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VOORWOORD

De voorbije decennia werd een breed netwerk van relatief kleinschalige boerderijen en 
beeldbepalende hofsteden stelselmatig vervangen door een beperkter aantal goed uit-
geruste en gespecialiseerde familiebedrijven. De vrijgekomen landbouwzetels worden 
steeds meer ingenomen door zonevreemde activiteiten, die geen directe relatie hebben 
met het landschap waardoor de ruimtelijke kwaliteit onder druk komt te staan. 

Het PDPO-project ‘Hergebruik hoeves, een uitdaging’ wil de impact van deze ruimte-
lijke transformatie onder de aandacht brengen en werken aan een grondige bewust-
wording van de problematiek. Naast de Provincie Oost-Vlaanderen treden Veneco, 
Innovatiesteunpunt en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen op als co-promotoren in dit 
project. 

Dit rapport ‘Hoeves als hefboom’ beschrijft het ontwerpend onderzoek van OTO en 
ZieglerIBranderhorst op vier sites in Zuid-Oost-Vlaanderen: Hoeve Geraardbergsestraat 
(Lierde), Hoeve Hof te te Caesbeke (Lierde), Hoeve Hof ten Bossche (Brakel) en Hoeve 
Karreweg (Kruishoutem)



6 7

LEESWIJZER ONTWERPEND ONDERZOEK

Dit ontwerpend onderzoek over het hergebruik van de hoe-
ves moet gezien worden als een brede verkenning naar de 
toekomst van hoeves op verschillende schaalniveaus. 

Ontwerpend onderzoek verkent de toekomst door moge-
lijke richtingen te onderzoeken. Het maakt gebruik van 
ontwerplogica om tot nieuwe inzichten te komen. Ontwer-
pend onderzoek leidt niet tot een vastomlijnd plan. Juist 
door het formuleren van meerdere varianten in de vorm 
van ontwerpen stelt het de betrokken partijen in staat om 
samen op zoek te gaan naar de wenselijke toekomst. 
Hiermee wordt ook verhelderd welke stappen nodig zijn 
om deze wenselijke toekomst te kunnen realiseren.  Via 
ontwerpend onderzoek wordt zowel het bekende als het 
onbekende, het gevraagde dan wel het ongevraagde gevi-
sualiseerd. Dit om de opgave zo breed mogelijk te bena-
deren.

In dit onderzoek zijn de ruimtelijke kenmerken van de vier 
verschillende hoeves in hun ruimere landschappelijke- en 
beleidsmatige context geanalyseerd. Vanuit deze analyse 
zijn  per hoeve drie verschillende denkrichtingen verbeeld. 
Hiermee is de samenhang tussen programma, gebouw, 
landschap en regio zichtbaar gemaakt. 

De voorkeursscenario’s per hoeve die uit de verschillende 
scenario’s zijn gekozen, dienen om de toekomst van de 
hoeve verder te bevragen: wat zijn goede ruimtelijke argu-
menten en uitgangspunten om hoeves te hergebruiken 
en hoe kunnen de hoeves van betekenis zijn voor zowel 
de landbouw, het regionale landschap als voor de maat-
schappij? 

Door het ontwerpend onderzoek met concrete ruimtelijke 
uitwerking te verbinden wordt het ontwerp gevoed met 
nieuwe inzichten en zijn de overwegingen en achtergron-
den helder en inzichtelijk gemaakt.Op basis hiervan kun-
nen keuzes voor beleid worden gemaakt. 
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SAMENVATTING

Aanleiding
Door ontwikkelingen in de landbouw zoals schaalver-
groting, modernisering en vergrijzing voldoen de veelal 
kleinere (monumentale) hoeves in Vlaanderen niet meer 
en komen deze vervolgens leeg te staan. Een deel van 
deze hoeves wordt getransformeerd en gebruikt voor 
zonevreemde functies waarbij de hoeves zelf en de 
directe omgeving aangepast worden. Op zowel lokale als 
regionale schaal bezien leiden deze ontwikkelingen door 
de tijd heen tot een aantasting van de ruimtelijke kwali-
teit.

De onderzochte hoeves in Oost-Vlaanderen zijn allen 
exemplarisch voor de geschetste situatie. De gebouwen 
zijn verouderd, bevatten asbestdaken of zijn te klein voor 
conventionele hedendaagse agrarische activiteiten. Ook 
zijn de aangrenzende percelen te klein en/of te versnip-
perd voor landbouw. Gemiddeld zijn de omliggende gron-
den van de onderzochte hoeves een stuk kleiner dan een 
gemiddeld agrarisch bedrijf in Vlaanderen (25-35 ha). 

In dit ontwerpend onderzoek zijn de mogelijke pistes 
onderzocht om hoeves te transformeren en deze zowel 
op lokale als regionale schaal een nieuw perspectief te 
bieden. Centrale vraag hierbij is of de hoeves en omlig-
gende gronden een (innovatieve) agrarische activiteit 
kunnen huisvesten of dat er een zonevreemde bestem-
ming wordt toegelaten die past binnen de ruimtelijke 
context en tevens bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit en 
ambities van het gebied. 

Ontwikkelingen
De gewenste ontwikkelingen voor de open ruimte van 
Vlaanderen en de positie van de landbouw worden 

beschreven in beleid op Europees, nationaal, regionaal en 
lokaal niveau. Recente rapporten van het IPCC, rapporten 
over landgebruik (Special Report on Climate Change and 
Land) en klimaat (Special Report on Global Warming 
of 1.5ºC) laten zien dat er grote uitdaging liggen op het 
gebied van klimaat en biodiversiteit. De noodzaak van 
duurzaam ruimtegebruik is hiermee groot. Het Vlaamse 
Ruimtelijk beleid zet in op het concentreren en verdich-
ten van ruimtelijke ontwikkelingen waarbij meervoudig 
ruimtegebruik wordt gestimuleerd en de verharding van 
ruimte wordt gestopt en verminderd. Dit wordt verder 
geconcretiseerd in de Nota Ruimte van de provincie 
(Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050 (2016), met 
onder meer aandacht voor het bouwen van robuuste 
groen-blauwe structuren, energietransitie en het verdich-
ten rondom strategische knooppuntlocaties.

In de landbouw zijn enerzijds ontwikkelingen gaande 
zoals verdere schaalvergroting, professionalisering en 
automatisering van agrarische bedrijven. Anderzijds 
staan hier boeren (of een CSA) tegenover die vaak klein-
schaliger en natuur-inclusiever werken en zich meer rich-
ten op de lokale consument. Ook worden er steeds meer  
innovatieve agrarische bedrijven (start-ups) opgericht 
die zich richten op de ontwikkeling van relatief nieuwe 
producten, zoals oesterzwammen en krekels. T
Deze context en het opgestelde beleid is het algemene 
kader voor de toekomstbeelden die zijn opgesteld en zijn 
geconcretiseerd in het uiteindelijke voorkeursscenario. 

Hoeves als hefboom
De vraag die het ontwerpteam zich bij deze opgave 
heeft gesteld is: hoe kunnen we de leegstaande hoeves 
zo transformeren dat ze zowel lokaal als regionaal een 

bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven zoals 
voedselproductie, energietransitie en de versterking van 
de biodiversiteit?

De gebiedsgerichte opgaven in combinatie met de 
opgave van de leegstaande hoeves vormt de aanleiding 
om in de opgestelde scenario’s niet alleen puur te kijken 
naar het ‘vullen’ van de hoeves met geschikt programma, 
maar om de opgave in te zetten voor het bouwen van een 
duurzaam en robuust landschappelijk systeem dat om 
kan gaan met veranderingen en een mooie en gezonde 
leefomgeving en de negatieve effecten van de transfor-
matie om te buigen naar positieve effecten. Het feit dat 
het veelal gaat om hoeves met een kleiner grondareaal 
dan de gemiddelde hoeve, maakt deze uitermate geschikt 
voor specifieke vormen van landbouw die vernieuwing 
en verduurzaming aanjagen. Zo kunnen deze hoeves 
vanuit deze positie doorgroeien naar een groter areaal 
en hiermee een input leveren aan de gewenste transitie 
van de open ruimte en de landbouw zoals in het beleid 
is geformuleerd. Dit kan worden bereikt door specifieke 
voorwaarden te stellen aan ontwikkelingen, zodat ook 
maatschappelijke doelen worden bediend. Hierbij gaat 
de voorkeur uit naar transformaties waarbij voedsel-
productie en duurzaam landgebruik centraals staan en 
daarmee de open ruimte te vrijwaren van verdichting. Op 
deze wijze worden hoeves een hefboom voor gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen.

Schaalniveau 
Omdat de mogelijkheden voor hergebruik van de vier 
hoeves voor landbouw grotendeels worden bepaald 
door de landschappelijk ligging en de grootte en kwaliteit 
van het gebouw en de omliggende gronden is voor het 
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opstellen van de scenario’s gekeken naar de potenties 
van het gebouw, de landschappelijke context en het 
gewenste ruimtelijke beleid. 

Algemeen kan worden gesteld dat de maat en bouw-
kundige staat van de hoeves, in combinatie met het 
vigerende beleid en regelgeving, het vaak moeilijk maakt 
om een passende invulling voor te stellen. Door de 
opgave via de verschillende schaalniveaus aan te vliegen 
en te kijken waar functiecombinaties of kruisbestuiving 
tussen lokale en regionale opgaves zou kunnen worden 
gevonden, worden de perspectieven verruimd en komen 
meerdere scenario’s in beeld. Dit vergroot de kans op 
specifieke voorstellen die aansluiten bij de ‘genius loci’ in 
plaats van een generieke programmatische invulling van 
de hoeve alleen. Hieruit zijn een aantal belangrijk thema’s 
naar voren gekomen die zijn opgesplitst in verschillende 
bouwstenen. De thema’s en set van bouwstenen maakt 
het mogelijk op een integrale wijze naar de hoeves en 
omliggende landschap te kijken en concreet te maken 
welke ingrepen wenselijk zijn en als voorwaarden voor 
herontwikkeling of transformatie zouden kunnen worden 
opgesteld.

Scenario’s 
Om deze bouwstenen en ideeën te testen zijn per hoeve 
drie scenario’s opgesteld en samen met ruimtelijke 
experts getoetst op de voor- en nadelen. Vervolgens is 
er, met de input van deze bijeenkomst, per hoeve een  
voorkeursscenario’s verder uitgewerkt in een concreet 
voorstel. De vier voorkeursscenario’s laten een breed 
palet aan oplossingsrichtingen en mogelijkheden zien. 
De nabijheid tot kernen voor hoeves biedt kansen voor 
functies zoals lokale voedselproductie al dan niet in 

combinatie met een maatschappelijke zorgfunctie (zie 
Hoeve Cesbeke). Hoeves die meer afgelegen liggen 
in een reliëfrijk gebied kunnen een rol vervullen in o.a. 
versterking van natuurnetwerken in beekdalen, nieuwe 
vormen van landbouw zoals agroforestry, het tegen-
gaan van erosie door bijvoorbeeld contourteelt en de 
versterkingen van het recreatieve netwerk (Hoeve Hof 
Ten Bossche). Als een hoeve binnen een regio ligt dat is 
aangewezen als windmolengebied kan het gebouw die-
nen als ‘energiehub’ met een batterij dat energie slim kan 
opslaan en afgeven (Hoeve Geraardbergsestraat). Voor 
hoeves die door de bouwkundige eigenschappen (bijv. 
asbest) ongeschikt zijn voor nieuwe functies,, zoals de 
varkenshouderij in Kruishoutem, ligt sloop meer voor de 
hand. Omdat dit hoge kosten met zich meebrengt, is dit 
echter niet altijd evident. Hier kan een koppeling gemaakt 
worden met de onthardingopgave van de open ruimte of 
verdichting van dorpskernen of stationsgebieden. Door 
ontwikkelingsrechten aan het slopen te koppelen verwer-
ven partijen die genoeg slopen, rechten om in andere 
gebieden te verdichten. Hiermee worden meerdere 
agenda’s bediend. 

Thema’s en bouwstenen
Om de ideeën rondom het hergebruik of de effecten te 
kunnen beoordelen zijn de gekozen scenario’s op de 
belangrijkste thema’s beoordeeld. Deze beoordeling laat 
zien uit welke bouwstenen het scenario is opgebouwd en 
hoe deze bijdragen aan de thema’s. Deze inzichten kun-
nen vervolgens worden gekoppeld aan randvoorwaarden 
bij herontwikkeling van de leegstaande hoeves. Zo kan 
per locatie specifiek worden ingezet op een ontwikkeling 
die niet alleen de hoeve, maar ook (indien wordt opge-
schaald) de landschappelijke regio van Oost-Vlaanderen 

kan versterken. Bij de beoordeling van de scenario’s 
wordt via een matrix van de bouwstenen ook zichtbaar 
dat bouwstenen effectief kunnen zijn voor meerdere the-
ma’s tegelijk en elkaar op die manier versterken. Dit laat 
zien dat de reconversie van hoeves en de ontwikkeling 
van het landschap een integrale opgave is.

Beslisboom
In het laatste hoofdstuk is een concept-beslisboom 
verder uitgewerkt die op een stapsgewijze (met drie 
treden) manier uitlegt hoe een nieuw initiatief van een 
hoevereconversie getoetst kan worden. In de eerste stap 
(Trede 1) zal gekeken moeten worden of het bijbeho-
rende landbouwgebied rondom de hoeve geschikt is om 
agrarische activiteiten voort te zetten. In Trede 2 wordt 
getoetst of de hoeve zelf geschikt is voor toekomstige 
agrarische activiteiten. Tot slot wordt in Trede 3 een 
integrale ambitietoets gedaan om beter inzicht te hebben 
of de voorgestelde  functie bijdraagt aan de realisatie 
van het ruimtelijk, economisch en sociaal beleid van het 
gebied. Indien de drie treden met succes worden doorlo-
pen kan er overgegaan worden tot vergunnen, eventueel 
met randvoorwaarden.
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Hoeve KarrewegHoeve Hof ten Bossche

Hoeve Geraardbergsestraat Hoeve Hof te Caesbeke

AANBEVELINGEN

Dit ontwerpend onderzoek en de bijbehorende expert-
meeting heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om de 
reconversie van leegstaande hoeves een maatschappe-
lijke meerwaarde te laten zijn

INTEGRAAL AFWEGINGSKADER: Zorg voor een integraal 
afwegingskader van hoeve i.r.t. landschap. Door thema’s 
als energietransitie, waterberging, bodemerosie, maat-
schappelijk programma, erfgoed en recreatie in samen-
hang en op verschillende schaalniveaus te bekijken, kan 
er een evenwichtig besluit worden genomen over een 
bestemmingswijziging.

VISIE: Gemeenten dienen een heldere visie te formuleren 
over de toekomst van agrarisch gebied. Hoe ambitieuzer 
deze visie, des te meer koppelkansen zijn er mogelijk 
m.b.t reconversie van hoeves.

GRONDGEBONDENHEID: Hoeve en grond zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden; hoe groter het oppervlakte 
grond rondom de hoeve des te meer kans op een agrari-
sche voortzetting. 

