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Algemene trend | Open ruimte en landbouw staan onder druk

Door onder andere een doorgedreven residentialisering van 
het Vlaamse landbouwlandschap staat onze schaarse open 
ruimte en hiermee ook de landbouw als belangrijkste open 
ruimte drager onder druk. 

Desondanks huidig beleid en strategieën voor het vrijwaren 
van onze open ruimte en landbouwruimte blijkt uit cijfers 
van het ILVO dat gemiddeld 15% van het voor landbouw 
bestemd gebied in beslag genomen wordt door niet-agrarisch 
landgebruik (virtueel landbouwland). 
De continue afname van het aantal landbouwbedrijven in 
combinatie met de wettelijke mogelijkheden binnen de 
zonevreemde basisrechten zorgen er voor dat agrarisch 
vastgoed aantrekkelijk wordt voor niet-agrarische actoren, 
waardoor vrijgekomen agrarische gebouwen zelden een 

agrarisch hergebruik kennen.
Naast de juridische mogelijkheden voor zonevreemd gebruik 
van agrarisch vastgoed in landbouwgebied blijkt overigens 
dat slechts 15% van de niet-agrarische activiteit vergunbaar 
wordt geacht binnen de huidige regelgeving (Leegstaande 
hoeves geen eenvoudig debat). 
Eenmaal de hoeves ingenomen zijn door niet agrarische 
actoren wordt het terugschakelen naar landbouw of een 
andere openruimte functie bovendien erg onwaarschijnlijk.

Het gevolg hiervan is een verdere residentialisering en 
versnippering van onze open ruimte, waarin landbouwers 
steeds moeilijker toegang krijgen tot betaalbare en bruikbare
landbouwgebouwen -en gronden.

residentialisering +
greenfieldontwikkeling

nieuwe woning met tuin

paardenweide

nieuw landbouwbedrijf
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In dit ontwerpend onderzoek werd onderzocht welke 
mechanismen onder andere verantwoordelijk zijn voor de 
verdere verharding van de open ruimte, en wat de effecten 
hiervan zijn. Onze bevindingen zijn hieronder uiteengezet en 
werden gekaderd binnen de problematiek hergebruik hoeves.

De grondwaarde van verschillende 
bestemmingen
De grondwaarde van een perceel zakt zelden, de bestemming 
verschuift veelal richting ‘rood’. Grondspeculatie en de 
beperkte regelgeving omtrent het effectieve gebruik van 
landbouwgronden dragen in belangrijke mate bij tot deze 
verschuiving. 
In het hergebruiksvraagstuk hoeves, vertaalt zich dit naar een 
vastgoedmarkt waar de waarde van vrijgekomen agrarische 
gebouwen en gronden worden bepaald door de vraag naar 
extra ruimte voor wonen, hobbydieren en niet-agrarische 
bedrijvigheid. Landbouw wordt bijgevolg door de hoge prijzen 
voor niet-landbouwgebruik uit de markt geconcurreerd 
(Virtueel landbouwland).

Bouwrechten
Een afgeschreven of functieloze constructie geeft nieuwe 
bouwrechten waardoor bebouwing steeds intenser wordt. 
Constructies worden hierdoor niet snel afgebroken en de 
verhardingsgraad op een perceel neemt meestal toe.
In landbouwgebied is het recht om nieuwe gebouwen op 
te trekken exclusief voorbehouden voor de landbouwer. 
Gezien het echter om verschillende redenen interessanter 
is voor de landbouwer om greenfields te bebouwen in 
plaats van bestaande agrarische gebouwen te hergebruiken 
voor landbouw, zorgt ook deze tendens voor een verdere 
verharding en versnippering van de open ruimte. 

* indicatie gemiddelde grondprijzen 

Verharding Laagbouw Stapelbouw

probleemstelling/ opgave | Mechanismen die verharding in open ruimte sturen
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Het ‘not in my backyard’ syndroom
De stijging van het aantal niet-agrarische actoren in 
landbouwgebied genereert een hogere gevoeligheid naar de 
omgevingskwaliteit. 
De nieuwe plattelandsbewoners bieden in toenemende mate 
weerstand tegen bestaande en nieuwe landbouwpraktijken, 
waardoor de zoektocht naar een geschikte landbouwlocatie 
voor een landbouwbedrijf wordt bemoeilijkt. 
Niet grondgebonden landbouw en para-agrarische bedrijven 
worden op deze manier richting open ruimte gestuurd waar ze 
‘niet hinderlijk’ zijn.
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Gemeenschapsinfrastructuur
Door het groot aandeel wegen en infrastructuur per gebouw 
ligt de kost voor gemeenschapsinfrastructuur in het 
buitengebied hoog. 
Vrijgekomen hoevegebouwen die niet in een woonkern 
gelegen zijn en ingenomen worden door niet-agrarische 
activiteit genereren vaak een hogere behoefte en gebruik 
van infrastructuur. Het oneigenlijk gebruik hiervan wordt niet 
doorgerekend aan de gebruiker maar wordt betaald door de 
gemeenschap.

