als volgt gedefinieerd: een groot stuk grond van meerdere 
hectares, met landerijen, tuinen en daarop vaak een of meerdere landhuizen, een kasteel, grote 
boerderij of kerk. In de Natuurschoonwet 1928 staat het begrip ‘landgoed’ zo omschreven:  
 "Een landgoed is een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere 
houtopstanden bezette onroerende zaak - daaronder begrepen dat waarop een buitenplaats of 
andere, bij het karakter van het landgoed passende, opstallen voorkomen - voorzover het blijven 
voortbestaan van die onroerende zaak in zijn karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van 
het natuurschoon wenselijk is". Volgens de Natuurschoonwet kan de eigenaar van een landgoed onder 
bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel krijgen. Veel landgoederen zijn thans in bezit van de 
Vereniging van Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. 
 
Een nieuw landgoed is een openbaar toegankelijk boscomplex, al dan niet met overige gronden, met 
daarin een woongebouw ‘van allure’ met maximaal twee a drie wooneenheden en een minimale 
omvang van de bebossing van minimaal 5 hectares. Bovendien vormt het woonhuis een 
architectonische eenheid met het omringende groen. De eigen eisen omtrent een nieuw landgoed 
kunnen verschillen per provincie. Zo ook het aantal hectares dat minimaal nodig is. Dat is soms ook 
meer dan 5 hectare. In de nota Regels voor Ruimte is het doel van een landgoederenbeleid als volgt 
vermeld: Het realiseren van ‘groene doelen’, waarin een klein beetje rood acceptabel is’. Hierdoor 
ontstaat een winwin situatie voor zowel de natuur als voor de bevolking, omdat 90% van een nieuw 
landgoed voor het publiek opengesteld moet zijn. De financiering van de natuurontwikkeling gebeurt 
door particulieren. Deze kunnen uiteraard wel weer investeerders en subisidies gebruiken voor het 
ontwikkelen van de plannen. Nieuwe Landgoederen zijn een middel om de gestelde 
natuurontwikkelingsdoelen en de recreatieve doelstellingen te kunnen realiseren die vastliggen binnen 
de beleidsplannen van de provincie. 
 
 

Praktijkervaring 

 

 

http://www.landgoederen.net/
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4. Ideeën –pistes voor nieuwe instrumenten 

Naast de uitgebreide oplijsting van bestaande instrumenten uit binnen- en buitenland  geven we in deze 
paragraaf nog een opsomming van ideeën over bijkomende strategieën of instrumenten die een impact 
zouden kunnen hebben op het behoud van landbouwgronden en –gebouwen voor agrarisch gebruik. Het 
betreft ideeën die doorheen de uitvoering van deze opdracht ter sprake kwamen en/of die ook elders in 
het debat rond dit thema regelmatig geopperd worden. Binnen het bestek van deze opdracht werden 
deze ideeën niet verder uitgewerkt. Het opnemen van deze ideeën in onderstaande lijst betekent ook 
niet noodzakelijk dat ILVO en/of de opdrachtgever Provincie Antwerpen, Dienst Landbouw- en 
Plattelandsbeleid achter deze ideeën staan. Het lijkt echter wel waardevol om de veelheid aan ideeën 
reeds te verzamelen, als een eerste stap voor verdere verkenning rond de meerwaarde en haalbaarheid 
van deze ideeën. Onderstaande lijst geeft een vrij ongeordende oplijsting van mogelijke instrumenten, 
met uiteenlopende doelstellingen.  
 
Van volgende ideeën wordt verdere verkenning wenselijk geacht: 
 

- Betere handhaving. Dit wordt bijvoorbeeld geopperd in het kader van het hoge percentage niet- 
vergunbare activiteiten in agrarisch gebied, om evolutie van een vergunde activiteit naar een 
niet-vergunbare activiteit tegen te gaan, om opgelegde randvoorwaarden te controleren, … 

- Differentiatie van het agrarische bestemd gebied. Dit idee wordt vaak geopperd, maar de term 
vat verschillende onderliggende ideeën. Een voorbeeld van onderliggend idee is een 
differentiatie in functie van waar (bepaalde) functiewijzigingen wel of niet kunnen worden 
toegelaten. 

- “Plattelandscursussen” om nieuwe bewoners van het platteland kennis te laten maken met 
moderne landbouw en het maatschappelijk draagvlak voor landbouw te vergroten 

-  “Bewonerscontract” waarbij gestreefd wordt naar een erkenning en waardering van het 
landbouwkundig functioneren door (nieuwe)  zonevreemde bewoners van het agrarisch gebied. 
Het contract zou kunnen inhouden dat de bewoners aangeven kennis genomen te hebben dat 
naast de lusten van het leven in landelijke omgeving ook lasten verbonden zijn, die eigen zijn aan 
de hoofdfunctie van het gebied waarin ze wonen. 

- Aanpassing van de afstandsregels ten opzichte van zonevreemde gebouwen (vb. nieuwe niet-
agrarische activiteiten in agrarisch gebied kunnen geen beperking opleggen aan agrarische 
activiteiten in agrarisch gebied) 

- Een systeem dat stimuleert dat vrijkomende agrarische gebouwen die nog waarde hebben voor 
landbouw in agrarisch gebruik blijven 

- Brownfieldconvenant voor agrarische reconversie. Naar analogie met het ondersteunen en 
stimuleren van een herontwikkeling van een bestaand, verlaten bedrijventerrein om het 
ruimtelijk rendement te verhogen kan uit dit instrument inspiratie gehaald worden voor een 
gelijkaardig initiatief m.b.t. de herontwikkeling van verlaten agrarische sites.  

