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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding van het onderzoek 

Voor u ligt het eindrapport van de inventarisstudie glastuinbouw in de macrozone Boechout-Ranst. Een 
opdracht die kadert binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen, Dienst 
Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).  
 
De transitie van de glastuinbouwsector is duidelijk waarneembaar in macrozone Boechout-Ranst. 

Enerzijds is er de tendens van schaalvergroting anderzijds deze van leegstand en de vraag naar 

alternatieven door kleinere bedrijven. De schaalvergroting is duidelijk zichtbaar in de vruchtgroenteteelt 

(teelt van tomaten, paprika’s, courgetten,...). Voor deze bedrijfstypes onderzoekt de provincie Antwerpen 

in samenwerking met lokale besturen uit Boechout-Ranst de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. 

Voor de kleinere serres die bouwfysisch nog in goede staat zijn, wil de provincie Antwerpen agrarische 

reconversie stimuleren. Hierbij wordt gedacht aan alternatieve teelten onder glas (bv. asperges, veldsla, 

bloemkolen,…), andere kleinschalige landbouwactiviteiten (bv. bio-landbouw, community supported 

agriculture (CSA)) of nieuwe niches zoals algenteelt, eetbare bloemen, medicinale teelten,…). 

 

Om deze transitie van glastuinbouw in de regio te ondersteunen, wil de Provincie Antwerpen, Dienst 

Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) een gedegen agrarisch reconversiebeleid voor serres uitwerken.  

Voorafgaandelijk dit beleid uit te werken, dienen volgende vragen beantwoord te worden: 

- Wat is de huidige status van het glastuinbouwareaal in de macrozone Boechout-Ranst? 

- Hoeveel serres staan er leeg of zijn er afgebroken? 

- Wat gebeurt er met de serres waarin geen professionele landbouwactiviteit meer plaatsvindt? 

Welke serres komen in aanmerking voor agrarische reconversie en hoe kan de opgestelde 

inventaris gebruikt worden om vraag en aanbod met elkaar te matchen? 

 

Deze studie reikt inzichten aan om dit kennistekort op te vangen voor de Antwerpse macrozone 

Boechout-Ranst. De gedetailleerde en systematische studie leidt tot kaarten en tabellen met de huidige 

status van de serres in de macrozone Boechout-Ranst. De gebruikte onderzoeksmethode is ook 

toepasbaar in andere Vlaamse regio’s.  

 

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

beschreven. Tot slot worden enkele voorstellen voor het stimuleren van agrarische reconversie 

geformuleerd. Naast dit rapport bestaat ook een GIS-laag (shapefile) die alle verzamelde informatie 

bevat. Aangezien deze studie privacygevoelige data bevat, willen we wijzen op het belang van een 

correcte omgang met deze data (zie box 1).  
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1.2 Situering van de macro-zone Boechout-Ranst 

De inventarisstudie werd uitgevoerd in de macrozone Boechout-Ranst. Deze macrozone bestaat uit de 

gemeentes Boechout, Ranst, Borsbeek, Wommelgem en stad Lier. De macrozone Boechout-Ranst is in 

het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen alsook in het provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen 

aangeduid als een concentratiegebied voor serrebouw. De macrozone Boechout-Ranst is één van de drie 

macrozones (concentratiegebieden voor serrebouw) in de provincie Antwerpen. De andere twee 

macrozones zijn Macrozone Hoogstraten en Macrozone Sint-Katelijne-Waver. De vestiging van nieuwe 

starters (zowel nieuwbouw van serres als agrarisch hergebruik van bestaande serres) kan worden 

gestimuleerd in deze gebieden. 

 

  

Figuur 1: Weergave van de intensiteit van groenten onder glas in € standaard output per ha (Bron: Departement 

Landbouw en Visserij, Agentschap voor Landbouw en Visserij en NGI-AGIV). 
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2 Methodologie voor inventarisstudie glastuinbouw.  

Een gedetailleerde inventaris van de serres in de macrozone Boechout-Ranst werd opgemaakt door 

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) in 2 stappen, dit naar analogie met een ILVO-onderzoek 

verricht in de Oost-Vlaamse Bloemenregio (Verhoeve et al., 2015). In de eerste stap werd op basis van 

databanken en kaartlagen bestaande informatie verzameld over de glastuinbouw in het studiegebied. 