Recht op dienstverlening
De maatschappelijke kosten voor dienstverlening in het 
buitengebied lopen hoog op in vergelijking met deze in 
onze stadskernen. De vraag die kan gesteld worden is 
tegenover welk maatschappelijk nut deze verhoogde kost te 
verantwoorden valt.
In het geval een hoeve die getransformeerd wordt tot 
landelijke woning wordt het maatschappelijk nut van 
de hoeve voor de voedselproductie gereduceerd tot een 
maatschappelijke kost voor het decentraal wonen.

Hulpdiensten Post Zorg De Lijn School Premie’s

* voorbeelden dienstverlening

Ontsluitingsinfrastructuur Nutsvoorzieningen

probleemstelling/ opgave | De maatschappelijke kost van de uitverkoop van de open ruimte
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Milieubelasting
De verdere residentialisering en verharding van de open 
ruimte samen met de intensivering van de landbouw gaat 
veelal gepaard met een verlies aan ecosysteemdiensten. 
De inname van hoeve-infrastructuur door zonevreemde 
bedrijvigheid en de verdere greenfieldontwikkeling van 
landbouwgebied legt een bijkomende last op het milieu die 
zelden gecompenseerd wordt.
Daartegenover staan gelukking ook innovatieve trends die 
soms net net de milieubelasting kunnen verminderen.

Biodiversiteit CO2 Geluid Geur Mobiliteit Bodem Watersystemen
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Stappenplan | Wat is er nodig om doelstelling te realiseren
1_sloopsubsidie

Een sloopsubsidieregeling moet ontwikkeld worden voor 

de afbraak van bestaande stallingen die het duurzaam 

hergebruik van de hoeve in de weg staan.

-> Subsidieregeling onder voorwaarden

-> Omschakeling naar grondgebonden landbouw met 

waterbergende capaciteit
2_grondenfonds

Leegstaande hoeve en aanpalende gronden worden 

aangekocht door de provincie en opgenomen in het 

areaal van de gronden van het provinciaal domein van de 

Huysmanshoeve.-> Verdere uitbouw van de Huysmanshoeve als lokaal 

plattelandscentrum voor innovatieve landbouw

3_Landbouw 2.0
De verworven gronden worden prioritair voorbehouden voor 

innovatieve landbouwbedrijven met een maatschappelijke 

meerwaarde (CSA, biologisch boeren, natuurinclusieve 

landbouw, agroforestry,…)

De gronden worden verpacht onder strikte voorwaarden

-> Aanplanting houtkanten

-> Herstel waterbergende capaciteit meetjes

-> Duurzame landbouw met ecologische waarde

-> Recht publieke doorgang op landbouwwegels

38

herstel karakteristieke 

houtkanten meetjes

Provinciaal streekcentrum de 

Huysmanhoeve

biomassaproductie
houtkanten

publiekelandbouwwegel

streekeigen 
erfbeplanting

aangepaste 
teeltwijze

ontharding infiltratie grachten
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Scenario 01_landelijke woning

Voor en nadelen
+ ruimte voor water door ontharding (sloop stallingen) + 

waterbergende capaciteit gracht

+ herstel meetjesstructuur 

+ ecologische opwaardering gracht

- zonevreemde woning -> residentialisering landbouwgebied

- landbouwzetel verdwijnt -> aanmoediging 

greenfieldontwikkeling landbouw

- hoge sloopkost

Scenario 03_Landbouw 2.0

Voor en nadelen
+ ruimte voor water door ontharding (sloop stallingen) + 

waterbergende capaciteit grachten

+ herstel meetjesstructuur 

+ ecologische opwaardering grachten

+ Landbouw concurrentieel houden

- Hoge sloopkost
- Strenge regelgeving waterwingebied

Scenario 02_woning + 

zonevreemd bedrijf
Voor en nadelen

+ ruimte voor water door beperkte ontharding (sloop deel 

stallingen) + waterbergende capaciteit grachten

+ herstel meetjesstructuur 

+ ecologische opwaardering grachten

+ aantakking op zachte recreatieve infrastructuur

- zonevreemde woning -> residentialisering landbouwgebied

- bijkomende mobiliteitsbelasting door zonevreemde 

bedrijvigheid
- landbouwzetel verdwijnt -> aanmoediging 

greenfieldontwikkeling landbouw
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Scenario 01_landelijke woning

Stallingen worden gesloopt en bedrijfswoning wordt 

omgevormd tot zonevreemde woning in landelijk gebied.

Voor wat hoort wat
Woonperceel moet optimaal ingericht worden voor de 

infiltratie van afstromend hemelwater

Bijkomende verharding kan niet toegestaan worden

Herstel waterbergende capaciteit + ecologische waarde 

aanpalende gracht
Aanleg houtkant langs aanpalende gracht

Scenario 03_Landbouw 2.0

Stallingen worden gesloopt en het varkensbedrijf wordt 

overgenomen door een grondgebonden landbouwbedrijf met 

een landschappelijke inpassing

Voor wat hoort wat
Agrarisch hergebruik moet niet gecompenseerd worden

Scenario 02_woning + 

zonevreemd bedrijf
Stallingen worden deels gesloopt en worden deels 

hergebruikt door een nieuw bedrijf. De bedrijfswoning wordt 

een zonevreemde woning in landelijk gebied.