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING: Intergemeen-
telijke samenwerking is nodig om bestemmingswijzi-
gingen eenduidiger te beoordelen en spelregels tussen 
gebieden niet te veel van elkaar te laten verschillen

SLIMME UITRUIL VAN ONTWIKKELRECHTEN: Niet 
iedere hoeve hoeft herbestemd te worden. Indien hoeves 
weinig bouwkundige kwaliteiten hebben en slecht gesitu-
eerd zijn, dient de mogelijkheid van sloop onderzocht te 
worden, eventueel in ruil voor verhandelbare ontwikkel-
rechten rondom strategische verdichtingslocaties.
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innovatieve vormen van landbouw landbouw/natuurbouw/
energietransitie

zorgboerderij of kleinschalig
recreatief programma 

ontharden en groeikernen verdichten

gem. oppervlakte biologische landbouw

een mozaiek van verschillende vormen van landbouwpositie leegstaande hoeves in verglijkking met grootte bedrijven 

gem. oppervlakte huidige leegstaande hoeves

gem. oppervlakte conventionele landbouw

innovatieve vormen van landbouw landbouw/natuurbouw/
energietransitie

zorgboerderij of kleinschalig
recreatief programma 

ontharden en groeikernen verdichten

gem. oppervlakte biologische landbouw

een mozaiek van verschillende vormen van landbouwpositie leegstaande hoeves in verglijkking met grootte bedrijven 

gem. oppervlakte huidige leegstaande hoeves

gem. oppervlakte conventionele landbouw

ambitie voor landelijk gebied: een mix van bedrijven en ruimte voor innovatieve agrarische start-ups, agrarische scale ups and bestaande agrarische bedrijven 

voorkeursreeks transformatie hoeves
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ZV
1. OPGAVE EN AMBITIE

De opgave van dit ontwerpend onderzoek is om te kij-
ken hoe reconversie van hoeves een maatschappelijke 
meerwaarde kan bieden voor het Oost-Vlaamse Plat-
teland. Aan de hand van vier hoeves wordt de centrale 
vraag gesteld of hoeves kunnen worden ingezet voor 
een agrarische functie of dat ze een nieuwe functie 
kunnen krijgen die past binnen de landschappelijke 
context. 
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redenen voor het vrijkomen van hoeves 

kenmerken leegstaande hoeve

oud
in slechte staat

2 - 6 hectare

15 ha

gemiddelde oppervlakte 
percelen leegstaande 

hoeves

gemiddelde oppervlakte
biologische boerderij 

Vlaanderen 

gemiddelde oppervlakte
 boerderij Vlaanderen 

leegstaande hoeve

REDEN VERTREK
ruimte te klein
 te verouderd
 percelen te klein of te versnipperd
leeftijd agrarier stopt
geld onderhoud te duur
 verkopen is financieel interessant

REDEN VRIJKOMEN HOEVE
beleid zonevreemde functies niet toegestaan
ruimte te klein
 te verouderd
 percelen te klein of te versnipperd
geld onderhoud te duur
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1.1 INTRODUCTIE

Door ontwikkelingen in de landbouw zoals schaalver-
groting, modernisering en vergrijzing voldoen de veelal 
kleinere (monumentale) hoeves in Vlaanderen niet meer 
en komen deze vervolgens leeg te staan. Een deel van 
deze hoeves wordt getransformeerd en gebruikt voor 
zonevreemde functies waarbij de hoeves zelf en de 
directe omgeving worden getransformeerd. 

Op zowel lokale als regionale schaal bezien leiden deze 
ontwikkelingen door de tijd heen tot een aantasting van 
de ruimtelijke- en gebruikskwaliteit zoals ruimtelijke 
verdichting en verharding, het wegvallen van waardevol 
cultureel patrimonium, het afstoten van grondgebonden 
landgebruik, het genereren van meer verkeersbewe-
gingen in het buitengebied en mogelijke beperking van 
agrarische activiteiten. 

De onderzochte hoeves in Oost-Vlaanderen uit deze 
studie zijn exemplarisch voor de geschetste situatie. De 
gebouwen zijn verouderd, de daken bevatten asbest of 
de bedrijven zijn te klein voor conventionele hedendaagse 
agrarische activiteiten. Vaak zijn de de bijbehorende 
percelen te klein en/of te versnipperd voor landbouw. 
Gemiddeld zijn deze hoeves 6 ha groot, terwijl een 
gemiddeld agrarisch bedrijf in Vlaanderen 25-35 ha 
groot is. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. 
Daarnaast zijn de bedrijfseconomische omstandigheden 
in verschillende sectoren van de landbouw momenteel 
niet optimaal. Dit alles zorgt voor het vrijkomen van de 
agrarische bebouwing en gronden. 

In deze studie zijn de mogelijke pistes onderzocht om 
hoeves te transformeren en om deze zowel op lokale als 
regionale schaal een nieuw perspectief te bieden. 

Centrale vraag hierbij is of deze hoeves kunnen worden 
ingezet voor een agrarische functie of kunnen ze een 
nieuwe functie kunnen krijgen die past binnen de ruimte-
lijke context?  
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1.2 OPGAVE

De opdracht is uitgewerkt in drie delen:

1. Schaalniveau’s 
De geselecteerde cases zijn ruimtelijk onderzocht en het 
ontwerpend onderzoek gaat in op de vraag welke rol(len) 
deze hoeve in de toekomst zou kunnen vervullen op ver-
schillende schaalniveaus: micro-, meso en macroschaal. 
Elk schaalniveau hangt hierbij ook samen met een 
bepaalde tijdshorizon: het lagere schaalniveau is gere-
lateerd aan de korte termijn, het grotere schaalniveau is 
gericht op de lange termijn.  

Microschaal: 
• Is het vanuit landbouwkundig, stedenbouwkundig en 

maatschappelijk oogpunt te verantwoorden dat deze 
hoeve zijn agrarische functie opnieuw kan vervullen?

• Indien een landbouwkundige invulling geen optie 
blijkt, kan dit landbouwpatrimonium op een andere 
manier zinvol worden ingezet? 

• Is sloop een optie? Hoe kan in dit geval de produc-
tieve landbouwgrond daarbij maximaal gevrijwaard 
worden?

Mesoschaal: 
• Hoe / Op welke manier betekent deze reconversie 

ook een meerwaarde voor de ruime omgeving van 
de hoeve?

Macroschaal: 
• Indien deze reconversie (op verscheidene plaatsen) 

zou worden toegepast, hoe kan ze dan bijdragen 
aan de ruimtelijke visie op regionale schaal zoals 

die voor Oost Vlaanderen vooropgesteld wordt in 
o.a. de kernnota van de Provincie Oost-Vlaanderen 
‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en in het 
‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen strategische visie’?

Fase 2: Scenario’s 
Per hoeve zijn drie scenario’s uitgewerkt. Tijdens een 
expertenbijeenkomst is vervolgens gekeken of de 
scenario’s wenselijk zijn en ze de wettelijke realiteitstoets 
zouden kunnen doorstaan. Mogelijke knelpunten in beleid 
en regelgeving zijn hiermee inzichtelijk gemaakt. Daar-
naast is onderzocht hoe nieuwe ontwikkelingen, zoals het 
instrument contract-convenant, nieuwe mogelijkheden 
zou kunnen opleveren onder voorwaarden. In overleg met 
de opdrachtgever is één voorkeurscenario geselecteerd 
en verder uitgewerkt. Eventuele kan deze als typevoor-
beeld worden gebruikt voor voor gelijkaardige cases in 
de regio.

Ook is nagegaan welke stappen nog moeten worden 
genomen om te komen tot een regionale visie wat betreft 
het hergebruik van hoeves, en op basis van de cases 
aanbevelingen te formuleren die hergebruik kunnen 
faciliteren.

Fase 3: Afwegingskader
In de laatste fase is  er een afwegingskader ontwikkeld. 
Deze bestaat uit een bouwdoos met  aandacht voor de 
verschillende thema’s die een belangrijke rol spelen in 
de opgave. Door alle criteria voor de verscheidene cases 
naast elkaar te leggen is het eenvoudiger om  inzicht te 
krijgen in welke zaken belangrijk zijn bij de beleidsmatige 

afweging over een mogelijk toekomst van de hoeves.

Dit afwegingskader dient drie doelen. 
• De stedenbouwkundig ambtenaar of beleidsmaker 

kan de rol of functie die bij een vergunningsaanvraag 
wordt gevraagd toetsen aan de inzichten verkregen 
uit dit ontwerpend onderzoek. 

• Een tweede doel is houvast bieden aan de betrokke-
nen waarbij zij vragen i.v.m. met hergebruik kunnen 
kanaliseren naar kwalitatieve voorbeelden. Op die 
manier vindt er een sensibilisering plaats rond goede 
praktijken i.v.m. met hergebruik.

• Ten slotte worden handvaten aangereikt die inzicht 
geven in de mogelijkheden doorheen het proces om 
tot een effectieve uitwerking te kunnen komen. Dit 
dient op een methodologische manier te worden 
voorgesteld: Het mag niet de ambitie hebben alles-
omvattend te zijn maar heeft als sterkte gebaseerd te 
zijn op concrete cases.
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overzicht schaalgrootte hoeves
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1.3 AMBITIE: LANDSCHAP & HOEVE

De potenties van de hoeves met de bijbehorende perce-
len zijn door het ontwerpteam op twee manieren onder-
zocht:

1. Landschappelijke context

Het landschappelijke systeem waarbinnen de landbouw 
opereert is belangrijk. Immers de open ruimte en een 
gezonde bodem zijn belangrijke randvoorwaarden voor 
een gezonde en toekomstbestendige landbouw. 

De open ruimte (en hiermee ook de landbouw) ziet zich 
gesteld voor enkele grote uitdagingen, zoals klimaatver-
andering, energietransitie en betonstop. De klimaatver-
andering uit zich steeds sterker in periodes van droogte 
of juist wateroverlast, waardoor een zoektocht naar een 
landbouw die beter samengaat met natuur (mede in het 
kader van het Europese GLB landbouwbeleid) steeds 
belangrijker wordt. De energietransitie leidt o.a. tot wind-
turbines en zonnevelden die steeds meer in het land-
schap opduiken en die tot veel frictie kunnen leiden met 
omwonenenden. Daarnaast is het bestaande Vlaamse 
ruimtelijke beleid gericht op het enerzijds versterken van 
de kernen en het tegengaan van verdere verdichting van 
de open ruimte. Deze nieuwe kijk op efficiëntere, minder 
versnipperde en (hopelijk) slimmere ruimtelijke ordening 
zal positieve consequenties hebben op hoe we de open 
ruimte beleven.

De landschappelijke context waarin de hoeves liggen, 
bepaalt hiermee mede de mogelijke transformatie. Een 
programmatische invulling van de hoeve en het land-
gebruik die niet past bij het opgestelde beleid voor  het 
landschap of deze condities verslechterd, bijvoorbeeld 

een toename van erosie, is immers ongewenst. 

In de kaartenreeks in hoofdstuk 2 wordt uiteengezet waar 
welke thema’s van belang zijn voor het uitwerken van de 
hoeves. 

2. Ruimtelijke eigenschappen hoeve en percelen

De ruimtelijke karakteristieken van de hoeves en de 
omliggende percelen bepalen in grote mate wat de 
mogelijkheden zijn voor hergebruik. Binnen het aanbod 
van leegstaande hoeves zien we monumentale vierkants-
hoeves. Deze zijn vaak verouderd en minder geschikt 
voor conventioneel agrarisch gebruik. Door de erfgoed-
waarde en architectonische verschijningvorm zijn deze 
hoeves zeer geschikt om er een nieuwe functie aan te 
geven. Probleem blijft wel vaak hoe je dit financiert in 
verband met de hoge kosten van een transformatie. De 
leegstaande hoeves met minder erfgoedwaarde, zijn 
vaak in een betere staat en daardoor goedkoper om een 
nieuwe bestemming aan te geven. 
 
Naast de vierkantshoeves komen op het Vlaamse plat-
teland steeds meer varkenshouderijen leeg te staan. Dit 
komt onder andere door de schaalvergroting, maar ook 
door de onzekere toekomst van de varkenssector. Deze 
hoeves hebben weinig tot geen monumentale waarde 
en bestaan uit relatief lage stallen met asbestdaken die 
slecht geschikt zijn voor ander gebruik dan de intensieve 
varkenshouderij. Hergebruik is door de ruimtelijke beper-
kingen lastig en sloop van de stallen is duur.

Daarnaast bepaalt de perceelsgrootte wat de mogelijk-
heden per hoeves is. De gemiddelde perceelsgrootte van 

de hoeves binnen dit onderzoek ligt tussen de 2 en 6 ha. 
Dit verschilt sterk van de gemiddelde perceelsgrootte van 
25-35 ha van de conventionele agrarische bedrijven in 
Vlaanderen en de 15 ha van de biologische agrarische 
bedrijven. De inzet van de hoeves voor deze vormen van 
landbouw zijn op het eerste gezicht hiermee niet moge-
lijk. 

Anderzijds is de afwezigheid van grond bij de hoeve las-
tig om dat hiermee alleen zonevreemde functies in beeld 
zijn voor programmatische invulling van de gebouwen en 
dit voor de landbouw op alle schaalniveaus geen voorde-
len oplevert.
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ZV
2. LANDSCHAPPELIJKE CONTEXT

De mogelijkheden voor hergebruik van de vier hoeves 
voor landbouw worden grotendeels bepaald door de 
grootte en kwaliteit van de omliggende gronden. In dit 
hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de grotere land-
schappelijke context van de hoeves.
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Hoeve Hof te Caesbeke

Hoeve Geraardsbergsestraat
Hoeve Hof ten Bossche

Oudenaarde

Zottegem

Hoeve Karreweg
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Hoeve Geraardsbergsestraat

2.1 LANDSCHAPPELIJK SPEELVELD

De geselecteerde hoeves liggen in Oost Vlaanderen. In 
het zuidoosten wordt dit landschap gekenmerkt door 
de aanwezigheid van flinke hoogteverschillen. Het is 
een heuvelrijk landschap doorsneden door beekdalen. 
Deze beekdalen, met beken zoals de Molenbeek en de 
Ophasseltbeek, wateren aan de oostzijde af richting het 
zuidoosten naar de Dender.
Ten westen van deze hoeves ligt een heuvelrug in noord-
zuid richting. Vanaf deze zijde wateren de beken zoals de 
Zwalmbeek, af naar de beekvallei van de Bovenschelde. 

De bodem bestaat hier uit klei en silt. Het grondgebruik 
bestaat uit landbouw op de hogere delen en natuur en 
grasland in en langs de beekdalen. De hoeves in Lierde 
(1+2) liggen in een uitloper van een beekdal waardoor 
de kans op overstroming en erosie aanwezig is. Aan de 
westzijde van deze heuvelrug ligt de Hoeve van Brakel 
(3). Hier bestaat de bodem voornamelijk uit silt en klei-
houdend zand. Ook hier bestaat de kans op erosie. 

De bodem bestaat hier dan ook uit grijze klei. De gronden 
zijn in gebruik als grasland en de ontwatering vindt plaats 
via een fijnmazig artificieel slotensysteem dat het water 
uiteindelijk via de Tichelbeek en Kattebeek afwatert op de 
Leie. 
Aan de oostzijde hiervan liggen de graslanden welke 
doorlopen tot aan de uitlopers van heuvel waarop Kruis-
houtem zelf ligt. Wat opvalt is de kleinschalige korrel van 
de percelen in dit deel vergeleken met de percelen ten 
westen en ten oosten van Kruishoutem.

overzicht ligging hoeves en watersysteem met ligging van gebieden met overstromingsrisico 

overzicht ligging hoeves en bestaande beleidsambities om beekdalen te verbinden
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Hoeve Geraardsbergsestraat
D: hoogteligging Hoeve Karreweg

C: hoogteligging Hoeve Hof ten Bossche 

B: hoogteligging Hoeve Hof te Caesbeke 

A: hoogteligging Hoeve Geraardsbergsestraat 
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overzicht ligging hoeves en gebieden met bestaande beleidsambities voor inpassing windenergie

overzicht ligging hoeves en ligging van gebieden met erosierisico 

De opbouw van het landschap met de abiotische onder-
delen zoals de geomorfologie, bodem en watersystemen 
bepalen in grote mate de logica van het landgebruik. Zo 
zijn de beekdalen van oorsprong in gebruik als graslan-
den met beekbegeleidend bos en de heuvelgebieden 
meer open en geschikt voor akkerbouw. Deze landschap-
pelijke logica is nog steeds goed te zien. 

De beekdalen zijn grotere groenstructuren die samen 
met het watersysteem groenstructuren in het landschap 
vormen. Deze vormen in samenhang een natuurnetwerk 
en vormen zo belangrijke ecologische verbindingszones 
tussen verschillende gebieden.    