Deze desktopanalyse resulteert in een ‘basisinventaris’ serres. In een tweede stap werd deze 

basisinventaris afgetoetst en verder verfijnd. ILVO gaf ondersteuning bij het uitvoeren van de 

dataverzameling en stond in voor het verwerken en rapporteren van de verzamelde data. 

 

2.1 Basisinventaris op basis van het Serremodel Vlaanderen 

Als vertrekpunt voor de inventaris werd het ‘Serremodel Vlaanderen’ gebruikt. Dit model werd opgesteld 

door Lien Bakelants samen met het Departement Landbouw en Visserij (Bakelants, 2015). Het bevat de 

contouren en extra gegevens van alle serres in Vlaanderen die op basis van verschillende datalagen konden 

teruggevonden worden. In Box 1 wordt de opmaak van het Serremodel Vlaanderen meer in detail 

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

serres te berekenen.  

De inventarisstudie startte met een GIS analyse vanuit het serremodel opgesteld door de Vlaamse 

overheid. Op basis van het Serremodel zijn in de provincie Antwerpen 1377 serres gelegen, met een 

totale oppervlakte van 1169 hectare. Binnen de macro-zone Boechout-Ranst zijn 215 serres gekend, met 

een totale oppervlakte van 193,6 hectare (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BOX  1 ‘SERREMODEL VLAANDEREN’ (BAKELANTS, 2015)  

Lien Bakelants ontwikkelde in samenwerking met het Departement Landbouw en Visserij het 
‘Serremodel Vlaanderen’, een data-laag die informatie bevat van alle serres in Vlaanderen (Bakelants, 
2015). De volgende definitie voor serre werd gehanteerd: “Een constructie waarvan het dak en 
minstens drie zijden uit glas of stijve plastiek bestaat en die gebouwd werd voor het kweken van 
planten.” 

Deze data-laag combineert de volgende brondata: 
• Basis 

• Recentste ALV landbouwgebruikspercelen: 2013 
• Vroegere aangiftes (2008-2012) 

• Aanvulling  
• NGI: feature ‘serres’ Top10Vector, op contractuele basis 
• OSM: OpenStreetMap, vrij te downloaden 

• Controle 
• GRB: Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, als referentie 
• Op basis van luchtfoto’s 

Binnen een gestructureerd beslissingsproces werd een hiërarchie toegekend aan de verschillende 
bronnen voor het identificeren van serres (ALV 2013 (1)>ALV 2008-2012 (2)>NGI (3)>OpenStreetMap 
(4). Ter controle van de verkregen informatie werd het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) 
gebruikt.  
De controle oppervlakte en vorm werd uitgevoerd binnen volgende drempelwaarden : 
=> Oppervlakte <10 are niet meenemen 
=> Coëfficiënt  >0,3 visuele controle 
Afhankelijk van het al dan niet voorkomen van het model in GRB werden nog extra controle 
doorgevoerd o.b.v.  van luchtfoto’s.  
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Figuur 2  en tabel 1- Serres in de macrozone Boechout-Ranst  (op basis van Serremodel Vlaanderen, Bakelants, 2015) 

 

Gemeenten en Stad Totaal Opp.(ha) 

Boechout 65 67,3 

Borsbeek 5 6,6 

Lier 79 68,7 

Ranst 55 32,5 

Wommelgem 16 19,5 

Totaal macrozone BORA 215 193,6 
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2.2 Verfijning van de basisinventaris 

In een tweede stap werd door middel van terreincontrole de basisinventaris verfijnd. Het is immers de 

bedoeling om te weten per individuele serre of er activiteiten in plaatsvinden, en zo ja welke. Of staan ze 

leeg of zijn afgebroken? En sinds wanneer? Zijn er serres die verhuurd worden? Al deze vragen kunnen 

niet afgeleid worden uit beschikbare databanken, maar zijn net wel heel belangrijk om een agrarisch 

reconversiebeleid voor serres te onderbouwen.  

