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Wil je een
nieuwe bestemming geven
aan een hoeve? 

Een landbouw(verwante) activiteit geniet altijd 
de voorkeur. Ook als de omgeving en de hoeve 
niet meer geschikt zijn voor een landbouw(ver-
wante) activiteit kan je er niet om het even 
welke activiteit in onderbrengen.

De Provincie onderzocht in het PDPO-project
‘Hergebruik hoeves, een uitdaging’ 
aanvaardbare functies voor vrijgekomen hoeves 
en de nodige randvoorwaarden. 
Meer info over dit project: 
www.oost-vlaanderen.be/hergebruikhoeves

Het Oost-Vlaamse landbouwgebied met bijhorende 
hoeves is in de eerste plaats bestemd voor land-
bouw. Daarnaast is er aandacht voor natuur, water, 
landschapsbeleving … 

In een snel tempo verstedelijkt dit landbouwgebied 
echter, onder andere door vrijgekomen hoeves te 
herbruiken voor niet-landbouwdoeleinden.

Een open ruimte waar de kwaliteit van het land-
schap en het optimaal functioneren van de land-
bouwer voorop staan, blijft echter een belangrijk 
streven. Nieuwe bestemmingen met aandacht voor 
deze maatschappelijke relevantie verdienen dan 
ook de voorkeur.
Ook de komende jaren streeft de Provincie naar een 
optimaal gebruik van vrijkomende hoeves, in nauw 
overleg met de gemeenten. 

Concrete bouwplannen?
Neem contact op met de omgevingsambtenaar 
van je gemeente en doorloop de webtool 
‘hoeve met perspectief’ op 
www.oost-vlaanderen.be/hergebruikhoeves 

Meer info? 
Provincie Oost-Vlaanderen 
Dienst Landbouw & Platteland 
hergebruikhoeves@oost-vlaanderen.be
Tel. 09 267 86 79

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland
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Het huidig perspectief 
van hoeves in Oost-Vlaanderen

landelijk wonen

38,9%
niet-agrarisch bedrijf

21,4 %

(gedeeltelijke) 
leegstand

12,5%

10,5%
hergebruikt door  
andere landbouwer

Een verouderde maar goed gelegen hoeve breek 
je af en vervang je door een toekomstgericht 
nieuw bedrijf. Zo vermijd je dat bijkomende open 
ruimte verdwijnt voor een nieuwe bedrijfszetel en 
dat de bestaande gebouwen ingenomen worden 
door zonevreemde bedrijvigheid. 

Actieve
landbouw

Bekijk de omgeving, de hoeve
en de activiteit in 

het juiste perspectief! 



3  b i n n n e n f l a p p e n

99mm            99mm       97mm

Een verouderde en overbodige landbouwbedrijfszetel 
in waterwingebied breek je af. Een kleine oppervlakte 
gebruik je als woning en bijgebouw op een beperkte 
woonkavel. 

De grachtenstructuur en houtkanten herstel je. In de 
natuurlijk aangelegde tuin leg je een poel aan voor 
infiltratie en amfibieën. 

Grootschalige overtollige stallingen maken zo plaats 
voor voedselproductie. Via de randvoorwaarden ver-
sterk je het landschap en het grondwaterwingebied. 

Mogelijke perspectieven voor vrijkomende hoeves

Landbouwverbreding
afgestemd op de omgeving

Ontharding 
voor voedselproductie

Een monumentale geklasseerde hoeve aan de rand 
van een dorpskern vorm je om tot een zorghoeve 
terwijl de landerijen naar omliggende landbouw-
bedrijven gaan. De verwaarloosde hoogstamboom-
gaard rond de hoeve herstel je in ere en kan je 
aanvullen met een collectieve groentetuin. 

Een bestaande trage weg opwaarderen zorgt voor 
een verbinding tussen de hoeve en de dorpskern.

Dit scenario combineert monumentenzorg met een 
kernversterkende activiteit en maatschappelijke 
trends zoals vereenzaming, vergrijzing en de vraag 
naar solidair wonen. 

Functiewijziging met
maatschappelijke meerwaarde

 Een monumentale hoeve in de Vlaamse Ardennen, 
gelegen op een heel aantrekkelijke locatie vlakbij 
natuur. Ideaal voor een extensievere landbouwteelt, 
aangevuld met verbredingsactiviteiten zoals hoeve-
toerisme, proeverijen en workshops. 

De activiteiten stem je af op de bosrijke omgeving. 
In dit scenario combineer je natuurherstel en -beleving 
met een nieuw verdienmodel in de landbouw.