Voor wat hoort wat
het perceel moet optimaal ingericht worden voor de infiltratie 

van afstromend hemelwater

Herstel waterbergende capaciteit + ecologische waarde 

aanpalende grachten
Aanleg houtkanten/ knotbomen langs aanpalende gracht

Aanleg van publieke wegel langs perceel

33
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uitgangspunten | Agrarisch hergebruik vs niet-agrarisch hergebruik

Eerder dan het op zoek gaan naar mogelijke invullingen van 
leegstaande hoeves vertrekt dit ontwerpend onderzoek vanuit 
de druk op landbouw en kwalitatieve open ruimte.
De leegstaande structuur op zich vormt hierbij niet de basis 
van de probleemstelling, wel de manier waarop ze hergebruikt 
wordt en welke impact dit heeft op de omgeving.

Agrarisch hergebruik
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen agrarisch 
hergebruik en niet-agrarisch hergebruik, waarbij agrarisch 
hergebruik de voorkeur draagt. 
Wat overigens niet weg neemt dat er geen uitspraken worden 
gedaan over de aard van het agrarisch gebruik en of het type 
landbouwbedrijf ruimtelijk verantwoord is op een bepaalde 
site of niet.
De doelstelling is landbouw concurrentieel houden en 
tegenwicht bieden aan de druk vanuit niet-landbouw op 
landbouwgronden -en gebouwen.
De landbouw vervult niet enkel een belangrijke rol in de 
voedselproductie maar eveneens als beheerder van de 
open ruimte. Willen we ervoor zorgen dat landbouwers 
niet verder toevlucht nemen tot greenfieldontwikkeling 
in landbouwgebied dan moet het voor boeren mogelijk 
blijven om in eerste instantie bestaande hoevegebouwen te 
hergebruiken.

Om verschillende redenen kan het echter zijn dat een 
agrarische verderzetting van de activiteit op de site niet 
haalbaar is en kan er onderzocht worden of een niet-agrarisch 
hergebruik van de hoeve wenselijk is. Dit mag niet uitsluiten 
dat een bepaalde site niet opnieuw interessant kan worden 
voor een agrarisch hergebruik mits de nodige aanpassingen, 
eventueel met behulp van stimulerende maatregelen.
Een beperkte oppervlakte aan gronden rond de hoeve of een 
verouderde hoeve met erfgoedwaarde kunnen bijvoorbeeld 
niet interessant zijn voor de ene boer maar net wel voor een 
andere.
Zo vormt een beperkt grondoppervlak vaak geen beperking 

voor agrarische ondernemingen met een innovatief of 
experimenteel karakter en kunnen ze baat hebben bij 
de nabijheid van een stad, waar een eerder klassiek 
landbouwmodel net hinder van kan ondervinden.

Niet-agrarisch hergebruik
De keuze om een zonevreemde functie toe te laten mag 
met andere woorden niet enkel afhangen van de staat van 
een leegstaande hoeve en zijn ligging maar moet gekaderd 
worden binnen de huidige trends die zich afspelen op het 
speelveld van onze open ruimte.
Een bepaald gebruik kan in die zin ruimtelijk te verantwoorden 
zijn maar evengoed een te vermijden trend in de hand 
werken. Zo kan de inname van een niet-agrarische functie 
de grondwaarde van omliggende landbouwgronden doen 
stijgen wat ook voor deze gronden de verschuiving naar niet-
agrarische activiteit bemoedigd.

Gesteld dat een niet-agrarisch hergebruik van een hoeve 
ruimtelijk verantwoord is betekent nog niet dat het verlies 
aan gronden en gebouwen voor de voedselproductie opweegt 
tegenover het maatschappelijk belang van de nieuwe functie.
Daarom is het belangrijk de maatschappelijke last tegenover 
de meerwaarde van het nieuwe gebruik af te wegen. Indien 
er een onevenwicht bestaat en de maatschappelijke kost de 
meerwaarde overstijgt, kan er gezocht worden naar manieren 
om dit evenwicht opnieuw te herstellen.

Voor wat hoort wat
In deze studie wordt er uitgegaan van het voor wat hoort 
wat principe. Toegiften op het zonevreemd gebruik en de 
belasting naar de omgeving toe moeten gecompenseerd 
worden.
Zo kan een bepaalde functie extra ruimte innemen, extra 
verharding vergen, een mobiliteitsimpact hebben, een 
landschappelijke impact hebben, e.a.