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

terreinkennis en door middel van terreinbezoeken. In de 5 gemeenten werd contact opgenomen met de 

stedenbouwkundig ambtenaar. Ter voorbereiding werd een overzicht van alle serres doorgegeven aan de 

stedenbouwkundig ambtenaar. Tijdens het overleg met de stedenbouwkundig ambtenaar werd d.m.v. 

kaartmateriaal elke individuele serre besproken en genoteerd. Indien na dit overleg de activiteit van een 

serre niet gekend was, werd dit nagegaan via een terreinbezoek (ter plaatse bezichtigen van de serre, 

contact met de eigenaar van de serre).  

Deze analyse is gebaseerd op, en creëerde zelf gedetailleerde data die privacygevoelig zijn. In dit rapport 

werden deze op een gegeneraliseerde manier verwerkt zodat de privacy gerespecteerd wordt. 
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3 Resultaten  

3.1 Veelheid aan activiteiten 

De inventaris-studie, waarbij aan de hand van overlegmomenten en terreinbezoeken de informatie uit 

het Serremodel verder verfijnd en aangevuld werd, biedt een genuanceerd beeld van de huidige status 

van het glastuinbouwareaal in de macrozone Boechout-Ranst. 

De serres blijken in de feiten een zeer uiteenlopend verhaal te hebben. We onderscheiden de volgende 

categorieën: agrarisch gebruik, para-agrarisch en niet-agrarisch economisch gebruik, leegstand en 

afgebroken of meervoudig gebruik (als een combinatie van voorgaande categorieën zoals bijvoorbeeld 

combinatie van agrarisch en niet-agrarisch, of agrarisch gebruik en leegstand). Van 4 serres kon de 

huidige toestand tijdens het onderzoek niet achterhaald kon worden. Daarom is er ook nog een categorie 

“onbekende activiteit”.  

Tabel 2 geeft een overzicht van de voornaamste resultaten. In de volgende paragrafen zullen de 

verschillende kolommen van de tabel achtereenvolgens in detail besproken worden.  

 

Tabel 2   Resultaten van de inventarisstudie macrozone Boechout-Ranst: aantal serres en type gebruik.   

 

 

 

  

Gemeente 
Aantal 
(totaal) 

Agrarisch 
Para & Niet-

agrarisch 
Leegstaand 
(volledig) 

Afgebroken 
(volledig) 

Meervoudig 
gebruik 

Ongekende 
activiteit 

Boechout 65 31 5 18 8 4 2 

Borsbeek 5 3 0 0 1 1 0 

Lier 79 39 11 10 13 7 2 

Ranst 55 32 8 10 5 1 0 

Wommelgem 16 10 0 0 6 1 0 

TOTAAL aantal 215 115 24 38 19 14 5 

Aantal % 100, 00 53,49 11,16 17,67 8,84 6,51 2,33 

Totale Oppervlakte (ha) 193,8 140,80 12,80 22,53 10,30 3,67 3,70 

Oppervlakte/totale opp (%) 100,00 72,65 6,60 11,63 5,31 1,89 1,91 

Gemiddelde bedrijfsoppervlakte (ha) 0,9 1,22 0,53 0,59 0,54 0,26 0,74 
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Oppervlakte verdeling van het actuele gebruik van het 
glastuinbouwareaal

agrarisch gebruik para- & niet-agrarisch gebruik leegstand

afgebroken meervoudig gebruik onbekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3   Overzicht van de oppervlakte verdeling van het glastuinbouwareaal volgens types gebruik. 
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3.2 Agrarisch gebruik van serres 

Een eerste conclusie is dat 58,4% (115/215) van de serres van de macrozone Boechout Ranst een 

agrarisch gebruik heeft, goed voor samen 140,8 ha glastuinbouw wat overeenkomt met 72% van het 

aanwezige glastuinbouwareaal.  

Tabel 3   Resultaten inventaris van de macrozone Boechout-Ranst .  