Door ingrepen in het watersysteem en schaalvergroting 
van de landbouw, zijn kavels groter gemaakt en groe-
nelementen zoals bomen en hagen verdwenen. Dit kan, 
zeker in combinatie met klimaatverandering en piekbuien, 
leiden tot een vergrote kans op erosie. Het wegspoelen 
van vruchtbare aarde en het tegengaan van erosie is een 
belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van land-
schappelijke strategieën in dit studiegebied. 

Naast de voedselproductie, kan de landbouw ook een 
grotere rol gaan spelen in de energietransitie. Zowel de  
productie van duurzame energie als de opslag van CO2 
in de bodem bieden nieuwe kansen voor een verbre-
ding van de landbouw. Zo worden kansrijke gebieden 
voor windenergie in recente visies ook al op het gebied 
geprojecteerd en is er aandacht voor gebruik van lokal 
biomassastromen.        
   

2.2 NATUURLIJK SYSTEEM EN REATIE MET LANDBOUW
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Hoeve Geraardsbergsestraat

Het gebied rondom Lierde en Geraardsbergen kenmerkt 
zich door kleine kernen voornamelijk op de hogere delen 
met, daartussen langs de verbindingswegen, een ver-
spreide lintbebouwing. 

Het gebied aan de westzijde van Kruishoutem laat zich 
kenmerken door een corridor van infrastructurele bundels 
van wegen, spoorlijn en de E17 parallel aan de Leie 
tussen Deinze en Waregem.

De hoeves bij Lierde en Geraardsbergen bevinden zich 
relatief dichtbij de kernen, de Hof ten Bossche bij Brakel 
en Hoeve Karreweg liggen verder van de kern af. Deze 
hoeves zullen naar verwachting een minder grote rol 
kunnen spelen voor deze kernen. 

   

2.2 BEBOUWING EN KERNEN
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Energielandschap Denderland
Een ruimtelijke gebiedsgerichte visie 
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2.3 RELEVANTE VISIES EN BELEID

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
In deze strategische visie nota wordt een toekomst-
perspectief voor Vlaanderen geschetst met als kern 
het bestaande ruimtebeslag beter benutten en de open 
ruimte maximaal vrijwaren. Dit om het dagelijkse toene-
mende ruimtebeslag van 6ha en de oppervlakte verhar-
ding in Vlaanderen (14% van totaal) tegen te gaan.   

Dit is verder vertaald naar strategische doelstellingen: het 
terugdringen van bijkomend ruimtebeslag, het transfor-
meren vanuit een maatschappelijke ambitie en geïnte-
greerde ontwikkeling als motor voor samenwerking. In 
de visie is dit verder geconcretiseerd naar ontwikkelings-
principes. 

Door het terugdringen van ruimtebeslag en het transfor-
meren waarbij de ruimtelijke ontwikkeling moet bijdragen 
tot de realisatie van maatschappelijke ambities  wordt de 
opgave voor de transformatie van hoeves gekaderd. 

Nota Provincie Oost Vlaanderen
In deze Nota van de Provincie Oost Vlaanderen – Maak 
ruimte voor Oost Vlaanderen worden de meest urgente 
opgaven voor de provincie benoemd: groeiende vergrij-
zende bevolking, noodzaak voor nieuwe vormen van 
mobiliteit, kllimaatverandering: water bufferen tegen 
overstroming en voor gebruik landbouw en natuur, de 
energietransitie die vorm krijgt in nieuwe energieland-
schappen. Deze zijn via 8 waarden verder uitgewerkt in 4 
ruimtelijke principes: nabijheid en bereikbaarheid, meer-
voudig en intensief ruimtegebruik, ecosysteemdiensten 
versterken en maatschappelijke betaalbaarheid. Deze 
principes zullen een plek moeten gaan krijgen in de op te 
stellen scenario’s.  

Energielandschap Dendermonde
Deze ruimtelijke visie is opgesteld door 9 gemeenten 
uit het Denderland in samenwerking met de provincie 
Oost-Vlaanderen. De visie bestaat uit een landschapsle-
zing met potentie- en restrictiekaarten per energiebron 
en de uitwerking van enkele ruimtelijke concepten. Via 
ontwerpend onderzoek is onderzocht hoe grootschalige 
hernieuwbare energiewinning (wind, zon, biomassa, en 
water) het Denderland van hernieuwbare energie kan 
voorzien én tegelijkertijd het landschap mee(r) vorm kan 
geven. 
De visie toont wáár en onder welke voorwaarden
grootschalige hernieuwbare energie installaties het best
een plaats krijgen in het Denderland, en hoe dergelijk
energielandschap er tegen 2050 kan uitzien. 

IPCC
Begin augustus 2019 heeft het IPCC rapporten over land-
gebruik (Special Report on Climate Change and Land) 
en klimaat (Special Report on Global Warming of 1.5ºC) 
gepubliceerd. Deze rapporten laten zien dat er grote 
uitdagingen liggen op het gebied van klimaat en biodiver-
siteit en een duurzaam landgebruik van groot belang is. 
Voor Vlaanderen betekend dit concreet dat er moet wor-
den gewerkt aan een landbouw op een duurzame wijze 
onder meer door te investeren in een duurzame en geva-
rieerde consumptie, de korte keten en het beperken van 
de voedselverliezen. Herstel van ecosystemen, omgaan 
met natte en droge omstandigheden, bijkomende bebos-
sing en het beperken van het ruimtebeslag.  
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2.4 LANDSCHAPPELIJKE AMBITIE

De opgave kent twee aspecten die met elkaar samenhan-
gen. 

Enerzijds gaat het om de thema’s die spelen in de open 
ruimte. Deze bestaan voornamelijk uit het versterken van 
beekdalen en het groen-blauwe netwerk,   het tegengaan 
van erosie en binnen specifieke gebieden inpassen van 
duurzame energie voornamelijk in vorm van windenergie. 
Dit alles gaat voornamelijk om de relatie tussen het (a)
biotische landschappelijke systeem en het gebruik. 

Anderzijds gaat het om ruimtelijke en sociale opgaven 
die samenhangen met het stedelijke systeem: verdichting 
van kernen, versterken van de leefbaarheid, het vermin-
deren van mobiliteit en infrastructuur en ontharding.  

Al deze thema’s bieden kansen voor zowel bestaande 
agrarische bedrijven als voor nieuwe bedrijven die speci-
fiek in kunnen gaan spelen op deze nieuwe opgaven. De 
transformatie van de hoeves kan hierop inspelen en een 
bijdrage leveren aan deze opgaven. 
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ZV
3. BESCHRIJVING HOEVES

De vier hoeves die in dit documenten worden bespro-
ken zijn zeer verschillend van elkaar; qua cultuurhis-
torische waarde, perceeloppervlak, bouwkundige kwa-
liteit, landschappelijke setting en nabijheid van een 
dorpskern en bereikbaarheid. In dit hoofdstuk worden 
de hoeves nader beschreven. Ook worden de kansen, 
aanleidingen of mogelijke problemen bij hergebruik 
weergegeven.
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Beschrijving: De Vierkanthoeve met hoger opgetrokken woonhuis is gebouwd rond mid-
den 20e eeuw. Rondom de hoeve ligt 4.4 ha grond en de hoeve doet nu deel dienst als 
woonhuis en kantine voor de aangrenzende (radiografische) racebaan. De hoeve is geen 
erfgoed, maar het landschap ligt wel in de relictzone ‘ Molenbeek Smeerbeek-Vloerze-
gem’ ,‘Sint-Maria Oudenhove’ en Sint Goriks-Oudenhove. De hoeve is niet gelegen op 
een ankerplaats en niet beschermd als dorpsgezicht.

Bereikbaarheid: Het station in Geraardsbergen ligt op 2.3 km. Voor de deur is een 
bushalte die rijdt tussen Oudenaarde en Geraardsbergen. Winkels liggen op ca. 2 km 
afstand en op 1 km afstand is een basisschool. Dichtstbijzijnde snelwegafrit is op 11.6 
km.

Ecologie, waterberging, erosie en energie: De hoeve ligt in de buurt van Broekbeek, 
aangewezen als ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. Het ligt in potentieel 
overstromingsgebied en erosie-gevoelig gebied. Hoeve valt onder energievisie Dender-
land.

Huidige staat: Het woonhuis is nog in goede staat. De omliggende stallen aan de zuid 
en westzijde zijn van mindere kwaliteit.

Motivering deelname:  Groot gebouw op centrale locatie, belangrijk om zinnige bestem-
ming aan te geven. Eigenaar is 65 jaar en heeft geen opvolger.

Kansen of aanleidingen
• centrale locatie tussen Deftinge en Geraardsbergen;
• in de buurt van bioboer Hof te Muizenhole;
• in de buurt van grote school in Deftinge (Vrije Bassischool Deftinge);
• tegenover de hoeve liggen voetbalvelden;
• geen erfgoed, en sommige opstallen kunnen vervangen en/of verbeterd worden;
• goed ontsloten per fiets en openbaar vervoer

(Mogelijke) problemen
• ligt langs drukke weg
• weinig architectonische uitstraling

3.1 HOEVE GERAARDBERGSESTRAAT
GERAARDSBERGSESTRAAT 35, LIERDE bouwkundig waardevol

bouwkundige niet waardevol

N

190m2

100m2

100m2

140m2

175m2

75m2

woonhuis

racebaan asfalt

racebaan gras

kantine

parkeren

fietspad
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De hoeve markeert de T-splitsing De hoeve is goed toegankelijk per fiets en openbaar vervoer. Aan de andere zijde van de weg liggen twee voetbalvelden.

Aan de westzijde van het gebouw  ligt nu een racebaan Het binnenplein van de vierkantshoeve is nu volledig geasfalteerd. Van hieruit zijn de toegangen tot 
de verschillende gebouwen
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De oostzijde van de hoeve met de kopgevel van het woonhuis met aangrenzende garage
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3.2 HOEVE HOF TE CAESBEKE

Beschrijving: De vierkanthoeve ligt ten noorden van Lierde en is zeer beeldbepalend 
gelegen in het landschap. De hoeve kenmerkt zich door een voorerf en een ruime 
binnenplaats. De hoeve is zeer gesloten aan straatzijde. De hoeve is vastgesteld bouw-
kundig erfgoed, gebouwd in de 18e eeuw gebouw, met 19e eeuwse nutsgebouwen. De 
hoeve is in eigendom van OCMW Gent en wordt verkocht met 7.7 ha grond, maar heeft 
50 ha grond in bezit.

Bereikbaarheid: De hoeve ligt dicht bij dorpskern Lierde en op de (toekomstige) fiets-
route Geraardsbergen-Gent. Het Sint-Maria-Lierde station ligt op 900 meter, de bus-
halte ligt op 350 meter. De hoeve ligt niet aan toeristisch knooppunt. De dichtstbijzijnde 
centrumvoorziening is in Brakel (5km), en Zottegem (8km)

Ecologie: Niet gelegen aan natuurverbindingsgebieden of ecologische infrastructuur 
van bovenlokaal belang.

Huidige staat van het gebouw: gebouw is in slechte staat. Vooral de stallen zijn nodig 
aan renovatie toe.

Motivering deelname: de boer die de hoeve nu pacht stopt en OCMW wil de hoeve 
verkopen.

Kansen of aanleidingen
• Monumentale hoeve
• Dichtbij dorpskern
• Op loopafstand van station
• Fietsroute over erf door tunnel (knooperfgedachte)
• Toekomstige snelfietsroute Gent – Geraardsbergen

(Mogelijke) problemen
• hoge investeringskosten; 650.000,- voor gebouw incl. 7 ha. grond
• Slechte staat van gebouw

SPENDE 20, LIERDE

cultuurhistorisch waardevol

cultuurhistorisch niet waardevol

N

375 m2

200 m2

105 m2

300 m2

120 m2

140 m2

60 m2
40 m2

woonhuis

Spende

opslagschuur

veeschuur
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Achterzijde van de hoeve Het voorerf waar het woonhuis en toegang tot het binnenerf is gesitueerd

Kenmerkende compositie van verschillende oranje dakvlakken en volumes. Het binnenerf met aan de rechterzijde de oude veestal
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Hoeve gezien vanuit Lierde
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3.3 HOEVE HOF TEN BOSSCHE

Beschrijving : de hoeve is gelegen in een reliëfrijk landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied tegen het Brakelbos aan en kenmerkt zich o.a. door de lange oprit vanaf de de 
N48. Het hoger opgetrokken woonhuis wordt omring door lagergelegen stallen. De 
opslagschuur aan de zuidzijde is in de jaren 80 gebouwd i.v.m. brand in oude schuur. 
De hoeve is vastgesteld bouwkundig erfgoed, vermoedelijk gebouwd voor 1850 en 
kenmerkend voor de streek. 

Bereikbaarheid: de hoeve is alleen goed bereikbaar met de auto en ligt relatief ver van 
centrumvoorzieningen (5 km van Brakel en 10 km van Ronse). Doordat de hoeve zo 
dicht bij het Brakelbos ligt is het wel goed aangesloten op het recreatieve padennet-
werk.

Ecologie: vlak naast vallei/brongebied en habitatrichtlijngebied en naast het Brakelbos: 
een Natura 2000-bos en VEN-gebied. De hoeve is ook gelegen binnen het natuurver-
bindingsgebied ‘Heuvelrug getuigenheuvels Vlaams Ardennen’; creëren van functioneel 
netwerk van natuur

Motivering deelname: hoeve staat leeg, er worden reeds (informele) activiteiten geor-
ganiseerd (scouts). De gemeente wil hoeve beschermen tegen verval.

Kansen en /of aanleidingen: 
• Aanhaken bij kwaliteiten Brakelbos
• Hoeve is van monumentale waarde
• Aansluiten bij recreatief padennetwerk

Mogelijke) problemen
• hoge investeringskosten
• relatief slecht ontsloten

RONSESESESTRAAT 265, BRAKEL

N

1330 m2

380 m2

175 m2

155 m2

95 m2

cultuurhistorisch waardevol

cultuurhistorisch niet waardevol

woonhuis

entree

opslagschuur (niet origineel)
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Toegangsroute vanaf de Ronsesestraat (N48) Privaat pad van de hoeve naar het Brakelbos

Oude aardappelschuur aan de achterzijde van hoeve Binnenplaats
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Hoeve gezien vanaf de Ronsesestraat (N48)
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40ha

Grondeigendom
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3.4 HOEVE KARREWEG

Beschrijving: de hoeve bestaat uit een woonhuis met daarachter een typische clustering 
van 6000m2 aan varkensstallen. De gebouwen zijn laag (goothoogte 2,5m, nok 5/6 
meter) met weinig raamopeningen. Op de daken van de stallen ligt asbest. De hoeve is 
vrij gesitueerd en ligt op 500 meter van de snelweg. Bij de hoeve zit 100 ha aan eigen-
dom, maar deze percelen zijn niet fysiek verbonden aan de hoeve.