Dergelijk zonevreemd hergebruik kan in een contract-
convenant benadering onder specifieke voorwaarden en 
met compensatiemaatregelen voor de bijkomende belasting 
toegestaan worden.
Wat niet betekent dat eender welke functie zich kan vestigen 
in agrarisch vastgoed zolang er maar gecompenseerd wordt 
voor de lasten. Deze regeling kan enkel opgaan voor niet-
agrarisch hergebruik dat ruimtelijk en maatschappelijk te 
verantwoorden is.
Wel stellen we vast dat binnen de huidige regelgeving reeds 
zoveel zonevreemde functies mogelijk zijn dat het opleggen 
van een billijke compensatie moeilijk blijkt te zijn.

Sloop
Naast het type hergebruik van constructies in 
landbouwgebied, kan ook het thema hergebruik op zich in 
vraag gesteld worden. Zo moet er voor gebouwen die geen 
landbouwgebruikswaarde en geen beeldkwaliteit hebben 
durven nagedacht worden over sloop. De focus van de 
hergebruikskwestie verschuift in dit geval van de leegstaande 
constructies naar het hergebruik van de gronden. 

De vraag stelt zich wat de maatschappelijk meerwaarde 
is van het behoud van dergelijke constructies tegenover 
de openruimtewinst die de sloop ervan met zich mee kan 
brengen.
Zo kan bovendien de kans op een agrarisch hergebruik van 
landbouwgebouwen- en gronden sterk verminderen door de 
aanwezigheid van verouderde stallingen op het erf. De hoge 
sloopkosten van de veelal asbesthoudende stallingen maakt 
dat de bedrijven minder aantrekkelijk worden voor nieuwe 
landbouwers en vaak eindigen als ruimte voor opslag. 
Het uitwerken van een goede sloopregeling is dus evenzeer 
van belang willen we ervoor zorgen dat landbouw een kans 
krijgt op het hergebruik van hoeves.
Anderzijds kan zo de verdere verzameling van herbestemde 
of heropgebouwde constructies voor niet-landbouwfuncties 
getemperd worden.
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Belasting op
omgeving

Maatschappelijke 
meerwaarde

AGRARISCH HERGEBRUIK

ruimtelijk verantwoorde landbouw is de norm
doel= landbouw concurrentieel houden 

NIET-AGRARISCH HERGEBRUIK

moet zichzelf verantwoorden en compenseren voor de 
belasting

is het niet-argarisch gebruik te verantwoorden in zijn 
ruimtelijke context?

UITGANGSPUNTEN

DRUK OP LANDBOUW EN 
KWALITATIEVE OPEN RUIMTE
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Werkmethodiek ontwerpend onderzoek | Van regio naar hoeve

1_ANALYSE RUIMTELIJKE + 
BELEIDSCONTEXT 
De cases worden op verschillende schaalniveaus gesitueerd 
binnen hun ruimtelijke context en de visie voor deze context 
vanuit lokaal en regionaal beleid.
Het gewonnen inzicht in de omgeving stelt ons in staat een 
afweging te maken van het type hergebruik en de impact die 
hiermee veroorzaakt wordt op de omgeving. 

De potenties van de cases worden uitgelicht. De 
analyse toont aan hoe de reconversies een meerwaarde 
kunnen betekenen voor hun ruimere omgeving en welke 
mogelijkheden er bestaan om de cases te koppelen aan 
beleidsdoelstellingen op een schaalniveau dat de individuele 
site overstijgt.

2_INSCHRIJVING BINNEN EEN 
GROTERE OPGAVE
De geselecteerde cases zijn elk op hun eigen manier 
voorbeelden van een specifieke tendens binnen het vraagstuk 
hergebruik hoeves. De rede van leegstand, de ligging, het type 
bedrijf, de bouwkundige staat van de landbouwgebouwen, de 
omvang van het bedrijf, e.a. zijn sterk uiteenlopend voor de 
verschillende cases wat het moeilijk maakt om ze te bundelen 
onder één allesomvattende opgave.
Iedere afzonderlijke case is echter op zijn beurt het toonbeeld 
van een problematiek die zelden op zichzelf staat. Om deze 
problematiek te duiden worden de 3 hoeves elk op zich 
binnen een grotere opgave gekaderd.
Zo kunnen de reconversies van de hoeves aangewend worden 
om antwoord te bieden op de gestelde problematiek of om 
deze in mindere mate althans niet te verergeren.

3_UITWERKING ≠ SCENARIO’S 
Gebaseerd op de huidige reconversie trends die plaatsvinden 
in landbouwgebied worden er per case verschillende 
scenario’s uiteengezet.
De huidige trends gaan echter in nagenoeg alle gevallen enkel 
uit vanuit het eigenbelang van de eigenaars. Op deze manier 
gaat het maatschappelijk nut van de hoeve vaak verloren 
zonder dat dit gecompenseerd wordt.

Voor het eventuele herstel van de maatschappelijke relevatie 
van de hoeves wordt ieder scenario op zijn eigen manier 
georiënteerd op doelstellingen die uit de analyse voortvloeien 
en het eigenbelang overstijgen.
In de scenario’s waar een niet-agrarisch gebruik wordt 
voorgesteld, wordt bekeken hoe de belasting die het 
zonevreemd gebruik met zich meebrengt kan gecompenseerd 
worden -> voor wat hoort wat principe.