 Gemeente Aantal Opp.(ha) 
Serres met feitelijk agrarisch 

gebruik 
Opp.(ha) 

Boechout 65 67,3 31 50,1 

Borsbeek 5 6,6 3 5,9 

Lier 74 67,7 39 47,0 

Ranst 55 32,5 32 21,9 

Wommelgem 16 19,5 10 15,9 

Totaal macrozone BoRa 215 193,6 115 140,8 

 

Figuur 3 toont de ligging van de serres met een agrarisch gebruik. De agrarische activiteiten kunnen 

verder opgesplitst worden volgens type agrarisch gebruik. In de macrozone Boechout-Ranst  is de 

groenten  de belangrijkste teelt onder glas (69 serres, 60% van de agrarisch gebruikte serres). Daarnaast 

zien we ook sierteelt (28 serres of 24,3%) en boomkwekerij (10 serres of 8,7%) (Tabel 4). Voor 8 serres is 

gekend dat er een agrarische activiteit plaatsvindt, maar is geen verdere specificatie van de teelt gekend. 

 Tabel 4  Overzicht van de agrarische activiteiten die plaatsvinden in serres. 

 

Groenteteelt vormt het grootste aandeel (60%) binnen deze groep van de agrarische serrebedrijven. De 

macrozone Boechout-Ranst is historisch gezien een echte groenteregio. De serres aanwezig in het 

landschap zijn of waren hoofdzakelijk in gebruik voor de productie van groenten voor de versmarkt. Een 

andere belangrijke agrarische gebruiker van serres in de regio is de sierteelt- en boomkwekerijsector. Een 

belangrijke evolutie in de Vlaamse land- en tuinbouw is de daling van het aantal bedrijven en een stijging 

van de oppervlakte per individueel bedrijf. Deze transitie met schaalvergroting is duidelijk waarneembaar 

in het landschap van de macrozone Boechout-Ranst met name door de toename van de 

vruchtgroenteteelt (teelt van tomaten, paprika’s, courgetten,...). Tabel 3 toont ook aan dat de 

gemiddelde bedrijfsoppervlakte (1,6 hectare) van de vruchtgroenteteelt groter is dan de andere types. 

Vaak kunnen tuinders op hun bestaande locatie niet uitbreiden en moeten ze voor deze schaalvergroting 

op zoek naar een nieuwe locatie in het agrarisch gebied die de inplanting van een grootschalige serre 

toelaat. Dit zorgt voor een locatieverschuiving van de serreteelt. Daarnaast wordt ook overgeschakeld 

naar nieuwe teelten in de kleinere serres (bv. asperges onder glas). 

 

Type  agrarische activiteit Aantal % (aantal) Hectare 
Gem opp (hectare) 

/bedrijfstype 

Groenten 69 60,0 108,2 1,6 

Sierteelt 28 24,3 22,7 0,8  

Boomkwekerij 10 8,7 2,6 0,3 

onbekend  8 7,0 7,3 0,9 

Totaal  macrozone BoRa 115 100,0 140,8 1,2 
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Figuur 4  Spreiding van de 115 serres met een agrarisch gebruik, samen goed voor 140,8 ha of 72% van het 

glastuinbouwareaal in de Macrozone Boechout-Ranst.  
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Het aandeel serres dat in de feitelijkheid een agrarisch gebruik heeft, is groter dan het aandeel dat in het 

serremodel een geregistreerd agrarisch gebruik heeft (86/215 of 42,5%).  Tabellen 4.a en 4.b 

(onderstaand) tonen aan dat in 44 serres zonder geregistreerde landbouwactiviteit toch een agrarische 

activiteit werd aangetroffen. 18 serres met een geregistreerd (ALV – 2013) agrarisch gebruik, bleek in de 

feitelijkheid dan weer géén agrarische activiteit te hebben. 

Tabel 5   Geregistreerd agrarisch gebruik versus feitelijk agrarisch gebruik van het glastuinbouwareaal 

Type registratie 
Aantal 
serres 

Totale oppervlakte 
(ha) 

Gemiddelde oppervlakte 
(ha)/serre 

(1) Geregistreerd (ALV) agrarisch gebruik 
doch zonder feitelijk agrarisch gebruik 18 14,6 0,8 

(2) Feitelijk agrarisch gebruik, zonder ALV 
registratie 44 24,2 0,6 

(3) Serres die zowel een geregistreerd als 
een feitelijk agrarisch gebruik hebben 53 102,0 1,9 

Totaal 115 140,8 1,2 

 

Deze schijnbare inconsistentie kan enerzijds verklaard worden door de ALV-registratievoorwaarden nader 

te bekijken (zie box 1). Uit deze voorwaarden blijkt dat bedrijven met een oppervlakte groeimedium, 