Bereikbaarheid: De hoeve ligt vrij geïsoleerd, de dorpen Machelen, Olsene, Kruishou-
tem liggen op respectievelijk 3,5km, 4,5km, 5km. De snelwegafrit is op 1,5 km. Dichtst-
bijzijnde centrumvoorziening is Zulte (6km) of Waregem (10km)

Huidig gebruik: voormalig varkensbedrijf, staat nu een aantal jaren leeg

Motivering deelname: staat al lang leeg, onderzoek nodig naar ontwikkelingsperspec-
tieven

Kansen en of aanleidingen 
• Ligt afgelegen
• Duurzamere toekomst mogelijk dan de varkenshouderij

(Mogelijke) problemen
• varkenshouderij in deze vorm heeft geen toekomst, plus infrastructuur voldoet niet 

meer aan huidige tijd
• veel asbest op daken duur om te saneren

woonhuis (260m2)

varkensstallen (5870m2)

asbestdaken (6260 m2)

mestkelders (ca. 6400 m3)

woonhuis (260m2)

varkensstallen (5870m2)

asbestdaken (6260 m2)

mestkelders (ca. 6400 m3)

KARREWEG 90, KRUISHOUTEM
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Rondleiding door de eigenaar Weinig daglicht in de stallen. Ook de installaties zijn verouderd

Het eenlaagse woonhuis Donkere gangen tussen de varkensstallen
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De ruimte tussen de stallen is geasfalteerd en wordt gekenmerkt door gesloten gevels
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ZV
4. UITGANGSPUNTEN

Op basis van de analyse van de vier cases zijn een 
aantal belangrijke thema’s naar voren gekomen. Deze 
kunnen opgesplist worden in verschillende maatrege-
len die per hoeve  zouden kunnen worden ingevuld.  
Uiteindelijk leidt dit tot bouwstenen waarmee op een 
integrale wijze naar de hoeves en omliggende land-
schap gekeken kan worden. Al deze gecombineerde 
beslissingen vertellen iets over een mogelijk toe-
komstscenario voor de hoeves. 
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WAT ALS DEZE VRIJKOMENDE HOEVES JUIST BIJDRAGEN AAN EEN VITALE OPEN 
RUIMTE VAN VLAANDEREN?

WAT HEBBEN WE DAARVOOR NODIG? 
WAT VOOR EISEN ZOUDEN WE DAN MOETEN STELLEN?

potentieel kaartbeeld bij transformatie van 20, 40, 60 of 80% van bestaande hoeves naar andere functie beoordeling bijdrage van de te transformeren hoeve op deze thema’s 
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Wat als de vrijkomende hoeves juist een bijdrage kunnen 
leveren aan een vitale open ruimte van Vlaanderen? 

Wij stellen voor om de hoeves te behouden voor een 
agrarische functie waarmee het landschap op verschil-
lende thema’s kan worden versterkt. Indien mogelijk 
worden de hoeves ingezet als hefboom/middel voor 
voedselproductie. 

Zonevreemd programma kan alleen worden toegestaan 
onder 2 voorwaarden: 
1. de ontwikkeling moet een landschappelijke bijdrage 
leveren aan het grotere geheel   
2. de ontwikkeling moet een kwalitatieve bijdrage leveren 
aan de lokale lokale belangen. De bijdragen kunnen 
worden geleverd aan de volgende regionale en lokale 
thema’s: 

• Waterberging: hoe kan water zo lang mogelijk wor-
den geinfiltreerd en vastgehouden als waardevolle 
grondstof? Waat kunnen overschotten het beste 
geborgen worden?

• Energietransitie: in hoeverre draagt de hoeve en 
omliggende percelen bij aan de productie van duur-
zame energie of reductie van CO2?

• Ecologie: in hoeverre worden de ecologische 
omstandigheden van de omliggende percelen ver-
sterkt?

• Erosie: op welke wijze draagt het landschappelijk 
gebruik en de inrichting bij aan het bestrijden van 
bodemerosie?

• Erfgoed: wat is de cultuurhistorische en/of monu-
mentale waarde van de hoeve en de omliggende 
percelen? En welke wijzigingen in de hoeve zijn hier-
door mogelijk? Hoe kunnen deze kwaliteiten worden 
behouden of versterkt? 

• Ontharding & kernverdichting: op welke wijze kan 
de hoeve bijdragen aan de leefbaarheid van dorps-
kernen, de verdichting van stationsgebieden en het 
ontharden van landschap?

• Recreatief netwerk: op welke wijze kan de hoeve en/
of omliggende percelen het bestaande recreatieve 
netwerk verbeteren/uitbreiden?

4. UITGANGSPUNTEN
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Water

Erosie

Energie

Erfgoed

sloop hoeve in ruil voor landschapuitbreiden hoeverenoveren en herbestemmenniets doen / verwaarlozing sloop hoeve in ruil voor 
nieuwbouw

Recreatief netwerk

recreatieve routes op 
perceel toelaten

recreatieve routes langs randen 
van perceel versterken

hoeve wordt recreatief knooppunt met 
openbare functie

bestaande recreatieve routes 
verbeteren

Ontharding en kernverdichting

Ontharden op eigen terrein: 
slopen van minder waardevolle 
gebouwen 

slopen hoeve in ruil voor 
verruiming bouwrechten bij 
OV-knooppunten

slopen en iets kleiners 
terugbouwen

slopen hoeve in ruil voor 
bouwrechten in dorpskern

Maatschappelijk programma

(deel van) de hoeve wordt bestemd als 
kinderdagverblijf /opvang

(deel van) de hoeve wordt 
bestemd als gemeenschappelij-
ke ruimte/buurthuis

(deel van) de hoeve wordt 
bestemd voor een collectieve 
energievoorziening

(deel van) de hoeve wordt bestemd 
voor zorg-gerelateerd programma

groenstroken + beheer randen agroforestry beplanten beekdalen bos aanplanten gewasresten laten liggen

CO2 CO2 CO2 CO2 CO2

zonnepark biovergister biomassaketelzonnepanelen op dak aquathermiewindturbine geothermie

ondiepe en peilgestuurde drainage

Natuurnetwerk

bos aanplantenbeplanten beekdalen bos aanplanten groenstroken en 
beheer randen 

verbeteren bodemstructuur en 
bodembiologie (EM, vanggewas)

gewasresten laten liggen organische stof op peilbuffers + retentiebekkens verbeteren bodemstructuur en 
bodembiologie (EM, vanggewas)

flexibel/ hoger zomerpeil niet-kerende grondbewerking

contourbewerking groenstroken + beheer randen buffers + retentiebekkens perceelsverkleining organische stof op peil groenbedekker gewasresten laten liggen omzetten akkerland naar 
permanent grasland 

niet-kerende grondbewerking

beplanten beekdalenbuffers en retentiebekkens verbeteren bodemstructuur en 
bodembiologie (EM, vanggewas)

niet-kerende grondbewerkingbolle percelen

verbeteren bodemstructuur en 
bodembiologie (EM, vanggewas)

overzicht van de bouwstenen per thema
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4.1 BOUWSTENEN

Om de bijdrage van de te transformeren hoeves op speci-
fieke thema’s inzichtelijk te krijgen, zijn deze vertaald naar 
concrete bouwstenen. 

Door de thema’s op deze wijze te concretiseren kan er 
specifiek worden aangegeven op welke thema’s en hoe 
deze bijdrage vorm kan krijgen in de nieuwe ontwikkeling 
op de hoeve. 

Veel bouwstenen hebben effect op meerdere terreinen. 
Zo dragen bijvoorbeeld greppels en hagen bij aan ecolo-
gie, waterberging en het tegengaan van erosie. Door hier 
nader op in te zoomen kunnen de meest efficiente bouw-
stenen worden ingezet voor een maximaal effect en kan 
een specifieke keuze worden gemaakt.  

overzicht van bouwstenen per thema 
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voorbeeld van relatie tussen bouwstenen per thema 
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Het landschap van Oost Vlaanderen bestaat uit heu-
velachtige delen doorsneden door beekdalen.Hierdoor 
bestaat de mogelijkheid op piekafvoeren bij overmatige 
neerslag en overstromingsrisico in de beekdalen. Ander-
zijds kan in de zomer een gebrek aan water optreden 
door de lage grondwaterstanden en te snelle afvoer van 
water.

De aanwezigheid van genoeg zoetwater is een belang-
rijke randvoorwaarde voor een gezond landschap en een 
gezonde landbouw. Inrichtingsmaatregelen en specifieke 
beheer- en teeltmaatregelen kunnen bijdragen aan het 
klimaatrobuust maken van landbouw. Dit kan met grote 
ingrepen zoals het maken van bergingsvijvers of het 
hermeanderen van beken. 

Het kan ook kleinschaliger zoals bijvoorbeeld het verho-
gen van het organisch stofgehalte van de bodem waar-
door water langer wordt vastgehouden.  

4.1.1 WATERBERGING
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De inrichting, gebruik en bewerking van van het land-
schap, bepaalt in sterke mate het mogelijk optreden  is 
van invloed op het voorkomen van van erosie. Zo draagt 
schaalvergroting door het vergoten van kavels en verwij-
deren van heggen bij aan erosie. Ook mechanisatie kan 
hierin een rol spelen. De gevolgen van erosie bestaan niet 
alleen uit het verlies van vruchtbare aarde maar ook uit 
schade aan gewassen en daaruit voortvloeiend financiële 
gevolgen voor de landbouw. Hierbij kunnen ook nutrien-

ten en bestrijdingsmiddelen afstromen wat ook nadelig is 
voor de natuur. 

Omdat een vruchtbare bodem cruciaal is voor een 
gezond landschap en een toekomstbestendige 
landbouw dienen ontwikkelingen bij te dragen aan het 
vasthouden van bodem en water. Samen met met het 
feit dat 3 van de 4 onderzochte hoeves in heuvelachtig 
gebied liggen, vormt het voorkomen van erosie daarmee 

een belangrijk thema in dit onderzoek. Dit kan bijvoor-
beeld door contourbewerking, schaalverkleining mogelijk 
in combinatie met het het aanbrengen van bermen en 
heggen en het bouwen van waterbuffers. Ook kan een 
ander teeltplan bijdragen aan preventie zoals het toepas-
sen van een groenbedekker, niet kerende grondbewer-
king, het laten liggen van groenresten en het zorgen voor 
genoeg organische stof in de bodem. 

4.1.2 EROSIE
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Het landschap van Oost Vlaanderen bestaat uit heuvel-
achtige delen doorsneden door beekdalen. Deze beek-
dalen zijn niet geschikt voor landbouw en fungeren als 
groene corridors met een grote ecologische potentie 
die erg belangrijk zijn als verbindingszones voor allerlei 
soorten. Door deze beekdalen te versterken en te beplan-
ten ontstaan robuuste  groenstructuren met specifieke 
habitats. 

De groencorridors voorkomen erosie en zorgen dat het 
water langer kan worden vastgehouden.  Door het toe-
voegen van extensieve recreatieve paden kan het recrea-
tieve netwerk worden versterkt. 

Nieuwe ontwikkelingen zoals agroforestry dragen bij 
aan een groene dooradering van het landschap en het 
creëren van een microklimaat. Ook dragen insecten in 
deze groenstructuren bij aan de plaagbestrijding binnen 
de teelten. 

4.1.3 ECOLOGIE
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Vanwege de klimaatsverandering zal de energieproductie 
met de huidige bronnen (in België komt het leeuwendeel 
van de elektriciteitsproductie van kernenergie) moeten 
wijzigen naar hernieuwbare en duurzame bronnen. Wind- 
en zonne-energie, biomassa en aquathermie zullen daarbij 
een belangrijke rol spelen. Omdat deze bronnen een min-
der hoge energiedichtheid kennen dan fossiele bronnen, 
zal hiervoor ook meer ruimte moeten worden ingepast in 

het landschap. Dit heeft een grote ruimtelijke impact. Dit 
kan echter ook kansen meebrengen: landelijke gebieden 
kunnen hier ook een verdienmodel aan koppelen en hoe-
ves zouden hierin een rol kunnen spelen. 

Aan de andere kant betekend de energietransitie ook het 
vastleggen van CO2: carbon farming slaat immers koolstof 
op in de bodem en legt dit vast zodat het wordt onttrokken 

als broeikasgas. Dit biedt kansen zoals het vastleggen van 
organische stof in de bodem door groenbemesters, agro-
forestry en landschappelijke lijnelementen zoals hagen.      

4.1.4 ENERGIE
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De hoeves met erfgoed waarde zijn enerzijds lastig te her-
bestemmen i.v.m. met de hoge kosten die gemoeid zijn 
met de verbouwing. Anderzijds biedt de monumentale 
waarde kansen ten aanzien van functiewijziging, omdat er 
meer mogelijk is. 

Per hoeve van cultuurhistorische waarde dient er goed 
gekeken te worden naar hoe het nieuwe programma en de 
bestaande kwaliteiten van de hoeve zo precies mogelijk 
op elkaar af gestemd kunnen worden, ook wat betreft het 
verdienmodel dat hierachter zit. 

Een eventuele uitbreiding van de hoeve, mits respectvol 
gedaan, valt binnen de mogelijkheden. Sloop zou nooit het 
uitgangspunt mogen zijn, maar zou een keuze kunnen zijn, 
mocht de hoeve voor een zeer lange tijd leeg staan of in 
erg slechte staat zijn.  

4.1.5 ERFGOED
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Hoeves en de omliggende gronden kunnen een grote rol 
spelen in de verbetering van het recreatieve netwerk. Vaak 
zijn landbouwgronden niet publiek toegankelijk, waardoor 
het landschap onbereikbaar is. 

Door juist nieuwe recreatieve verbingen te maken over de 
perceelsgrenzen of langs de randen kunnen kan het net-
werk van bestaande routes worden versterkt. 

Ook kunnen bijvoorbeeld bestaande fietspaden, die nu 
vaak gedeeld worden met de auto, opgesplitst worden in 
losse fietsstroken. Hoeves die hiervoor geschikt zijn, zou-
den als knooppunt kunnen dienen binnen dit recreatieve 
netwerk. De hoeve heeft hier de functie van bijvoorbeeld 
een rustplaats, e-bike oplaadpunt of een informele plek 
om iets te drinken.

4.1.6 RECREATIEF NETWERK
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Hoeves die (deels) in slechte staat zijn of die niet geschikt 
zijn voor hergebruik, zouden in aanmerking moeten 
komen voor sloop. De sloop zou wel andere ontwikkelin-
gen moeten stimuleren, zowel met betrekking tot natuur, 
open landschap als leefbare kernen etc.

Er zou in sommige gevallen teruggebouwd kunnen worden 
mits het volume dat terug wordt gebouwd minimaal een-
derde qua oppervlakte is van het gesloopte pand.  Vraag is 
wel wat voor functie hier dan in komt en of je deze functie 
niet beter in de kernen kunt opnemen. 

Daardoor wordt er ook een optie geschetst waarbij sloop 
wordt gestimuleerd, door in ruil daarvoor (verruiming) 
van bouwrechten te geven in dorpskeren en rondom 
OV-knooppunten.

4.1.7 ONTHARDEN EN VERDICHTEN
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Hoeves en de omliggende gronden kunnen een maat-
schappelijke rol vervullen voor de aangrenzende kernen 
of omgeving. Hierbij valt te denken aan een hoeve  waar 
bijvoorbeeld ook zorg wordt verleend. 
Ook kan er behoefte zijn aan specifiek programma zoals 
scholing, schooltuinen of een functie als buurtbatterij.   

Door deze functies binnen voorwaarden mogelijk te maken 
kan de hoeve een nieuwe functie krijgen en een impuls 
betekenen voor het omliggende gebied. 
Ook zijn functiecombinaties mogelijk die gefaseerd in tijd 
medegebruik van de hoeve mogelijk maken zoals de inzet 
van weides of schuren voor publieke bijeenkomsten.  

4.1.8 MAATSCHAPPELIJK PROGRAMMA
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ZV
5. SCENARIO’S PER HOEVE

Per hoeve zijn drie scenario’s geformuleerd en uit-
gewerkt en is er tijdens een expertenbijeenkomst 
gekeken of ze de wettelijke realiteitstoets zouden 
doorstaan, waardoor mogelijke knelpunten in beleid 
en regelgeving zichtbaar werden. Bij het opstellen van 
deze scenario’s is specifiek gekeken wat de relatie is 
tussen hoeve en landschap.
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5.1 SCENARIO’S HOEVE GERAARDBERGSESTRAAT

De scenario’s voor de hoeve aan de Geraardbergsestraat zijn gekozen aan de hand van 
een aantal kwaliteiten die zijn opgemerkt tijdens de analyse en excursie. Het grootste 
probleem van deze hoeve is dat er relatief weinig grond omheen zit (4,4 ha), waardoor 
voortzetting van traditioneel agrarische activiteiten niet haalbaar is. We hebben ervoor 
gekozen om eenzijdige woon- en bedrijfsfunctie niet in de scenario’s op te nemen, 
omdat dit zonevreemde functies zijn die in het buitengebied niet wenselijk zijn.