4_AFWEGING ≠ SCENARIO’S 
Voor de afweging van de verschillende scenario’s wordt de 
meerwaarde van ieder scenario thematisch ontleed in een 
agrarisch meerwaarde, een ecologische meerwaarde en 
een algemene maatschappelijke meerwaarde. De scenario’s 
worden per thema gequoteerd en afgewogen ten opzichte van 
elkaar en het 00-scenario van de huidige toestand.

Naast de mogelijke voordelen die de scenario’s opleveren 
worden eveneens de nadelen met betrekking tot de specifieke 
problematiek waarbinnen de case zich situeert naast elkaar 
gehouden. Draagt het scenario bij aan een te vermijden trend 
in landbouwgebied, of rijkt het scenario net oplossingen aan.

5_UITWERKING 
VOORKEURSSCENARIO’S
 
Het scenario met de grootste meerwaarde dat zich het 
best positioneert binnen de grotere opgave wordt ten slotte 
uitgewerkt als voorkeursscenario.
De verschillende voorkeurscenario’s worden verder 
verfijnd en er wordt per case een toolbox ontwikkeld die 
instrumenten biedt voor een mogelijke uitwerking van het 
voorkeursscenario.
De concrete uitwerking van het voorkeursscenario is slechts 
een vertaling van achterliggende doelstellingen die een 
grotere opgave trachten te adresseren. De uitwerking van de 
toolbox is dan ook niet limitatief, de beschreven tools moeten 
geïnterpreteerd worden als één van de middelen om een 
duidelijk streefdoel te bereiken.

6_OPMAAK STAPPENPLAN
Tenslotte rest er nog de onderzoeksvraag hoe een dergelijk 
voorkeursscenario kan gerealiseerd worden. Hoe wordt het 
meest wenselijke aangemoedigd en het minst wenselijke 
vermeden. Welke instrumenten missen we binnen de huidige 
regelgeving en waar schiet deze nog te kort.
Per case worden mogelijke maatregelen geformuleerd en 
de obstakels die hier tegenover staan. Zowel beperkende 
als stimulerende maatregelen worden voorgesteld alsook 
mogelijke samenwerkingsverbanden met organisaties actief 
in het veld.
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Stappenplan | Wat is er nodig om doelstelling te realiseren
1_sloopsubsidie

Een sloopsubsidieregeling moet ontwikkeld worden voor 

de afbraak van bestaande stallingen die het duurzaam 

hergebruik van de hoeve in de weg staan.

-> Subsidieregeling onder voorwaarden

-> Omschakeling naar grondgebonden landbouw met 

waterbergende capaciteit
2_grondenfonds

Leegstaande hoeve en aanpalende gronden worden 

aangekocht door de provincie en opgenomen in het 

areaal van de gronden van het provinciaal domein van de 

Huysmanshoeve.-> Verdere uitbouw van de Huysmanshoeve als lokaal 

plattelandscentrum voor innovatieve landbouw

3_Landbouw 2.0
De verworven gronden worden prioritair voorbehouden voor 

innovatieve landbouwbedrijven met een maatschappelijke 

meerwaarde (CSA, biologisch boeren, natuurinclusieve 

landbouw, agroforestry,…)

De gronden worden verpacht onder strikte voorwaarden

-> Aanplanting houtkanten

-> Herstel waterbergende capaciteit meetjes

-> Duurzame landbouw met ecologische waarde

-> Recht publieke doorgang op landbouwwegels

38

herstel karakteristieke 

houtkanten meetjes

Provinciaal streekcentrum de 

Huysmanhoeve

biomassaproductie
houtkanten

publiekelandbouwwegel

streekeigen 
erfbeplanting

aangepaste 
teeltwijze

ontharding infiltratie grachten
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Scenario 01_landelijke woning

Voor en nadelen
+ ruimte voor water door ontharding (sloop stallingen) + 

waterbergende capaciteit gracht

+ herstel meetjesstructuur 

+ ecologische opwaardering gracht

- zonevreemde woning -> residentialisering landbouwgebied

- landbouwzetel verdwijnt -> aanmoediging 

greenfieldontwikkeling landbouw

- hoge sloopkost

Scenario 03_Landbouw 2.0

Voor en nadelen
+ ruimte voor water door ontharding (sloop stallingen) + 

waterbergende capaciteit grachten

+ herstel meetjesstructuur 

+ ecologische opwaardering grachten

+ Landbouw concurrentieel houden

- Hoge sloopkost
- Strenge regelgeving waterwingebied

Scenario 02_woning + 

zonevreemd bedrijf
Voor en nadelen

+ ruimte voor water door beperkte ontharding (sloop deel 

stallingen) + waterbergende capaciteit grachten

+ herstel meetjesstructuur 

+ ecologische opwaardering grachten

+ aantakking op zachte recreatieve infrastructuur

- zonevreemde woning -> residentialisering landbouwgebied

- bijkomende mobiliteitsbelasting door zonevreemde 

bedrijvigheid
- landbouwzetel verdwijnt -> aanmoediging 

greenfieldontwikkeling landbouw
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Scenario 01_landelijke woning

Stallingen worden gesloopt en bedrijfswoning wordt 

omgevormd tot zonevreemde woning in landelijk gebied.