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

niet in de ALV databank, ook al hebben ze wel een agrarische activiteit zoals tijdens de terreincontrole 

bevestigd werd. Deze kleine bedrijven (kleiner dan 50 are , maar groter dan 1000 m²) zitten echter wel in 

het Serremodel Vlaanderen. De oppervlakte berekening bevestigt dat de bijkomend gevonden serres 

inderdaad relatief klein van oppervlakte zijn. De gemiddelde oppervlakte van de serres met feitelijk 

agrarisch gebruik, doch zonder ALV registratie bedraagt 0,6 ha. Bijkomende analyse van de oppervlaktes 

van de serres in deze categorie leert ons dat de helft (22/44) van de serres een oppervlakte heeft die 

kleiner is dan 0,5 hectare voor substraatteelt. De andere helft heeft een oppervlakte groter dan 0,5 

hectare en betreft vermoedelijk een vollegrondsactiviteit. De registratiegrens is immers 0,5 ha substraat 

of 2 hectare volle grond, waardoor serres groter dan 0,5 ha toch uit de registratie kunnen vallen indien ze 

aan volle grond teelt doen.   

Anderzijds kan deze inconsistentie verklaard worden door de evolutie in de activiteit in de periode tussen 

de opmaak van het serremodel 2013, en het moment van de terreincontrole voorjaar 2016. Het kan goed 

zijn dat de 18 serres met een geregistreerde agrarische activiteit in 2013, op het moment van het 

terreinonderzoek 2016 hun activiteit hadden stopgezet.  
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3.3 Afgebroken serres 

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

geïnventariseerd in het Serremodel van 2013, maar bleken op het moment van deze inventarisstudie (juli 

2016) afgebroken. De studie toont aan dat 19 serres met een totale oppervlakte van 10,3 hectare volledig 

afgebroken werden in de periode 2013-2016. Procentueel bekeken komt deze afbraak overeen met 5,3% 

van het totale glastuinbouwareaal. Met een gemiddelde oppervlakte van 0,54 hectare zijn deze 

afgebroken serres beduidend kleiner dan de oppervlakte van de resterende serres (tabel 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5   Overzicht van de serres afgebroken in de periode 2013-2016. 
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3.4 Para- en niet-agrarische activiteiten  

In de macrozone Boechout-Ranst blijkt in 24 serres een para-agrarische of niet-agrarische activiteit plaats 

te vinden. Omwille van de moeilijkheid om para-agrarische van niet-agrarische activiteiten te 

onderscheiden worden beide hier samen behandeld. Het gaat daarbij voornamelijk om tuinaanleg (7), 

tuincentra (3) en opslag van allerhande niet-agrarische materialen (8). Deze activiteiten zijn samen goed 

voor 12,8 hectare of 6,6 % van het serre-areaal in de macrozone Boechout-Ranst. 

In voorgaand onderzoek naar hergebruik van hoeves door niet-agrarische economische activiteiten werd 

vastgesteld dat kennis van het type activiteit en De Roo, 2008). Van eenzelfde type activiteit wordt 

immers de ene keer wel hinder ervaren en de andere keer niet. De impact wordt veeleer bepaald door 

bijvoorbeeld de schaal, het mobiliteitsprofiel van de activiteit en het bereikbaarheidsprofiel van de plek. 

 

3.5 Leegstaande serres 

Binnen de macrozone Boechout-Ranst werden 38 volledig leegstaande serres geïdentificeerd, samen 

goed voor 22,5 ha (Tabel 2). De gemiddelde oppervlakte van deze leegstaande serres bedraagt van 0,6 

ha. Uit de terreincontrole blijkt dat het veelal kleinere serres zijn die leegstaan, of serres die omwille van 

bouwtechnische redenen niet meer geschikt zijn voor tuinbouwproductie. Daarnaast bleken er ook 5 

serres met een gedeeltelijke leegstand te zijn (Tabel 5).  