De drie gekozen scenario’s hebben allen (in meer of mindere mate) een maatschappe-
lijke functie en er is een duidelijke relatie tussen de hoeve en het landschap.
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De hoeve wordt een kinderdagverblijf en/of buiten-
schoolse opvang (bso) voor kinderen die op school 
zitten in omgeving Geraardsbergen of Deftinge. Tevens 
is er een pluktuin en is er ruimte voor natuurspelen. De 
overige gronden (ca. 2ha) worden verkocht of verpacht 
aan bijv. de biologische boerderij Hof Te Muizenhole.

positief
• maatschappelijke voorziening en gunstige uitwerking 

op het landschap
• school is op loopafstand

negatief
• kinderdagopvang of  bso liever situeren in de dorps-

kern of in school zelf
• je hebt een parking nodig; trekt verkeer aan 
• juridisch kan het niet: staat niet in lijst van mogelijke 

fiewijzigingen

SCENARIO 1: KINDERDAGOPVANG MET PLUKBOS EN 
NATUURSPELEN

Kindercentrum gevestigd in de Hoeve Overste 
Douvenrade op landgoed Terworm, aan de rand van 

Schooltuin Natuurspelen
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De gronden rondom de hoeve worden ingericht als 
energielandschap, waarin een combinatie wordt gezocht 
tussen zonnevelden en teelten die onder deze panelen 
kunnen groeien. Door bewoners uit Geraardsbergen en 
Deftinge coöperatief te laten investeren in dit zonnepark 
ontstaat er een energiegebied voor en door de gemeen-
schap. Inclusief beplanting van de beekdalen voor 
CO2-reductie en verbinding van ecologische gebieden.

positief
• bijdrage aan energietransitie
• zonnepark voor de gemeenschap 
• voorkeur zou uitgaan naar mengvorm tussen zonne-

energie en ander grondgebruik 

negatief
• is tegen het open ruimtebeleid van de provincie; er is 

meer dan genoeg potentie op daken.
• coöperatieve energieproductie wordt vooral richting 

windenergie nabij kernen met veel energievraag 
gestuurd

• De hoeve Geraardbergsestraat is gelegen in een 
strategische zone voor windenergie

SCENARIO 2: COÖPERATIEVE ENERGIEHOEVE

dubbelgebruik: zonneveld met schapen dubbelgebruik: zonneveld met akkerbouw ecologische verbindingzones maken
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Verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het 
beekdal vormt de aanleiding om dit scenario te richten op 
ecologie en water. Een nieuw beekdalbos wordt aan-
geplant en er wordt ruimte gemaakt voor wateropslag. 
Hieraan zijn kleinschalige recreatieve functies gekoppeld, 
zoals een camping of voedselbos.

positief
• wenselijk programma, daagt bij aan verhogen biodi-

versiteit, verbinden ecologische structuren en opslag 
water;

• combinatie zoeken met agroforestry; 
• teeltmanagement kan bijdragen aan de biodiversiteit;
• is mogelijk als de hoofdact een recreatiegebied is, 

kan desnoods via planologische ruil met een ander 
niet-gerealiseerd recreatiegebied.

negatief
• naast de camping is er geen verdienmodel
• geen duidelijke functie voor de hoeve

SCENARIO 3:  VERSTERKEN BEEKDALGEBIED: 
ECOLOGIE EN WATER

natuurcampingwateropvangveldenlangs de Herfter Wetering voedselbos
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5.2 SCENARIO’S HOEVE HOF TE CAESBEKE

Hof te Caesbeke ligt dicht bij het dorp Lierde, waardoor we in alledrie de scenario’s 
zochten naar wat de hoeve (en de ruimte tussen de hoeve en het dorp) zou kunen bete-
kenen voor Lierde. Ook bij deze hoeve zit relatief weinig grond (7,7ha) om een traditio-
neel rendabel landbouwbedrijf te beginnen. Ook is de hoeve van zo’n grote monumentale 
waarde, dat bij alle drie de scenario’s de intentie is om het gebouw zoveel mogelijk in 
tact te laten.
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SCENARIO 1:  KLEINSCHALIGE BOERDERIJ (CSA)

Op de hoeve wordt een CSA (Community Supported 
Agriculture) gestart met als doel om de mensen in Lierde 
een plek te bieden om in hun eigen voedselvoorziening 
te voldoen. De hoeve ligt net buiten de bebouwde kom, 
dus een goede en bereikbare locatie voor een gemeen-
schappelijke voorziening. Voor een CSA is ongeveer 3 ha 
nodig. Het principes van de CSA-zelfpluk wordt gebruikt; 
er wordt een oogstaandeel aangeboden waarmee 
aandeelhouders het hele jaar door zelf mogen komen 
oogsten voor eigen gebruik. De rest van de gronden 
(ca. 2,5ha) wordt verkocht aan een boer in de buurt of  
bijvoorbeeld aan een natuurorganisatie die de bebossing 
en daarmee verbinding van de beekdalen verder inzet 
(ca. 1,5ha).

positief
• ligt dicht bij dorpskern
• maatschappelijke functie voor het dorp en draagt bij 

aan gezonde leefomgeving en voedselproductie

negatief
• CSA-boeren hebben niet de middelen om de hoeve 

te kopen en vertrekken meestal vanaf pacht-perceel 

Een pluktuin voor en door bewoners in Lierde. Erwtjes en Knollen; een hoeve met plukuin 
in de buurt

Korte ketens
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SCENARIO 2: ZORGWONEN

In dit scenario wordt collectief wonen (ongeveer 7 
huishoudens) in de hoeve toegestaan en wordt er tussen 
de hoeve en het dorp ook ruimte gemaakt voor woning-
bouwontwikkeling. De hoeve markeert hierdoor het einde 
van het dorp. Grenzend aan het nieuwe woonmilieu 
ontstaat een publiek park voor het dorp met recreatieve 
paden. De bewoners zijn verantwoordelijk voor het 
onderhoud van het park.

positief
• veel waardestijging
• mogelijkheid tot het creëren van een publieke plek 

tussen hoeve en dorp incl. nieuw woonmilieu
• 

negatief

• lintbebouwing is horrorscenario: proberen om de 
woningbouwopgave in de kernen op te lossen 

• meergezinswoningen kan niet via huidige regelge-
ving, maar eventueel wel via contract-convenant

Opnebaar houden van het landschap Aanleg van een openbare tuin met wandelroutes en 
levert bijdrage aan de biodiversitiet

Collectieve woonvorm
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SCENARIO 3: MANEGE

De hoeve wordt een kleine manege, waarbij paarden voor 
recreatieve doeleinden worden verhuurd.  In het gebied 
zelf worden landschappelijke ruiterpaden aangelegd die 
weer worden verbonden met bestaande ruiterpaden in de 
omgeving.

positief
• zou passen binnen de typologie van de hoeve

negatief

• scenario niet vernieuwend
• een manege kan volgens de bestaande wetgeving 

niet toegelaten worden in agrarisch gebied. Indien 
het een manege is, is een bestemmingswijziging 
nodig naar recreatief gebied (=opmaak RUP). De 
kans op slagen van dit opzet is echter laag. Dit kan 
enkel aangepast worden mits grondige (ruimtelijke) 
verantwoording en is enkel mogelijk indien er geruild 
wordt met een elders slecht gelegen recreatief 
terrein. Er kan namelijk niet zomaar landbouwgebied 
aangesneden worden voor een andere functie

• naast de manege komen er vaak ook veel andere 
functies bij; zoals horeca en een feestzaal: hierdoor 
ontstaan problemen qua mobiliteit

• een paardenhouderij gericht op het fokken van paar-
den wordt beschouwd als een para-agrarische acti-
viteit en kan dus toegelaten kan worden in agrarisch 
gebied, terwijl een manege niet beschouwd wordt 
als para-agrarische activiteit. Paardenhouderij Bestaande stallen zullen moeten worden aangepast  Ruiterpaden door de beekdalen in combinatie met 

kleine manege
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5.3 SCENARIO’S HOEVE HOF TEN BOSSCHE

Hof ten Bossche valt op door zijn monumentale ligging in het reliefrijke landschap tussen 
de N48 en het Brakelbos (Natura 2000). In alledrie de scenario’s hebben we gezocht 
hoe we de hoeve en het Brakelbos beter met elkaar kunnen verenigen. De omliggende 
percelen van ca. 40 ha kunnen ingezet worden voor extensieve veeteelt, maar ook 
voor verdere natuurontwikkeling en als verlengstuk van het recreatieve netwerk van het 
Brakelbos.
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Hoeve Hof Ten Bossche - scenario 1: extensieve landbouw met recreatie en natuurontwikkeling

farmcamps

nieuwe routes

vrije uitloopstal

vleeskoeien

natuurgebied

groepsaccomodatie

erosiebescherming?

bosbouw

SCENARIO 1: EXTENSIEVE LANDBOUW COMBINEREN 
MET RECREATIE

Combinatie tussen agrarische en recreatieve bestem-
ming. Hoeve ligt in de buurt van Natura 2000-gebied, 
waardoor stikstof emissies bij grootschalige landbouw 
een probleem wordt; kleinschalig kan wel bijv. met 
vleeskoeien (Angus, 1 GVE/ha). Wellicht deels gecombi-
neerd met akkerbouw gericht op oude granen zoals spelt, 
boekweit etc. Voordeel van vleeskoeien is dat ze op een 
ruig kruidenrijk graslandschap goed kunnen aarden Daar-
naast wordt de plek gebruikt als groepsaccommodatie 
eventueel uitgebreid met vakantie huisjes goed ingepast 
langs bosrand.

positief
• combinatie met agrarisch natuurbeheer is interessant
• kan goede recreatieve toevoeging worden voor het 

Brakelbos

negatief
• rekening houden met stikstof-emissies naast Natura 

2000-gebied, zie ook PAS-regeling: hangt af van 
intensiteit windrichting etc.

• Wellicht te extensief, waardoor de koeien als decor 
voor de landbouw gezien worden en de economi-
sche activiteit voornamelijk gericht is op groepsac-
comodatie. Als landbouw de hoofdact is, is er geen 
probleem.

Natuurderij Keixersrande; boerderij met focus op 
agrarisch natuurbeheer

Farmcamps: kamperen bij de boer Groepsaccomodatie
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SCENARIO 2: LANDGOED TEN BOSSCHE

Het Brakelbos wordt vergroot om de ecologische en 
recreatieve verbinding tussen de omliggende bossen 
te verbeteren. Het bos kan zowel gebruikt worden als 
plukbos/voedselbos of als productiebos. De hoeve en 
gronden worden gekocht door een particulier die hier 
mag wonen op voorwaarde dat hij de hoeve in oude staat 
herstelt en een groot deel van de omliggende gronden 
openbaar toegankelijk zal houden en ook de recreatieve 
paden toestaat op de locatie: landgoed constructie, mini-
maal 90% publiek, 10% privé. 

positief
• natuur en recreatief net wordt uitgebreid
• uitbreiding bos zou kunnen dienen als bufferzone 

tussen landbouw en natuur: agroforestry

negatief
• een dergelijke landgoedregeling als in Nederland 

bestaat niet in België
• ontwikkeling natuur gaat ten koste van landbouware-

aal (en zou dus in het kader van AGNAS herbestemd 
kunnen worden tot bos). 

Hoeve Hof Ten Bossche - scenario 2: Landgoed

wijngaard

nieuwe routes

ecologische verbinding

landgoed

bosbouw

De Schipborg: een landgoed 
ontworpen door Berlage

HoutoogstVergroten van de recreatieve paden 
in het Brakelbos
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SCENARIO 3. HOTEL RECHTSTREEKS

Op de plek van de hoeve komt een hotel en restaurant, 
waarbij het voedsel direct van het land komt.
Rondom de hoeve wordt een moestuin gesitueerd van 
1,5-3 ha en een goed ingepast parkeerterrein. 70% van 
de 40ha grond wordt verkocht aan een natuurbeheer-
der of aan een biologische boer.  De grote schuur van 
de hoeve wordt gesloopt en er komt een nieuw, kleiner 
schuurvolume voor terug met daarin een hotel.

positief
• uitzonderlijk ligging en cultuurhistorische waarde 

hoeve past bij de functie
• hotel vormt een nieuwe toegangspoort voor het 

Brakelbos

negatief
• het programma is te exclusief
• gronden moeten wel ter beschikking van de lokale 

landbouw blijven en het zelfvoorzienende en dus 
grondgebonden aspect van het concept behouden.

• bereikbaarheid en mobiliteit kan problemen opleve-
ren (o.a. door ontsluitimg N-weg)

Hoeve Hof Ten Bossche - scenario 3: Hotel Rechtstreeks

natuurincl. akkerbouw

hotel+restaurant

moestuin

plukbos

graften?

parkeren

siertuin

Villa Augustus - moestuin van 1,5 ha Trouwlocatie Restaurant
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5.4 SCENARIO’S HOEVE KARREWEG

Hoeve Karreweg is van de vier hoeves het minst in het oog springend. Wel is deze 
hoeve kenmerkend voor heel veel vergelijkbare varkenshouderijen die de laatste jaren 
zijn gesloten. Probleem is vooral dat de oude stallen lastig zijn her te gebruiken (want 
laag, donker en asbest). Bovendien heeft nieuwe wetgeving ervoor gezorgd, dat deze 
stallen niet meer voor de varkensindustrie gebruikt mogen worden. De gekozen scenario 
gaan uit van drie richtingen: sloop en nieuwbouw, hergebruik voor innovatieve teelten en 
hergebruik voor biologische varkenshouderij.
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Hoeve Karreweg - scenario 2: rood-voor-rood

bedrijfsgebouw van 2000m2

3 woningen van 750m2

Lorem ipsum

TOEKOMSTIGE UITBREIDINGSMOGELIJKHEID

SCENARIO 1. ROOD VOOR ROOD

De intentie in dit scenario is om de landschapsontsie-
rende gebouwen (de varkensstallen) te slopen, er iets 
nieuws voor terug te bouwen en om gelijk de land-
schappelijke kwaliteit te verbeteren. Het woonhuis blijft 
staan, maar de ca. 6000m2 aan stallen worden gesloopt. 
Hiervoor in de plaats mag een ondernemer een nieuw 
gebouw neerzetten met een bedrijfs- of woonbestem-
ming. De hoeveelheid vierkante meter dat teruggebouwd 
mag worden is gebaseerd op de rood-voor-rood-regeling 
in Nederland. Een formule kan zijn dat je voor de eerste 
100m2 sloop, 100m2 terug mag bouwen (1:1). Voor 
101-500m2 sloop mag je de helft (1:2) bouwen en 
daarboven geldt de verhouding 1:3, dus in het geval van 
deze 6000m2 mag er 2100m2 worden teruggebouwd. 
De overige 3900m2 moet een groene invulling krijgen. 
De gehanteerde formule zal afhangen van de gemeente.

positief
• interessante strategie om varkenstallen te vervangen 

voor nieuwbouw
• er kan een grotere regionale strategie aan gekoppeld 

worden: slopen van stallen voor ontwikkelrechten

negatief
• gevaar dat er veel bedrijven komen die je niet op het 

platteland wilt; versnippering
• hiermee los je niet huidige probleem van zon-

evreemde functies op het platteland op

Slopen van varkensstallen Terugbouwen en daarmee de biodiversiteit verho-
gen

Rijsgaardhoeve; de voormalige mestkelder is 
omgebouwd tot natuurlijke zwemvijver. 
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Hoeve Karreweg - scenario 3: agro start-ups

agro start-ups van 500-1000m2

oesterzwammen (1000m2)

sprinkhanen (1000m2)

wormen (500m2)