Voor wat hoort wat
Woonperceel moet optimaal ingericht worden voor de 

infiltratie van afstromend hemelwater

Bijkomende verharding kan niet toegestaan worden

Herstel waterbergende capaciteit + ecologische waarde 

aanpalende gracht
Aanleg houtkant langs aanpalende gracht

Scenario 03_Landbouw 2.0

Stallingen worden gesloopt en het varkensbedrijf wordt 

overgenomen door een grondgebonden landbouwbedrijf met 

een landschappelijke inpassing

Voor wat hoort wat
Agrarisch hergebruik moet niet gecompenseerd worden

Scenario 02_woning + 

zonevreemd bedrijf
Stallingen worden deels gesloopt en worden deels 

hergebruikt door een nieuw bedrijf. De bedrijfswoning wordt 

een zonevreemde woning in landelijk gebied.

Voor wat hoort wat
het perceel moet optimaal ingericht worden voor de infiltratie 

van afstromend hemelwater

Herstel waterbergende capaciteit + ecologische waarde 

aanpalende grachten
Aanleg houtkanten/ knotbomen langs aanpalende gracht

Aanleg van publieke wegel langs perceel
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1_ANALYSE RUIMTELIJKE + BELEIDSCONTEXT 

2_INSCHRIJVING BINNEN EEN GROTERE OPGAVE

3_UITWERKING ≠ SCENARIO’S 

4_AFWEGING ≠ SCENARIO’S 

5_UITWERKING VOORKEURSSCENARIO’S

6_OPMAAK STAPPENPLAN
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Werkmethodiek ontwerpend onderzoek | Maatschappelijke meerwaarde

RUIMTELIJK TOETSINGSKADER
Om de afweging te maken tussen de verschillende 
onderzoeksscenario’s werd een tool ontwikkeld om de 
maatschappelijke meerwaarde die ze generen met elkaar te 
vergelijken.
Deze meerwaarde werd ontleed in een sterdiagram met 9 
thema’s en vergeleken met de meerwaarde van de cases in 
hun huidige staat. 
Gezien deze studie vertrekt vanuit de druk op landbouw 
en kwalitatieve openruimte werden thema’s geselecteerd 
die rechtsreeks dan wel onrechtstreeks bijdragen tot de 
kwaliteit, de beleving en de perceptie van open ruimte en 
landbouwgebied.
Ze vallen elk onder ofwel een agrarische meerwaarde, een 
ecologische meerwaarde of een overige maatschappelijke 
meerwaarde.
Extra aandacht gaat hierbij naar de agrarische meerwaarde, 
gezien een agrarisch hergebruik van de cases de voorkeur 
draagt.
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CASE 1  Varkenshouderij 
   in waterwingebied

CASE 2  Hoeveslagerij 
    in de rand van Eeklo

CASE 3  Residentiële hoeve
   in Watervliet



 2.0  CASES
 
2.1	 Ruimtelijke	situering	cases
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Ruimtelijke situering hoeves| Agrarische deelgebieden Meetjesland

   KAART AGRARISCHE DEELGEBIEDEN  
  MEETJESLAND

   DATA
 https://www.geopunt.be 

   LEGENDE

  Grootschalig polderlandschap

  Centraal Meetjesland

  Dekzandrug

  Landbouwinfrastructuur

  Stedelijke structuur

Op macro schaal situeren de 3 cases zich in verschillende 
agrarisch deelgebieden binnen het Meetjesland met elk een 
eigen DNA en verschillende beleidsdoelstellingen.

Case 1 & 2, Varkenhouderij en 
hoeveslagerij nabij Eeklo
De Varkenshouderij en Hoeveslagerij zijn gelegen in 
agrarische clusters in de rand van het centrale Meetjesland. 
Het agrarische landschap van het centrale meetjesland 
is een kleinschalig landschap met restanten van 19e 
eeuwse kleinschalige landbouwbedrijven. De lange smalle 
repelvormige percelen of ‘meetjes’ en de vele grachten die 
langs de weilanden liggen zijn typerend voor deze regio. Op 
verschillende plaatsen is de lineaire structuur van de vroegere 
perceelsrandbegroeiing nog terug te vinden. 
De overwegend natte en zandige gronden worden 
voornamelijk gebruikt voor de teelt van voerdergewassen 
en als grasland voor gemengde bedrijven (van tronken en 
kanten).