 

3.6 Verhuurde serres 

Tot slot werd ook het al dan niet verhuren van de serres nagegaan. Van 8 serres is bekend dat deze 

verhuurd worden. De 8 volledig verhuurde serres nemen samen 6,1 ha in Het aantal verhuurde serres is 

niet opgenomen in Tabel 2, want verhuur is niet-exclusief met andere categorieën. Het is immers 

mogelijk om een serre voor zowel agrarische als niet-agrarische activiteiten te verhuren.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1. Diverse dynamiek 

Deze studie verfijnt de inzichten over het actuele gebruik van serres in de macrozone Boechout-Ranst.  

Deze macrozone is historisch gezien een echte groenteregio. De serres aanwezig in het landschap zijn of 

waren hoofdzakelijk in gebruik voor de productie van groenten voor de versmarkt. Een andere belangrijke 

agrarische gebruiker van serres in de regio is de sierteelt- en boomkwekerijsector. 

Een belangrijke evolutie in de Vlaamse land- en tuinbouw is de daling van het aantal bedrijven en een 

stijging van de oppervlakte per individueel bedrijf. Deze transitie is ook duidelijk waarneembaar in het 

landschap van de macrozone Boechout-Ranst. Enerzijds zijn serres groter en hoger dan ooit en ontstaan 

er nieuwe teelten onder glas in kleinere serres; anderzijds doven kleinere serres uit, staan deze leeg of 

worden ze gebruikt voor een niet-agrarische activiteit. Het actuele gebruik van serres blijkt een zeer 

divers verhaal te zijn (Tabel 2 en Figuur 3).  

Serres in professioneel landbouwgebruik 

Het glastuinbouwareaal van de macrozone Boechout-Ranst is in 72% een professioneel agrarisch gebruik. 

De overgrote meerderheid van het glastuinbouwareaal (140,8 /193,8 hectare) heeft nog steeds een 

agrarisch gebruik. Binnen dit areaal wordt een grote diversiteit aan groenten lokaal geproduceerd.  

Serres zonder professioneel landbouwgebruik 

In een  deel (28%) van het glastuinbouwareaal van de macrozone Boechout-Ranst  werd geen 

professioneel landbouwgebruik meer vastgesteld. Dit areaal zonder agrarisch gebruik omvat een veelheid 

aan functies. Naast niet-agrarische activiteiten samen goed voor 24ha  of 12,9% van het serre areaal, 

staan ook serres leeg. Deze leegstaande serres  komen overeen met 11,6%  van het serre areaal.  Verder 

zijn 19 serres met een totale oppervlakte van 10,3 hectare afgebroken in de periode 2013 – 2016 (i.e. 

tussen de opmaak van het serremodel en het uitvoeren van voorliggende studie), wat overeen komt met  

5,3%  van het glastuinbouwareaal.   

Dynamiek van schaalvergroting 

De dynamiek van schaalvergroting heeft gebiedsgericht een verschillende impact afhankelijk van de 

historische serre-structuur. Indien de tuinder niet op eigen locatie kon uitbreiden is deze opzoek gegaan 

naar een geschikte locatie in het agrarisch gebied waar de inplanting van een grootschalige serre mogelijk 

was. Gebieden die historische geschikt waren voor serres, blijken in sommige gevallen niet meer geschikt 

voor bijvoorbeeld de teelt van tomaten door beperkte uitbreidingsmogelijkheden.  

Een van de gevolgen van deze schaalvergroting is de verschuiving van nieuwe grootschaligere serres 

zowel binnen als buiten de verschillende gemeenten van de macro-zone Boechout-Ranst. Indien de 

tuinder niet op eigen locatie kon uitbreiden is deze opzoek gegaan naar een geschikte locaties in het 

agrarisch gebied waar de inplanting van een grootschalige serre mogelijk was. De inventarisatie  en 

analyse van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte per type gebruik toont aan dat het veeleer kleine serres 

zijn die een niet-agrarisch gebruik hebben, afgebroken worden of leegstaan. De meeste actieve bedrijven 

hebben recent nog geïnvesteerd, vooral in de richting van schaalvergroting. 