SCENARIO 2. AGRO-INNOVATIEHUB

In dit scenario wordt ingezet op hergebruik van de 
bestaande varkensstallen voor innovatieve agrarische 
functies zoals bijv. een oesterzwamkwekerij, insecten-
kwekerij of algenkwekerij. Teelten die relatief eenvoudig 
met een paar kleine aanpassingen in een varkensstal 
gehuisvest kunnen worden. Voorwaarde is wel dat de 
asbestdaken vervangen worden met zonnepanelen. De 
varkensstalen worden opgedeeld in kleinere eenheden, 
zodat agrarische start-ups kunnen experimenteren en 
langzaam kunnen opschalen. De bedrijfsvoering van de 
onderneming zou zoveel mogelijk moeten inspelen op de 
circulaire reststoffen uit de omgeving.

positief
• draagt bij aan innovatie van het platteland en kan 

complementair zijn aan agrarische bedrijven die al in 
de omgeving zijn gehuisvest 

• insectenkweek bijv. is veel milieuvriendelijker dan de 
traditionele veehouderij

• varkensstallen zijn na aanpassing geschikt voor 
insectenteelten of oesterzwamteelten 

negatief
• hoe ga je een dergelijk initiatief financieren
• nog onduidelijk of verschillende teelten naast elkaar 

kunnen bestaan
• dit soort innovatieve teelten zijn alleen maar rendabel 

als het wordt opgeschaald

Geerink Oesterzwammen in oude varkensstal Samenwerking met Aqua4C in Kruishoutem, zoeken 
nog lokale insecten of quinoa om aan voer toe te 

De buffalowormen worden bij Topinsect gekweekt 
op granen en groenten, zonder toevoeging van 
andere producten.
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Hoeve Karreweg - scenario 4: biologische varkenshouderij

voedselbos varkens

70 zeugen, 500 vleesvarkens

70 zeugen, 500 vleesvarkens

modderpoel

SCENARIO 3. BIOLOGISCHE VARKENSBOER

In dit scenario wordt onderzocht in hoeverre een var-
kenshouderij nog toekomst heeft op deze locatie. Omdat 
een megastal met de huidige bouwkundige eisen en 
grootte niet op de locatie past, wordt er gekozen voor een 
biologische varkensboer. Biologische landbouw scoort 
goed op dierenwelzijn en lokale effecten omdat er minder 
bestrijdingsmiddelen worden toegepast en emissies van 
stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen lager zijn. 

positief
• het is diervriendelijker dan extensieve varkensteelt
• hiermee creëer je voor de stallen een tweede leven 

negatief
• is er überhaupt een toekomst voor de (biologische) 

varkenshouderij?
• iemand anders zal de sloop en sanering moeten 

betalen want uit die kweekactiviteit kan dat nooit 
rendabel gemaakt worden.

• hele ondernemende ondernemer nodig, die verbre-
ding zoekt naast de varkensteelt; BBQ-pakketten, 
workshops etc.

• onzekere (bioloigische) vleesprijzen

modderpoel combineren met recreatieve/educatieve programma’s buitenruimte voor varkens
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ZV
6. VOORKEURSSCENARIO’S

In overleg met de experts en opdrachtgever is op basis 
van duidelijke criteria één voorkeurscenario uitgespro-
ken. De voorkeursscenario’s borduren veelal voort op 
een van de 3 scenario’, waarbij het gekozen scenario 
verder is aangevuld en aangescherpt. 
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6.1 SCENARIO ENERGIEHOEVE (GERAARDBERGSESTRAAT)

Welk scenario
Hoeve wordt knooppunt in energielandschap Denderland. 
De energietransitie wordt ingezet om het  landschap 
mooier en toegankelijker te maken en om de hoeve 
daarin een nieuwe betekenis te geven. 

Waarom
De provincie Oost-Vlaanderen wil met haar klimaat-
plan ‘Naar een klimaatgezond Oost- Vlaanderen’ tegen 
2050 volledig klimaatneutraal zijn. Hiervoor is o.a het 
document Energielandschap Denderland opgesteld 
(2018). Om klimaatgezond te worden zal er ruimte voor 
windturbines en andere energiemaatregelen zijn in het 
landschap. In de energievisie Denderland wordt in het 
tweede hoofdstuk de basis van een gebiedsgerichte visie 
winningsgebieden aangeduid voor elke energievorm 
(wind, zon, biomassa en water). De hoeve Geraardberg-
sestraat is in dit rapport gelegen in een strategische zone 
voor windenergie. Bijzonder aan deze energievisie is dat 
men de energietransitie als een kans ziet om nieuwe 
stappen te zetten richting duurzaam ruimtegebruik en om 
een aantal ongelukkige evoluties uit het verleden te her-
stellen. De vraag is hoe het energielandschap gestuurd 
kan worden naar een waardevol landschap binnen de 
contouren van de ‘beperkte’ ruimte in Vlaanderen en hoe 
kan de energietransitie gepland worden om de ruimte te 
herordenen met respect voor alle ingrediënten van het 
landschap? 

Hoe
De gronden rondom de hoeve worden ingericht ten 
behoeve van het energielandschap Denderland, waarin 
een combinatie wordt gezocht tussen windenergie en 
landschappelijke verbetering. Er wordt in dit scenario 

gekozen voor de plaatsing van grootschalige windtur-
bines van minimaal 3MW (rotordiameter 100m – punt-
hoogte 150m). Verder wordt gekozen om de plaatsing 
van windmolens te combineren met landschappelijke en 
ecologische ontwikkeling. Hiermee vormt windenergie 
een katalysator voor landschapsontwikkeling.

De positionering van de windturbines volgt de beekdalen. 
De onderhoudsroute voor de windmolens wordt ingezet 
als recreatieve route langs de beekdalen. Gestreefd wordt 
om bewoners uit Geraardsbergen en Deftinge coöperatief 
te laten investeren in dit energielandschap zodat er een 
energiegebied ontstaat voor en door de gemeenschap.
Het scenario gaat uit van het principe dat in een windwin-
ningsgebied de lasten en lusten zullen worden verdeeld. 
De opbrengsten die behaald worden uit de energiepro-
ductie, vloeien uiteindelijk terug naar de gemeenschap.

Uiteraard moet dit samengaan met een landschappelijke 
verbetering. Het beekdal wordt beplant voor CO2-reduc-
tie en verbinding van ecologische gebieden.Daarnaast 
houden de bomen de grond en het water beter vast, 
waardoor erosie en wateroverlast afneemt.  Dit kan op 
strategische locaties gecombineerd worden met ruimte 
voor natuurspelen. De opbrengsten van de windmolens 
worden in omgevingsfondsen gestopt, voor voedselpro-
ductie en landschaps- en natuurontwikkeling.

Windmolens in het Robbenoordbos (NL): combinatie tussen natuurontwikke-
ling en energieproductie

Superbatterij van 3 megawatt bij het Prinses Alexia Windpark in Zeewolde (NL) 
slaat het overschot van de windproductie op.
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Wat gebeurt er met de hoeve
De hoeve zelf wordt het woonhuis van de natuurbe-
heerder, tevens is er aan de achterzijde ene informatie-
centrum over de verduurzaming van de leefomgeving. 
Ook wordt er een grote batterij  in een van de schuren 
geplaatst die stroom uit de windenergie zal opslaan 
en op gunstige momenten zal leveren aan het net. De 
batterij van ongeveer een container (ca. 3 bij 14 meter) 
groot balanceert vraag en aanbod in energie en helpt zo 
forse infrastructurele investeringen in het elektriciteitsnet 
te voorkomen. Zo wordt het net minder belast en kan de 
opgewekte energie op de meest winstgevende momen-
ten worden verkocht.

Wat gebeurt er met de omliggende percelen
De overige gronden worden verkocht of verpacht aan 
bijv. de biologische boerderij Hof Te Muizenhole (bijv. 
via https://www.delandgenoten.be)
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De Schipborg: een landgoed ontworpen door Berlage Plukbos Kardinge Houtoogst

AgroforestryVergroten van de recreatieve paden in het BrakelbosVoedselbos
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Energievisie
Het plangebied van deze hoeve wordt in de Energievisie 
Denderland aangeduid als zoekgebied voor windenergie. 
De versterking van de beekdalen zijn een goede aanlei-
ding om hier windturbines langs te plaatsen om zo deze 
lange lijnen in het landschap te versterken en een exten-
sief recreatienetwerk aan het landschap toe te voegen.   

5756

Ruimtelijke visie 
energielandschap 
Denderland

EHUB

Windturbine

Grid windturbines

Waterkrachtcentrale

Zoekzone voor warmtenet (> 2,5 MWh/j/m)

Bestaande watermolens

Zonnewegen gewestwegen (stroom)

Zonnewegen autosnelwegen (stroom)

Zonnewegen gewestwegen (warmte)

Zonnewegen spoorwegen

Aanpak dorpsranden 
(houtkanten)
Valleisystemen

57

LEGENDE

De ingetekende puntlocaties voor

windturbines zijn volgens bepaalde

parameters gekozen om een realistisch aantal

te kunnen inschatten in het kader van dit

ontwerpend onderzoek. Dit zijn geen exacte

locaties en verder detailonderzoek is noodzakelijk

voor de locatiekeuze.
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energievisie 

3736

De restrictiekaart voor windturbines is samen 
met de opbouw en opsomming van de 
restricties opgenomen in bijlage. Hiernaast is de 
potentiekaart voor windturbines opgenomen, de 
overgebleven zones uit de restrictiekaart.

Restricties
Voor de inplanting van windturbines bestaan heel 
wat restricties. Het betreft bestaande regulering 
zoals geluidbuffering rond gebouwen, regels ter 
bescherming van landschap en natuur, fauna en 
flora, veiligheidsvoorschriften rond infrastructuren, 
etc. Het geheel hiervan is weergegeven in de 
windrestrictiekaart voor het gebied. Het resultaat 
is geen blauwdruk van alle met windturbines 
in te richten plekken in de Dendervallei. Het is 
geen visiekaart, maar een werkkaart. Ze traceert 
beschikbare plekken voor windturbines indien van 
de huidige ruimtelijke context wordt uitgegaan 
en de huidige regelgevingen en (veiligheids)
voorschriften worden gevolgd. 

Net zoals turbines technisch zullen evolueren, 
zullen ook de restricties ervoor in de toekomst 
evolueren. En ruimtelijke structuur zelf evolueert 
ook. Deze kaart is opgemaakt anno 2018 en is in 
de toekomst veranderlijk. Deze werkkaart wordt 
dus niet opgevat als een normatief kader maar als 
een richtinggevend instrument voor de ruimtelijke 
visie dat de huidige beperkingen signaleert. 

WIND

potentiekaart voor windturbines - Scenario 2050

potentiekaart voor windturbines - Scenario 2030

Waar komen ze?

37

Gebouwrestrictie - 250 m

Seveso - buffer 30m
Spoorwegen - buffer 30m
Autosnelwegen  - buffer 30m
  - buffer 67,5m
Gewestwegen  - buffer 8m
  - buffer 65,5m
Hoogspanningslijn - buffer 172,5m
Gas - buffer 206m
Recent overstroomde gebieden
Stiltegebieden
Natuur en landschap 
(reservaten, VEN IVON, Habitatrichtlijnen, 
relicten, ankerplaatsen, ...)

Kaart windrestricties (meer info: zie bijlage)     
LEGENDE
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E 
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kaart met windrestricties / hindercontouren
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Impressie van gebied na inzet windturbines langs beekdalen: groene robuuste beekdalen met recreatieve verbindingen en open kouters voor de landbouw inzet: ebestaande toestand. inzet: bestaande toestand.
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6.2 SCENARIO ZORGHOEVE (HOF TE CAESBEKE)

Scenario
De monumentale hoeve wordt getransformeerd tot 
een zorghoeve waar zowel ouderen als mensen met 
een geestelijke beperking collectief kunnen wonen. Het 
scenario biedt een antwoord op een aantal maatschap-
pelijke trends: vereenzaming, vergrijzing en de vraag naar 
solidair wonen. Ook wordt op die manier verloedering 
tegengegaan van waardevol patrimonium.

Waarom
De hoeve ligt dichtbij de dorpskern van Lierde, daarom 
is in dit scenario verkend om de bestemming te wijzigen 
naar wonen met een maatschappelijke insteek. Ook 
nodigt de maatvoering van de hoeve,  uit tot gelijkvloerse 
woonconcepten.

Er zijn twee beleidsmatige veranderingen in Vlaanderen 
gaande waar dit scenario op aanhaakt: het stimuleren 
van alternatieve woonvormen en de introductie van het 
PVB

• Stimuleren alternatieve woonvormen: op 15 okto-
ber 2015 richtte het Vlaams parlement zich tot de 
Vlaamse regering met de vraag “alle mogelijkheden 
te geven aan alternatieve en innoverende wooncon-
cepten, rekening houdende met de hedendaagse 
en toekomstige samenleving”. De intentie is om 
niet bij te bouwen, maar om anders te gaan wonen, 
daarvoor is een nieuw woningaanbod én zijn nieuwe 
regels nodig. 

• Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een 
handicap (PVB): met een persoonlijk assistentie-
budget (PAB) kunt u als persoon met een handicap 
assistentie organiseren en financieren voor thuis, 

op school of op het werk. Dit heeft geleid tot los-
koppeling van vastgoed en zorg en is sinds 2018 
ingevoerd. Geeft mensen meer vrijheid om zelf te 
bepalen welke zorg ze nodig hebben en hoe dit 
gebeurt.

Hoe
De hoeve wordt ingericht als collectief woon-zorgcon-
cept voor ouderen en mensen met een beperking. Omdat 
de hoeve zo dichtbij Lierde ligt is er gezocht om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren aan het dorp. In 
een van de oude opslagstallen wordt daarom ingericht 
als activiteitencentrum (polyvalente ruimte). Daarnaast 
wordt er een nieuwe langzame verkeersroute aangelegd 
tussen de hoeve en dorpskern. Ook de tunnel die onder 
de spoordijk loop, en nu alleen gebruikt wordt voor agra-
risch vervoer, wordt beter verbonden zodat er een nieuwe 
recreatieve route ontstaat. Ook wordt de oude hoogstam-
boomgaard in ere hersteld. 

wonen onder begeleiding

rustig wonen voor ouderen met collectieve voorzieningen
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Wat gebeurt er met de hoeve
De hoeve wordt zo ingedeeld dat er twee woonconcepten 
plaats kunnen vinden: vijf ouderenwoningen van onge-
veer 60m2 met allen hun eigen keuken en badkamer. 
Daarnaast is een woongemeenschap voor acht personen 
met een beperking die worden begeleid door een gezin 
die de zorg draagt voor de acht bewoners. Dit gezin heeft 
een aparte woning. Daarnaast is er een grote activitei-
tenruimte waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten, 
maar die ook gebruikt kan worden voor de dagbesteding 
of dagcentrum. Teven kan deze ruimte dienst doen als 
ontmoetingsruimte voor de buurt.

Wat gebeurt er met de omliggende percelen
De zorgboerderij behoudt een klein gedeelte van de 
omliggende gronden als tuin, de rest van de gronden 
(2,5ha) wordt verkocht aan een boer in de buurt en aan 
een natuurbeheerder die de bebossing en daarmee ver-
binding van de beekdalen verder inzet (1,5ha). 

3 x ouderen woning (65m2)

2 x ouderen woning (70m2)

Woning begeleiders/zorggezin (140m2)

Opslag / garage

Activiteitenruimte (375m2)

Gemeenschappelijk wonen
8 personen (300m2)

moestuin (1ha)

informeel �etspad
wateropslag

32
 m

1.600m3

1000m3

400m3

700m3

550m3

250m3

1.4
00

m3

2.6
00

m3
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Oude Mars, Zwolle (Nederland)
Zorgboerderij voor 16 clienten met aangeboren hersen-
letsel  of  psychische  problematiek. In de boerderij zijn 
twee woongroepen met acht  kamers van ongeveer 30 
m2 gerealiseerd.  Iedere  kamer  heeft  een  eigen  bad-
kamer;  acht  kamers  vormen  samen  een  woongroep  
met  een  woonkamer  en  een gezamenlijke keuken-
wordt. In een gezamenlijke ruimte vinden dagbestedings-
activiteiten plaats.