De sites van de varkenshouderij en de hoeveslagerij 
maken deel uit van het AGNAS gebied, Noordelijk Zandig 
Meetjesland (oostelijk deel). Als onderdeel van het 
samenhangend landbouwgebied Eeklo-Lembeke-Ertvelde 
vormt grondgebonden landbouw in dit gebied de drager van 
de open ruimte. Beleid is erop gericht deze aangesloten 
gebieden zoveel mogelijk van bebouwing te vrijwaren en 
de agrarische identiteit en functionaliteit in de gebieden 
te versterken. Zo wordt er gestreefd naar het behoud 
en versterken van de typische ontginningsstructuren 
(repelpercelen) en de hieraan gekoppelde kleine 
landschapselementen en wordt de nieuwvestiging van niet-
grondgebonden landbouw vermeden (AGNAS).

Case 3, Residentiële hoeve in 
Watervliet
De hoeve maakt deel uit van het krekengebied/ 
scheldepolders in het noordelijke Meetjesland op de grens 
met Nederland. De Grote percelen en grote boerderijen in dit 
gebied staan in schil contrast met de kleinschaligheid van het 
centrale Meetjesland.
De open polders kennen weinig perceelsrandbegroeiing, 
enkel de dijken en kreken worden begeleid door opgaande 
bomenrijen. 
De scheldepolders vormen een ondergrond met hoge 
agrarische waarde waarbinnen er voornamelijk aan 
akkerbouw wordt gedaan (van tronken en kanten).

De site van de hoeve in Watervliet maakt deel uit van het 
AGNAS gebied, Zeews-Vlaamse Polders. Ook hier is de 
site onderdeel van een samenhangend landbouwgebied, 
Landsdijk Noord, waar grondgebonden landbouw de drager 
van het open polderlandschap vormt.
Beleid richt zich op het behoud van de karakteriestieke 
openheid van het polderlandschap en het vrijwaren van 
bebouwing binnen het gebied. 
Er wordt gestreeft naar een stimulerend beleid voor 
streekeigen erfbeplanting rond landbouwgebouwen en een 
maximaal behoud van karakteristieke erfgoedelementen.



23 WWW.VENECO.BE

i

ii

iii



24

i

ii

iii



25 WWW.VENECO.BE

Ruimtelijke situering hoeves | Hydrografische kaart

   HYDROGRAFISCHE KAART   
  MEETJESLAND

   DATA
 https://www.geopunt.be 

   LEGENDE

  Kreken

  Meetjesstructuur

  Microzandruggen

  Dekzandrug Maldegem-Stekene

  Drinkwaterwingebied

  Overstromingsgevoelige gebieden  
  2017 - watertoets

De situering van de 3 cases binnen het waterlandschap van 
het Meetjesland:

Case 1 & 2, Varkenhouderij en 
hoeveslagerij nabij Eeklo
Het centrale Meetjeslant kent een vlak reliëf met een grote 
dekzandrug (Maldegem-Stekene) en meerdere parrallelle 
microzandruggen. Natte depressies tussen de zandruggen 
wisselen af met droge zandige gronden ter hoogte van de 
zandruggen.
Een fijnmazig netwerk van grachten en sloten zorgen voor de 
onwatering van de natte depressies.
Zowel de case van de varkenshouderij als de hoeveslagerij 
zijn gelegen tussen de grote dekzandrug Maldegem-
Stekene en de microzandrug ter hoogte van Kaprijke. De 
gronden van beide sites wateren via zijbeken af naar de 
Slependammewatergang.
De site van de varkenshouderij is bovendien gelegen in een 
beschermingszone 3 waterwingebied,  wat overeenkomt met 
het voedingsgebied voor de waterwinning ter hoogte van de 
Waaistraat ten noorden van Eeklo.

Het beleid volgens AGNAS gebied, Noordelijk Zandig 
Meetjesland, stuurt aan op een verbetering van de 
structuurkwatiteit van de waterlopen. Vertraagde afvoer, 
ruimte voor lokale waterberging, verbetering van de 
waterkwaliteit en de aanplant van beekbegeleidende 
begroeiing zijn enkele van de maatregelen die beschreven 
staan onder de ruimtelijke visie voor het gebied.

Case 3, Residentiële hoeve in 
Watervliet
Het Zeeuws-Vlaams polderlandschap waarbinnen de hoeve 
in Watervliet gelegen is kenmerkt zich door een netwerk van 
kreken, waterlopen, waardevolle natte graslanden en dijken. 
De hoeve is centraal gelegen in open poldergebied omgeven 
door dijken. 