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

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

informatieverzameling via terreinbezoeken en gesprekken met lokale sleutelfiguren. Deze methodiek laat 

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

enkele kanttekeningen noodzakelijk bij de betrouwbaarheid van de gebruikte methode.  
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Een beperking in de betrouwbaarheid is een gevolg van het dynamisch karakter van de ontwikkelingen van 

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

(2016) bleken reeds verschillende serres afgebroken te zijn. Een databank van 3 jaar oud is dus al op 

sommige vlakken ‘verouderd’. Het doorvoeren van een systematische, tijdsintensieve, terrein aftoetsing 

heeft toegelaten de basisinventaris te actualiseren en bijkomende informatie te verzamelen. De 

voorliggende resultaten geven een betrouwbaar beeld van de toestand midden 2016. Echter dient de 

belangrijke kanttekening gemaakt te worden dat omwille van de grote dynamiek, ook de voorliggende 

inventaris snel zal verouderen. Regelmatige monitoring zal bijgevolg noodzakelijk zijn om de verdere 

dynamiek in beeld te krijgen.  

 

4.2 Inventaris als beleidsinstrument 

Deze inventarisstudie brengt de huidige status van het glastuinbouwareaal in de macrozone Boechout-

Ranst in beeld. Dankzij deze studie is een duidelijk beeld voorhanden van het areaal dat een agrarisch 

gebruik kent en het areaal dat in transitie is. Deze inzichten  kunnen gebruikt worden om de vraag te 

beantwoorden:  ‘Welke serre komen in aanmerking voor agrarische reconversie en hoe kan de 

opgestelde inventaris gebruikt worden om vraag en aanbod met elkaar te matchen ?’ 

 

Voor het uitwerken van een reconversiebeleid is het in eerste instantie belangrijk een zicht te hebben op 

de serres die  op vandaag leeg of in niet- of para-agrarisch gebruik staan. Deze kennis over leegstand 

vormt een waardevolle input en eerste aanzet om een actief agrarisch reconversiebeleid op te zetten. 

Voor de kleinere serres die bouwfysisch nog in goede staat zijn, wil de provincie Antwerpen agrarische 

reconversie stimuleren.   

Functieloos geworden serres kunnen immers een interessante locatie vormen voor nieuwe landbouw 

activiteiten.  Ook gedeeltelijke of periodieke leegstand geeft mogelijkheid tot agrarisch hergebruik, 

bijvoorbeeld als overwinteringsserre. Belangrijk is te overwegen dat een leegstaande serres nog van 

betekenis kan zijn voor andere activiteiten.  

 

De resultaten van deze inventarisstudie tonen aan dat serres die hun oorspronkelijke functie verloren 

hebben hergebruikt worden voor diverse activiteiten. Deze resultaten wijzen op het nut om leegstaande 

serres te beschouwen als een aanbod van ruimte voor andere agrarische activiteiten. 

Hierbij wordt gedacht aan alternatieve teelten onder glas (bv. asperges, veldsla, bloemkolen,…), nieuwe 

niches zoals algenteelt, eetbare bloemen, medicinale teelten,…) of andere kleinschalige 

landbouwactiviteiten (bv. bio-landbouw, community supported agriculture (CSA)).  

Of leegstaande serres echter geschikt zijn voor een specifieke activiteit, zoals CSA, is echter afhankelijk 

van verschillende karakteristieken van een serre zoals de bouwtechnische toestand en de mogelijkheid 

om in volle grond te telen. Om te komen tot een genuanceerde afweging  en koppeling van een specifieke 

vraag met een specifiek aanbod, zal dan ook bijkomende site- en activiteitspecifieke  informatie 

bijkomend moeten ingebracht. Vragen die hierbij kunnen gesteld worden, zijn: In hoeverre bieden de 

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

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

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

worden? 

 

De conclusie is dat deze inventaris een overzicht geeft van de diversiteit en grootteorde van de dynamiek 

in de serres en de ligging en beschikbaarheid van serres (op het moment van opmaak, mid 2016). De 

inventaris vormt aldus een eerste stap om het aanbod van serres op een gestructureerde manier verder 

te onderzoeken (bv. naar bouwfysische staat van de serres, interesse bij eigenaars, potenties voor 
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hergebruik,…) en om stappen te zetten om aanbod en vraag met elkaar in contact te brengen en serres 

actief in te zetten  als strategisch onderdeel van gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven.  
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BOX 2 ADS DATA : DE LANDBOUWTELLING/LANDBOUWENQUÊTE 