Villa VIP 
Kleinschalige zorgwoning waar maximaal tien personen 
met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. 
Elke bewoner heeft een ruime kamer met een zithoek 
om zich even terug te trekken en de woning heeft een 
tuin met plaats voor een moestuin of enkele dieren. Elke 
VillaVip woning ligt op wandelafstand van het centrum 
van de gemeente of stad. 

Vierkantshoeve Ter Beemt
Collectieve woonvorm waarin zeven gezinnen samen 
wonen in een vierkantshoeve en een groot deel van de 
voorzieningen delen. De hoeve is kenmerkend voor een 
tendens die gaande is van gezinnen die graag collectief 
willen wonen in gebouwen met erfgoedwaarde.

Drie referenties die als inspiratie dienen voor dit scenario:
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6.3 SCENARIO AGROFORESTRY HOEVE BRAKEL

Scenario
Het Brakelbos wordt vergroot en verbonden met land-
bouw door middel van agrofrestry. Zo wordt de ecologi-
sche waarde vergroot en kan er ervaring worden opge-
daan met agrofrestry. Daarnaast worden de recreatieve 
routes in het bos verlengd. De hoeve is een combinatie 
van woon- en recreatief programma.

Waarom
De Vlaamse regering wil het bosareaal uitbreiden, de 
kwaliteit van het gevoerde bosbeheer verbeteren en de 
vele functies van het bos evenwichtig invullen. Ze hecht 
veel belang aan de bebossing van landbouwgronden 
door landbouwers en aan initiatieven van lokale besturen 
en privé- personen. Het Brakelbos is een Natura 2000 
gebied en daarom een gebied dat beschermd wordt van-
uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese 
richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en 
hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om 
de biodiversiteit te behouden. Uitbreiding van dit gebied 
in combinatie met landbouw zou een winwin-situatie op 
kunnen leveren.

Hoe
Een groot deel van de 44 ha aan percelen rondom de 
hoeve worden getransformeerd naar een combinatie van 
productiebos en plukbos. De hoeve en gronden worden 
beheerd en bewoond door een bosbeheerder, hij houdt 
in de gaten hoe het bos verandert en geeft aan wat voor 
werkzaamheden er gedaan moeten worden volgens het 
beheerplan. Daarnaast zal bij de hoeve ruimte worden 
ingericht voor een kleinschalige recreatieve voorziening. 
Doel van de nieuwe aanplant is tweeledig: het recreatieve 
netwerk van het Brakelbos uitbreiden en toegankelijker 

maken en om bosbouw te combineren met voedsel-
productie. De contourteelt (contour farming) die wordt 
voorgesteld is een duurzame manier van landbouw 
waarbij landbouwers gewassen parallel op de hoogtelij-
nen van de te hellingen worden geplant. Deze ordening 
van planten breekt de stroming van water en maakt het 
mogelijk om bodemerosie te voorkomen. Ook worden er 
op enkele vlakke delen waterbuffers gemaakt, om water 
op te vangen en te gebruiken in droge periodes.

referenties/sfeerbeelden

Agroforestry biedt kansen voor combinatie van teelten en producten

De rijen bomen in combinatie met weides creeren een microklimaat
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Wat gebeurt er met de hoeve
De grote schuur van de hoeve wordt gesloopt en er 
komt een nieuw, kleiner gebouw (op ongeveer 1/3 van 
het oppervlak van de de bestaande schuur) met twee 
groepsaccomodaties. Het woonhuis wordt gerenoveerd 
in oude staat. De overige schuren worden gebruikt voor 
opslag van o.a. landbouwmaterieel 

Woonhuis (BVO: 575m2)

Opslag / garage

Groepsaccomodatie 2x 10 personen
(350m2)
contouren bestaande loods
(1400m2)

35
 m

1.750m3

1.800m3

550m3 2.3
00

m3
700m3
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m3
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De Schipborg: een landgoed ontworpen door Berlage Plukbos Kardinge Houtoogst

AgroforestryVergroten van de recreatieve paden in het BrakelbosVoedselbos
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sloop stallen 0,6 ha

2 ha voor voedelproductie of 
natuurontwikkeling

huis en tuin 0,4 ha
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6.4 SCENARIO VERHANDELBARE BOUWRECHTEN HOEVE KARREWEG

Sceanrio
Dit scenario gaat ervan uit de varkensstallen inclusief het 
woonhuis te slopen en de ontwikkelrechten van de grond 
te ruilen met een onbestemde plek in een dorpskern of 
om ontwikkelrechten te verruimen in stationsgebieden. 
Hierdoor wordt het landschap mooier en worden dorps-
kernen levendiger en/of stationsgebieden beter benut.

Waarom
Er zijn steeds meer varkenshouders in België. Veel 
varkensstallen komen leeg te staan en zijn lastig te 
herbestemmen i.v.m. de hoge kosten die sloop (door 
asbest) of hergebruik (specifieke maatvoering) met zich 
meebrengen. Ze liggen ook vaak in gebieden die slecht 
bereikbaar zijn.

Het stoppen met bouwen in het landelijk gebied moet 
Vlamingen dwingen om dichter op elkaar te wonen. Elke 
dag wordt er nog teveel van de openbare ruimte afge-
snoept. Om deze mentaliteit te veranderen, zal er op een 
radicaal andere wijze over de ruimtelijke ordening van het 
Vlaamse platteland nagedacht moeten worden. Dorpen 
en stadskernen moeten versterkt worden, de ruimte daar-
omheen moet bestemd worden voor landbouw, natuur 
en energieproductie. Nieuwe programma’s moeten alleen 
bij hoge uitzondering worden toegestaan (i.v.m. erfgoed-
waarde bijvoorbeeld), en er moet nagedacht worden 
in termen van sloop en afname van gebouwen in het 
landelijk gebied. 

Hoe
De varkensstallen worden gesloopt, dit wordt gefinan-
cierd door de ontwikkelingsrechten te verplaatsen naar 
een kern, dan kan dit volgens het Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan van Oost-Vlaanderen enkel in woongebied 
door bijvoorbeeld op bepaalde plaatsen een of meerdere 
bouwlagen extra toe te staan.
 Woonuitbreidingsgebied kan enkel aangesneden worden 
indien er een behoefte is of mits compensatie van een 
ander woongebied; dit kan in lege, onbestemde gebie-
den in hoofddorpen, maar ook door verruiming van de 
ontwikkelrechten bij stationsgebieden. De hoofddorpen 
in Kruisem zijn: Kruishoutem, Zulte, Olsene en Machelen. 
Qua dichtsbijzijnde stationsgebieden zouden Waregem 
(niet in Oost-Vlaanderen) of Stationsgebied Deinze 
geschikt zijn, mits er een goede stedenbouwkundige visie 
wordt gemaakt, om de ontwikkelrechten te verruimen en 
daarmee het gebied te verdichten.

Om dit voor elkaar te krijgen zal er een sloopbank opge-
richt dienen te worden. Hierin worden vierkante meter 
verhandeld. Als je iets sloopt krijg je het recht om ergens 
anders iets onder bepaalde voorwaarde terug te bouwen. 
In o.a. de Nederlandse gemeente Someren en Raalte 
wordt er al gewerkt met een sloopbank. 
Eigenaren die (nog) geen concreet plan hebben voor 
invulling  van hun erf of gebouwen kunnen hun gebou-
wen slopen en dit in de sloopbank laten registeren. De 
eigenaar ontvangt een sloopbewijs. Gedurende bijv. 5 
jaar kunnen de gesloopte m2 worden ingebracht in een 
traject waar sloop vereist is (zoals bij de sloop van oude 
niet-functionerende varkensstallen). Het sloopbewijs is 
verhandelbaar.

De vraagzijde is dus bepalend om het scenario te laten 
slagen. Er moeten dus plekken zijn in de omgeving van 
Kruishoutem waar de marktvraag zodanig hoog ligt, dat 
kopers gestimuleerd worden om hieraan mee te doen.

Varkensstallen zijn door hun afmetingen en materiaalgebruik lastig te herge-
bruiken

Sloop vergroot de openheid van het platteland
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Wat gebeurt er met de hoeve en het erf
De hoeve wordt gesloopt, de grond eronder gesaneerd 
en wordt weer beschikbaar voor voedselproductie of 
natuurontwikkeling

woonhuis (260m2)

varkensstallen (5870m2)

asbestdaken (6260 m2)

3.500m3
750m3

1.900m3

11.200m3

3.500m3

15
5 

m
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DORPSKERN 
VERDICHTEN

STATIONSGEBIED 
VERDICHTEN

sloopkosten van de stallen tussen de € 30-45,- /m2
asbestsanering dak: € 9,-/m2

wonen 

bedrijvigheid

horeca 

groen/ agrarisch

station
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Dorpskernen verdichten
Onbestemde ruimtes in de hoofddorpen van gemeenten 
zullen beschikbaar kunnen worden gesteld voor woning-
bouw of andere voorzieningen die ten goede komen 
aan de leefbaarheid.  in Kruisem zijn de hooffddorpen: 
Kruishoutem, Zulte, Olsene en Machelen. 

DORPSKERN 
VERDICHTEN

STATIONSGEBIED 
VERDICHTEN

sloopkosten van de stallen tussen de € 30-45,- /m2
asbestsanering dak: € 9,-/m2

Sloopdatabank

1000 m2 sloop stallen = recht op
- 1000 m3 woning/bedrijfsgebouw op 
kavel met andere bestemming
- tweede woning op kavel

wonen (€ 250/m2)

bedrijvigheid (€ 150/m2) 

horeca (?/m2)

groen/ agrarisch (€ 4-8/m2)

1000 m2 sloop stallen = recht op
- verruiming van de ontwikkelrechten op 
bestaande bestemming bij strategische 
OV-knooppunten of werklocaties

station

Kruishoutem, mogelijke plekken voor verdichting

HOEVE KARREWEG / VERHANDELBARE BOUWRECHTEN
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DORPSKERN 
VERDICHTEN

STATIONSGEBIED 
VERDICHTEN
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asbestsanering dak: € 9,-/m2
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- 1000 m3 woning/bedrijfsgebouw op 
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- tweede woning op kavel

wonen (€ 250/m2)

bedrijvigheid (€ 150/m2) 

horeca (?/m2)

groen/ agrarisch (€ 4-8/m2)

1000 m2 sloop stallen = recht op
- verruiming van de ontwikkelrechten op 
bestaande bestemming bij strategische 
OV-knooppunten of werklocaties

station

Stationsgebieden verdichten
Door rondom stationsgebieden de ontwikkelmogelijk-
heden te verruimen ontstaan er sterke multi-modale 
knooppunten. Goede onderliggende stedenbouwkundige 
visie is een vereiste.

Stationsgebied Deinze

HOEVE KARREWEG / VERHANDELBARE BOUWRECHTEN
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ZV
7. AFWEGINGSKADER & 
BESLISBOOM
In de laatste fase is er een afwegingskader ontwikkeld. 
Dit afwegingskader dient drie doelen. 
• De stedenbouwkundig ambtenaar of beleidsmaker 

kan de rol of functie die bij een vergunningsaan-
vraag wordt gevraagd toetsen aan de inzichten 
verkregen uit dit ontwerpend onderzoek. 

• Een tweede doel is houvast bieden aan de betrok-
kenen waarbij zij vragen i.v.m. met hergebruik 
kunnen kanaliseren naar kwalitatieve voorbeelden. 
Op die manier vindt er een sensibilisering plaats 
rond goede praktijken i.v.m. met hergebruik.

• Ten slotte worden handvaten aangereikt die inzicht 
geven in de mogelijkheden doorheen het proces 
om tot een effectieve uitwerking te kunnen komen. 
Dit dient op een methodologische manier te wor-
den voorgesteld: Het mag niet de ambitie hebben 
allesomvattend te zijn maar heeft als sterkte 
gebaseerd te zijn op concrete cases.

• 

Vervolgens is een concept-beslisboom verder uit-
gewerkt die op een stapsgewijze (met drie treden) 
manier uitlegt hoe een nieuw initiatief van een hoeve-
reconversie getoetst kan worden. Indien de drie treden 
met succes worden doorlopen kan er overgegaan wor-
den tot vergunnen, eventueel met randvoorwaarden.
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Hoeve 1 Hoeve 2

Hoeve 3 Hoeve 4
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7.1 AFWEGINGSKADER HOEVES

De scenario’s per hoeve worden beoordeeld op de 
specifieke ingrepen per thema. Zo kan inzichtelijk worden 
gemaakt wat de bijdrage is en waar wellicht nog winst 
te behalen is. Elke hoeve heeft een specifiek thema als 
uitgangspunt en levert daarnaast ook meerwaarde op 
andere thema’s.   

1. De hoeve aan de Geraardsbergsestraat levert als 
energiehoeve een bijdrage aan de energietransitie door 
de plaatsing van windturbines. De opbrengsten uit de 
windturbines, het padennetwerk en de biomassacentrale 
leveren lokaal een meerwaarde op. De aanplant van extra 
bos houdt bodem en water langer vast en buffert zo CO2. 
Het bos vormt tevens een bijdrage aan het ecologisch 
netwerk. (afb ster en toolbox)

2. De hoeve Hof te Caesbeke zet vooral in op zorg en het 
vormen van een gemeenschap en het instandhouden van 
de erfgoedwaarde van de hoeve. In deze functie kan de 
hoeve ook een rol gaan spelen voor de kern van Lierde 
door het verknopen van recreatieve netwerken langs de 
beek en onder het spoor, het toevoegen van waterberging 
langs de beek en  bloemrijke graslanden langs de randen.  
(afb ster en toolbox)    

3. De hoeve Hof ten Bossche gaat uit van een verknoping 
tussen natuur en landbouw door middel van agroforestry. 
Dit is een vorm van landbouw die uitgaat van meervoud-
ige opbrengsten. Door de contourbewerking en aanplant 
van bos wordt erosie op deze helling tegengegaan. Ook 
zorgt het bos voor vastlegging van CO2 en een vergroot 
aandeel organische stof en het vasthouden van water. De  
lijnvormige groenelementen vormen goede verbindingen 
voor dieren en planten en er ontstaat een goed microk-

limaat voor insecten. Voor de lokale gemeenschap kan 
meerwaarde ontstaan door het behouden van de hoeve 
en de aanwezigheid van het jeugdverblijf.   

4. De hoeve Karreweg toont de meerwaarde van het 
denken op regionale schaal waarbij actieve ontharding 
bijdraagt aan actief bodemleven, infiltratie van water 
en vermindering van mobiliteit in het buitengebied. Ook 
kunnen door de hiermee samenhangende verdichting, 
dorpscentra weer worden geactiveerd door de toename 
van het aantal inwoners en het draagvlak voor voor-
zieningen.  

Beslisboom als hulpmiddel
In deze cases is de maatschappelijke meerwaarde veelal 
evident. Bij nieuwe of meer zonevreemde functies kan dit 
wellicht minder makkelijk zijn vast te stellen of kunnen 
de tegenprestaties bij een mogelijke vergunning niet altijd 
helder zijn. Hiervoor is het van belang naar de totale 
ontwikkeling te kijken en de impact hiervan goed in beeld 
te krijgen. Hiervoor is als hulpmiddel de beslisboom 
ontwikkeld. Deze wordt op de volgende pagina nader 
toegelicht. 

  

Hoeve 1

Hoeve 3

Hoeve 2

Hoeve 4
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TREDE 3: Integrale ambitietoets, draagt de functie (bestemming) bij tot realisatie van het ruimtelijk 
en economisch en sociaal beleid in dit gebied?

Wat is het ambitieniveau van de agrarische activiteit 
i.f.v. ruimtelijke opgave in de omgeving?