- Deel van investeringen niet-agrarische ontwikkelingen in agrarische gebied afromen richting 
fonds voor agrarische brownfieldontwikkeling.  

- Voorkooprecht voor professionele landbouwers bij verkoop of verhuur van voormalige 
agrarische sites en constructies in agrarisch gebied.  

- Instrument dat “kapitaalsvernietiging” tegengaat. Bijvoorbeeld een systeem binnen grond- en 
pandenbeleid waardoor landbouwer géén kapitaalschade lijdt bij verkoop aan startende 
landbouwer 

- Slooppremie: een premie voor het slopen van gebouwen die hun agrarische functie verloren 
hebben 

- Omkeerbaar bouwen in agrarisch gebied – zowel voor agrarische gebouwen als bij uitbreiding 
van gebouwen in agrarisch gebied voor niet-agrarische activiteiten 

- Verkenning van andere agrarische bedrijfsmodellen zoals thuisverkoop en verbreding 
- Het in vraag stellen van het toepassingsgebied van “De zonevreemde basisrechten en 

functiebesluit Zonevreemde functiewijzigingen”.  Deze wettelijke mogelijkheden bieden talrijke 
niet-agrarische gebruiksmogelijkheden wat leidt tot een uitholling van de agrarische functie van 
het agrarisch gebied.  
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- “Rood-voor-groen-regeling” naar Nederlands model. Voor het bouwen in het 
buitengebied hebben de Nederlandse overheden de 'Rood voor Groen' regeling opgesteld. Dit 
houdt in dat de opbrengst van bebouwing (rood) wordt besteed aan het ontwikkelen van nieuwe 
natuur (groen).  Verkend zou kunnen worden of een dergelijk ruilsysteem mbt gebruiksrechten 
een meerwaarde kan vormen om met  vrijgekomen agrarische sites om te gaan.  

- 1-loket voor agrarische ondernemers: cfr fiche ervenconsulent. Een onafhankelijke individuele 
begeleiding voor agrarische ondernemers moet toelaten om in de veelheid en complexiteit van 
regelgeving tot duurzame oplossingen te komen. Er is vraag naar zo’n aanspreekpunt, iemand 
die luistert naar de problemen, maar die ook in de mogelijkheid is om na te denken over 
oplossingen en te zorgen dat deze ook effectief uitgevoerd kunnen worden. Anders worden 
landbouwers van het kastje naar de muur gestuurd, waarbij verschillende betrokken 
overheidsdiensten wel bereid zijn te luisteren naar hun verhaal en te erkennen dat het een 
problematische situatie is, maar dat ze niet bevoegd zijn om mee te zoeken naar oplossingen. 

- Het actief tegengaan van de afsplitsing exploitatiewoning (hoeve) en bedrijfsgebouwen  
- Evaluatie van de beoordelingsgrond om agrarische dossiers van oneigenlijke agrarische dossiers 

beter te kunnen onderscheiden. Op vandaag lijkt de juridische argumentatiegrond te beperkt 
om een vermoeden van oneigenlijk gebruik wettelijk te kunnen onderbouwen.  

- Creëren van aantrekkelijke woonalternatieven. Een kwaliteitsvol alternatief aanbieden voor 
verspreid wonen op het platteland zal een cruciaal sluitstuk vormen voor het tegengaan van 
residentialisering van het platteland. 

- Coöperaties die landbouwgronden  beheren 
- Verbeterde grondenbank 
- Ruilverkaveling 3.0 
- een bindend advies Landbouw 
- verplicht opstellen landbouweffectenrapport (LER) 
- Bestemmingsplicht voor agrarisch gebied: in het agrarisch gebied gelden beperkingen voor het 

optrekken van gebouwen, maar er is geen verplichting om aan landbouw te doen. Kan landbouw 
als activiteit verplicht worden? 

- Andere aanpak voor “Bouwvrij agrarisch gebied” 
- Differentiatie van de VLIF steun in functie van gewenste ontwikkelingen, bijvoorbeeld  

differentiëren van VLIF steun om herbruik van bestaande landbouwgebouwen door landbouw te 
stimuleren. 

- Fiscale incentives om gewenst gedrag te stimuleren 
- Maatschappelijk debat rond de plaats van tuinen en paardenweides in agrarisch gebied. Moet 

dit ingeperkt worden? Gestuurd naar specifieke plekken die bijvoorbeeld minder interessant zijn 
voor landbouw? Kunnen deze activiteiten slim ingeschakeld worden om maatschappelijke 
doelstellingen van de open ruimte te realiseren (bijvoorbeeld aantrekkelijk landschap, 
biodiveristeit, …)? 

- Inperken van paardenweides door inperken van mogelijkheden voor schuilhokken en afrastering 
- handhaving van bestaande wetgeving omtrent schuilhokken, afrastering en diepte tuinen in 

agrarisch gebied 
 
 