Landbouwstatistieken bieden de mogelijkheid om  heel wat inzichten m.b.t. het landbouw functioneren in beeld te 

brengen. Landbouwtellingen worden georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek (ADS)van de FOD 

Economie. Ze geven een volledige en gedetailleerde momentopname van de landbouw (uitgevoerd tussen 1 en 31 

mei). Ze bevatten info identificatie van het bedrijf, arbeidskrachten in de landbouw, het beheer van het bedrijf 

(opvolging, leeftijd bedrijfsleider,…), de hoofdteelten, de veestapel, … Landbouwtellingen maken een vergelijking 

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

landbouwstreken en gemeenten). Het onderzoeksveld van de landbouwtelling bestaat uit: (1) Alle 

landbouwbedrijven die landbouwproducten (plantenteelt/veeteelt) voortbrengen om ze te verkopen en die hun 

bedrijfszetel in België hebben, (2) de openbare of semi-openbare instellingen die minstens één are grond 

bewerken of dieren houden en (3) de ondernemingen waarvan de gronden niet bewerkt worden maar in goede 

milieu en landbouwcondities gehouden zijn met het oog een financiële steun te krijgen in het kader van het 

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

exhaustieve landbouwtelling vervangen door een steekproefenquête (75%) om de administratieve lasten voor de 

landbouwers tot een minimum te herleiden. In 2010 werden opnieuw alle landbouwers bevraagd om in orde te zijn 

met de Europese wetgeving. In 2011 en 2012 werden steekproefenquêtes uitgevoerd. In het kader van de 

administratieve vereenvoudiging werd vanaf 2011 het landbouwerregister afgestemd op de ‘verzamelaanvraag’ in 

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

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

administratieve databanken voor alle oppervlakten in open lucht (verzamelaanvraag/EPR voor Vlaamse Gewest). 

Hierdoor zijn sommige evoluties in 2011 te wijten aan de bronwijziging van de gegevens. Voor ADS was destijds 

een exploitatie waar gewassen en /of dieren geproduceerd werden voor verkoop (bv. dus ook kloosters of 

zorginstellingen met bepaalde landbouwproductie). Voor ALV is dit aangifteplichtig zijn bij de mestbank of 

inschrijven op subsidieregelingen (bv. dus ook natuurverenigingen met blijvend grasland, manèges,…). Er stelt zich 

mogelijks een probleem voor de tuinbouwbedrijven, daar deze vaak geen toeslagrechten kunnen activeren en 

kleiner zijn dan 2 ha of een oppervlakte groeimedium hebben kleiner dan 50 are (0,5 ha). Zo is in 2011 het aantal 

tuinbouwbedrijven in de landbouwtelling plots enorm gedaald, terwijl de gemiddelde bedrijfsgrootte sterk toenam. 

Dit is wellicht het gevolg van het ontbreken van het merendeel van de tuinbouwbedrijven < 0,5 ha. 

(Uit: statbel.fgov.be) 
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 BOX  3 ALV DATA 

De landbouwgebruikspercelen, éénmalige perceelsregistratie (EPR) of verzamelaanvraag 
is een databank die wordt opgemaakt in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappeljik 
landbouwbeleid en voor de toepassing van het Mestdecreet.  
Deze databank bevat informatie over de ligging van alle gebruikte percelen per landbouwbedrijf en de 
teelten die op het perceel staan, alsook informatie over de aangevraagde subsidies. De databank wordt 
beheerd door ALV (Agentschap Landbouw & Visserij) en wordt daarom ook wel de ALV-databank genoemd. 
 
Volgende landbouwbedrijven zitten in deze databank: 

- Bedrijven die subsidies aanvragen in kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
- Bedrijven die aangifteplichtig zijn in kader van het Mestdecreet: bedrijven die een uitbating 

kennen van 2 ha of meer landbouwgrond en/of teelt op een oppervlakte groeimedium van 50 are 
of meer en/of een productie aan dierlijke mest groter dan of gelijk aan 300 kg P2O5 op jaarbasis. 

 
(Uit: Toelichting bij invullen Verzamelaanvraag 2012) 
(Info over ‘toeslagrechten’: http://lv.vlaanderen.be/ : subsidies > bedrijfstoeslag) 

 

http://lv.vlaanderen.be/