Wat is het ambitieniveau van de zonevreemde 
activiteit i.f.v. ruimtelijke opgave in de omgeving?

Optie A: Fie-wijziging NIET 
ambitieus genoeg/haalbaar

Optie B: Fie-wijziging  
ambitieus genoeg

Optie A: agrarische activiteit 
NIET ambitieus genoeg

Optie B: agrarische activiteit 
ambitieus genoeg

vergunnenvergunnen mits 
randvoorwaarden

sloop (eventueel in ruil 
voor ontwikkelrechten)

TREDE 1: Is het bijbehorende landbouwgebied rondom de leegstaande hoeve geschikt om 
agrarische activiteiten (voedselproductie) voort te zetten? Evaluatie nodig van o.a.:

Optie A: gronden zijn NIET geschikt voor 
agrarische activiteiten 

Functiewijziging overwegen: wettelijkheidstoets functiewijzi-
ging (criteria VCRO) + contract-convenant voorwaarden

Optie B: gronden zijn geschikt voor 
agrarische activiteiten

TREDE 2: is de hoeve geschikt voor toekomstige 
agrarische activiteiten? Evaluatie nodig van o.a.:

Optie A: NIET geschikt voor agrarische 
activiteiten

Optie II : geschikt 
maken voor agrarische 

activiteiten

Optie I : opsplitsing 
grond/huiskavel, trans-
formatie/nieuwbouw of 

sloop i.r.v. rechten

Optie B: geschikt voor
 agrarische activiteiten

• Type landbouw
• Of de gronden gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied (HAG)?
• Oppervakte gronden 
• Bodemkwaliteit
• Erosiegevoeligheid/overstroombaarheid
• Waterkwaliteit en beschikbaarheid
• Ligging t.o.v. woningen en kwetbare gebied (SBZ, PAS afstanden, afstands-

regels VCRO en Vlarem)
• Structuur landbouwgebied (perceelsstructuur, ruilverkaveling)

• Erfgoedwaarde (afwegingskader)
• Grootte en aard van de hoeve
• Bruikbaarheid van de hoeve
• Hoeveelheid grond bij de hoeve en ligging  

gronden t.o.v. hoeve
• Welke vergunning zit er op het bedrijf en waarvoor?
• Ontsluiting op wegennet

• Waterberging
• Voorkomen erosie
• Verbeteren ecologie
• Stimuleren energietransitie
• Erfgoed behouden
• Recreatief netwerk versterken
• Ontharding en kernverdichting
• Maatschappelijk programma

Omliggend landbouwge-
bied is niet van belang 
voor voortzetting van  
agrarische activiteiten
(bijv. insectenkwekerij, 

algenteelt etc.)

beslisboom
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8.1 BESLISBOOM ALS HULPMIDDEL

De hiernaast weergegeven beslisboom komt voort uit de 
resultaten van dit onderzoek en kan als middel dienen 
om de transformatie van hoeves te sturen op ruimtelijke 
en maatschappelijke doelen. Voor een initiatiefnemer 
en stedenbouwkundig ambtenaar kan het een hulp-
middel zijn en handvatten bieden om tot een duurzaam 
toekomstperspectief te komen. Dit schema is slechts 
een concept en kan aangepast worden op basis van de 
ambities en beleidsdoelstellingen van een gemeente. Per 
gemeente  zal moeten worden onderzocht welke stappen 
en inhoudelijke thema’s het meest relevant zijn  Hier-
voor worden drie tredes voorgesteld, die stap voor stap 
genomen kunnen worden om uiteindelijk een afgewogen 
beslissing te nemen.

Trede 1
In de eerste trede wordt gekeken of het bijbehorende 
landbouwgebied rondom de leegstaande hoeve nog 
geschikt is om agrarische activiteiten voort te zetten. 
De intentie voor (leegstaande) hoeves zou moeten zijn 
om te agrarische bestemming te behouden, waarbij de 
voorkeur uitgaat van voedselproductie. Dit  kan ook een 
andere vorm van landbouw zijn met een duurzaam of 
innovatief karakter. Ook het feit of gronden gelegen zijn in 
herbevestigd agrarisch gebied (HAG) is van belang. De 
oppervlakte van de gronden rondom de hoeve bepalend 
zijn voor het verdienmodel, dus bestaansrecht voor het 
voortzetten van agrarische activiteiten. Hoe meer 
gronden, des te groter is de kans op een succesvolle 
agrarische onderneming. Dit hoeft niet te gelden voor 
innovatieve en experimentele agrarische bedrijven of 
CSA’s, omdat deze minder grondoppervlak nodig heb-
ben.  Verder zijn de bodemkwaliteit of erosiegevoeligheid, 
maar ook bijvoorbeeld de toegang tot water van belang. 

De nabijheid van woningen en kwetsbare gebieden (SBZ, 
PAS-afstanden, afstandsregels VCRO en Vlarem), maar 
ook de perceelsstructuur bepalen uiteindelijk welke 
functie hier mogelijk is. Een integrale afweging zal uitein-
delijk moeten leiden tot een keuze of gronden niet of wel 
geschikt zijn voor agrarische activiteiten.

Trede 2
In de tweede trede wordt er naar de hoeve zelf gekeken, 
en bepaalt of de hoeve geschikt is voor toekomstige 
agrarische activiteiten. Dit gaat allereerst om de maat 
en oppervlakte van de hoeve en in hoeverre dit volume 
past bij de type agrarische onderneming. Vervolgens 
gaat het om de erfgoedwaarde van de hoeve. Is het een 
monument en wat is de cultuurhistorische waarde? Dit 
bepaalt ook welke ruimtelijke beperkingen of uitdagingen 
zijn er bij een eventuele transformatie. Er zal een balans 
gevonden moeten worden tussen de erfgoedwaarde en 
het toekomstige ruimtegebruik van de hoeve. Verder 
is de ontsluiting van de hoeve op het wegennet en de 
ligging t.o.v. de omliggende gronden van belang omdat 
dit bepaalt hoe kansrijk de bedrijfsvoering gedaan kan 
worden. 

Hieruitvolgend zal een keuze moeten worden gemaakt of 
agrarische activiteiten voortgezet kunnen worden. Mocht 
de hoeve niet geschikt zijn voor agrarische activiteiten, 
dan kan een functiewijziging worden overwogen met 
een wettelijkheidstoets functiewijziging (criteria VCRO) 
en contract-convenant voorwaarden. De keuze om een 
zonevreemde functie toe te laten zal wel aan een aantal 
eisen en uitgangspunten moeten voldoen. Deze komen in 
Trede 3 ter sprake.

Trede 3
De laatste trede zal een integrale ambitietoets zijn en kijkt 
of de functie (bestemming) bijdraagt aan de realisatie 
van het sociaal, economisch en ruimtelijk beleid van 
dit gebied. Om een nieuwe functie toe te laten zullen er 
in het planvoorstel een aantal ambities moeten worden 
weergegeven die bijdragen aan de opgaven die in deze 
gemeente of provincie spelen. Dit gaat over de berging 
van water, het voorkomen van erosie, verbeteren ecol-
ogie, stimuleren van de energietransitie, behoud van 
erfgoed, het versterken van het recreatieve netwerk, 
bijdrage aan de onthardingsopgave en/of implementatie 
van het maatschappelijk programma. Niet alle ambities 
hoeven aanwezig te zijn, per casus zal een afweging 
gemaakt moeten worden wat wel of niet belangrijk is. 
Doel is om initiatiefnemers een zo ambitieus voorstel te 
laten maken op niveau van de hoeve en het landschap. 
Hoe groter de ambitie des te soepeler zal de vergunning-
sprocedure verlopen. Dit vergt zowel van maatwerk van 
de gemeente als van de initiatiefnemer.
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VERSLAG STUDIEDAG TRANSFORMATIE HOEVES 03.09.2019

Tijdens de studiedag van 3 september 2019 is dit onder-
zoek voor het eerst  gepresenteerd aan 80 experts uit 
verschillende vakgebieden. Ook was er ruimte om vragen 
te stellen of om input te geven op de beslissingsboom.  
Hieronder is deze inbreng thematisch beschreven:

Voorkom versnipperde percelen en speculatie op 
gronden 
Er zijn veel jonge boeren die niet de kans hebben om 
gronden aan te kopen, enerzijds omdat, door de verkoop 
aan particulieren, gronden steeds verder versnipperd 
raken in Vlaanderen, waardoor grotere aaneengesloten 
landbouwgronden lastig te vinden zijn. Anderzijds wordt 
er flink gespeculeerd op gronden; groot probleem zijn 
industriëlen die grote oppervlaktes grond aankopen en 
deze voor een hoge prijs verpachten, vaak buiten de 
toegestane regelgeving van de Pachtwet om. Dit drijft de 
prijs van de grond op en het wordt lastiger voor star-
tende agrarische bedrijven om hun hoofd boven water 
te houden. De vraag is of en hoe een vorm van een 
grondenbank de toegang van startende landbouwers kan 
vergemakkelijken?

Slimme uitruil van bouwrechten en gronden schept 
kansen
Nadenken over slimme uitruil van bestemmingen wordt 
als voorbeeld aangehaald om bijvoorbeeld onbebouwde 
gronden met een woonbestemming, te ruilen met een 
hoeve die zich nu in een woonzone bevindt. Hierdoor 
kan de hoeve weer een agrarische activiteit herbergen. 
Als voorbeeld wordt een andere casus in Geraardsber-
gen aangehaald, waar gekeken wordt of watergevoelige 
landbouwgronden omgezet kunnen worden naar natuur-
gebied in ruil voor bouwpercelen op andere plekken. Het 

uitruilen van gronden en bouwrechten moet wel corres-
ponderen met de gewenste koppelkansen en ambities in 
het gebied.

Maatschappelijke meerwaarde van de paardensector 
stimuleren
Er wordt, als het gaat over functiewijzigingen op het 
platteland, veel gesproken over de ‘verpaarding’ van 
het landschap. De inventarisatie uit deze studie wijst uit 
dat 8% van het leegstaande hoeve patrimonium wordt 
ingenomen door een paardenhouderij of gerelateerde 
functie. Dit lijkt relatief weinig, maar samen met de 
privatisering van omliggende gronden (ca 30% van het 
Vlaamse grasland wordt gebruikt voor paarden) heeft dit 
een groot effect op hoe het landschap wordt ingericht; 
hoge hagen of andersoortige erfafscheidingen om de 
weilanden, met kans op inbreuk van het open landschap. 
Gemiddeld 15% (met uitschieters tot 40%) van het agra-
risch gebied is door vertuining en verpaarding niet meer 
in gebruik voor landbouw volgens het ILVO. De paarden-
sector vraagt om de economische realiteit niet uit oog te 
verliezen; het is een economische markt die groeiende 
is, en in sommige gevallen meer op kan brengen dan de 
traditionele veeteelt. Zodanig dat veel leegstaande hoeves 
op deze wijze worden getransformeerd. Het is wel van 
belang om met de paardensector  naar oplossingen te 
zoeken en te kijken hoe deze sector kan bijdragen aan de 
maatschappelijke meerwaarde van het landelijk gebied. 
Er zijn bijvoorbeeld nu al veel goede voorbeelden van 
samenwerkingen tussen de paardensector en natuuror-
ganisaties die een waardevolle bijdrage leveren aan de 
biodiversiteit op het platteland. 

Heldere definitie nodig voor de landbouw
Het juridisch kader voor het agrarisch gebied is op basis 
van de stedenbouwwet en de bijhorende gewestplannen 
uit 1972, dat beschrijft dat landbouwzones bestemd 
zijn voor landbouw in ruime zin en voor para-agrarische 
bedrijven. De vraag is wat toelaatbaar wordt geacht 
in landbouwzone, oftewel: wat wordt verstaan onder 
landbouw en niet-landbouw. Landbouw is niet alleen 
gerelateerd aan voedselproductie maar ook aan paarden-
houderij, sierteelt, koolzaad, mais voor industriële toe-
passingen, en bijvoorbeeld biomassa. Vaak is de definitie 
van landbouw eenvoudig, maar het wordt complexer als 
het over de diverse deelsectoren in de paardenhouderij 
gaat (fokkerij/pernsion/manege) en de mengvormen. Ook 
niet altijd duidelijk is hoe ver je kan gaan met verbreding 
of met deeltijds niet-landbouwnevenactiviteiten (land-
bouwers of laanwerkers die ook aannemerij, toerisme of 
andere niet-landbouwtaken op zich nemen.
Waar ligt het onderscheid tussen een al dan niet profes-
sionele landbouwactiviteit? Een duidelijke definitie van 
landbouw is van belang om bestemmingswijzigingen in 
het landelijk gebied beter te beoordelen. 

Gemeentelijke autonomie; bovenlokale visie nodig
Een veel gehoord probleem is dat de bestemmingswijzi-
gingen van hoeves  vaak verschillend behandeld worden 
als gevolg van de gemeentelijke autonomie; in de ene 
gemeente kan al meer dan in een andere gemeente. In 
hoeverre kun je verschillende lokale overheden een beleid 
uit laten voeren dat op elkaar is afgestemd? 

Hierbij is een bovenlokale visie belangrijk met een ambitie 
waarbij potentiele initiatiefnemers kunnen aanhaken. De 
visie kan helpen om duidelijke keuzes te maken over de 
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toekomst van het platteland en welke rol de leegstaande 
hoeves hierbij kunnen spelen. 

Een sterk juridisch kader voor een gebiedsgerichte 
benadering is nodig
De afgelopen jaren heeft de Vlaamse overheid gewerkt 
aan het contract-convenant. Dit is een instrument in 
wording, te vergelijken met een vergunning waar je lasten 
en voorwaarden kunt opleggen. Het idee is om vanuit een 
gebiedsgerichte benadering meer mogelijkheden te laten 
ontstaan voor niet-agrarische activiteiten, mede door 
meer functies toe te laten. Dit wordt gedaan middels een 
convenant tussen de Vlaamse Overheid en een groep 
gemeenten. Gemeenten die hierbij aansluiten mogen 
individueel contracten sluiten met aanvragers en exploi-
tanten, waardoor er veel meer onderhandelingsmarge is. 
Het convenant bevat een toetsingskader en de krijtlijnen 
waarbinnen de individuele gemeenten activiteitencontrac-
ten kunnen afsluiten.

Gezien vanuit het idee van een contract-convenant zal 
er goed gekeken moeten worden naar juridische instru-
menten met essentiële randvoorwaarden. Hierbij is de 
‘evenredigheid’ van belang; de vraag moet evenredig zijn 
met wat er gegund wordt. Ten tweede kan men in een 
vergunning alleen zaken opleggen die de persoon zelf in 
de hand heeft, dus geen zaken waar met terugwerkende 
kracht een vergunning voor nodig is. 

Vraag blijft wel hoeverre dit instrument een oplossing zal 
bieden voor de uitdagingen die in deze studie behandeld 
zijn. Door meer zonevreemde activiteiten toe te laten (zij 
het onder voorwaarden en binnen een afgesproken visie/
kader) zal de concurrentie met de landbouw wellicht niet 

verminderen. 
In het ontwerpend onderzoek bleek er minstens even 
veel nood te zijn aan een slooppremie of een systeem 
van sloop en compenserende ontwikkelrechten om in 
goed gestructureerde landbouwgebieden en waardevolle 
landschappen verluwing te realiseren wanneer agrarische 
reconversie niet meer mogelijk is. 

Nu al aan de slag; voortraject van belang om koppel-
kansen te vinden
Wat deze studie laat zien is dat er binnen de bestaande 
regelgeving al  koppelkansen zijn om tot goede reconver-
sies van hoeves te komen. Belangrijker is dat vroegtijdig 
de dialoog wordt opgestart om samen op zoek te gaan 
naar koppelkansen die leiden tot een waardevolle recon-
versie van leegstaande hoeves en de realisatie van een 
onderbouwd openruimtebeleid.
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