Het AGNAS gebied, Zeeuws-Vlaamse Polders, stelt dat de 
dijken en waterlopen een belangrijke landschapsecologische 
functie vervullen in het gebied. Er wordt gestreefd naar het 
ontwikkelen en behouden van waardevolle natte graslanden 
en kreken in functie van een natuurgericht beheer. 
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Ruimtelijke situering hoeves | landschapsinfrastructuren

   KAART 
  LANDSCHAPSINFRASTRUCTUREN 
  MEETJESLAND

   DATA
 https://www.geopunt.be 

   LEGENDE

  Kanalen

  N49 met windturbines

  Dijken

  Agrarische cluster

  Nederzettingsstructuur

Situering van de 3 cases binnen het geheel aan 
karakteristieke landschapsinfrastucturen en de 
nederzettingsstructuur in het gebied:

Case 1 & 2, Varkenhouderij en 
hoeveslagerij nabij Eeklo
De nederzettingsstructuur binnen het centraal zandig 
Meetjesland volgt de logica van de grote dekzandrug 
Maldegem-Stekene en de overige parrallelle microzandruggen 
in het landschap. Gehuchten en dorpskernen zijn steeds 
gelegen op de hooste plaatsen (zandruggen en donken). (Van 
tronken en kanten)
Het merendeel van de landbouwbedrijven in dit gebied alsook 
de 2 cases liggen geconcentreerd in argrarische clusters 
langs parrallele landelijke linten. 
De linten zijn op verschillende plaatsen versnipperd door 
lintbebouwing.

De grootste beeldbepalende infrastructuur nabij de cases 
is de N49 die langs beide zijden geflankeerd wordt door 
windturbines. De windturbine op het perceel van de 
Varkenshouderij maakt deel uit van deze ontwikkeling.

Case 3, Residentiële hoeve in 
Watervliet
Een netwerk van dijken domineert het Zeeuws-
Vlaams Polderlandschap en vormt de basis voor de 
nederzettingsstructuur in het gebied. Woonkernen zijn 
gelegen op hoger gelegen gronden en dijkwoningen komen 
geconcentreerd voor op en langs de dijken.
De hoeve is gelegen ten midden van open landbouwgebied 
omgeven door dijken, het dorp Watervliet en zuidwaarts het 
Leopoldkanaal.
Begeleid door dubbele opgaande bomenrijen manifesteerd 
het kanaal zich als een markante landschapsstructuur in 
open polderlandschap.
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2.0  CASES

 2.1 Ruimtelijke situering cases

2.2	 Case	1	varkenshouderij	
	 	in	waterwingebied
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   VARKENSHOUDERIJ EEKLO

   BESTEMMING VOLGENS    
  GEWESTPLAN

 Agrarisch gebied 

   ERFGOEDWAARDE
 Geen

   
  TYPOLOGIE

 Woning aan straatzijde + schuur 
 + 3 verouderde varkensstallen

  FUNCTIE
 Huis wordt bewoond door eigenaars en  
 varkenskwekerij is momenteel nog actief

  LIGGING
 Beschermingszone 3 waterwingebied

Varkenshouderij in waterwingebied | Algemene info

schuur

verouderde 
varkensstallen
2.337 m2

teelt 
voedergewassen natte depressies thv 

voormalige
grachtenstructuur

bedrijfswoning

voortuin



31 WWW.VENECO.BE

bedrijfswoning met voortuin

varkensstal

varkensstallen + windturbine

boerenerf met betonverharding

voedersilo’s varkensstallen

varkensstal in onbruik
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Positie tov kern
Gelegen in agrarische cluster nabij Eeklo met een gedeelde 
problematiek mbt het herbestemmingsvraagstuk
Landbouwactiviteit dreigt te verschuiven van varkensbedrijf 
naar opslagruimte voor zonevreemde bedrijven

Landbouw
Onderdeel van het openruimtegebied tussen de N49 en 
Eeklo, met typische noord-zuid gerichte perceleringen en 
bekensystemen.
Gelegen in een agrarische cluster van varkensbedrijven

Water
Gelegen in beschermingszone 3 drinkwaterwingebied
Gelegen aan zijbeek van Slependammewatergang met 
overstromingsproblematiek thv de Vrouwestraat

Groenstructuur
Maakt deel uit van de bovenlokale ecologische infrastructuur 
van het noordelijk zandig Meetjesland
Gelegen in agrarische cluster met gebrekkige 
landschappelijke inpassing

Recreatie
Gelegen in de directe omgeving van het provinciaal 
streekcentrum de Huysmanshoeve dat de poort vormt voor 
het plattelandstoerisme richting kreken/ poldergebied.

Windenergie
Gelegen binnen PRUP ‘windlandschap Eeklo-Maldegem’

Varkenshouderij in waterwingebied | Analyse ruimtelijke + beleids-context
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Landbouw in waterwinning | Inschrijving binnen een grotere opgave

   KAART LANDBOUW IN    
  WATERWINNING EEKLO

   DATA
 https://www.geopunt.be 

   LEGENDE

  Beschermingszone 1 

  Beschermingszone 2 

  Beschermingszone 3

  Landbouwgronden

  Landbouwinfrastructuur

Probleemstelling
Agrarische bedrijven met verouderde stallingen gelegen 
in een beschermingszone voor drinkwaterwinning hebben 
weinig tot geen uitbreidingsmogelijkheden. Door het 
ontbreken van een toekomstperspectief wordt de activiteit 
stopgezet en dreigen de bestaande stallen op termijn gebruikt 
te worden als opslagplaats voor zonevreemde bedrijvigheid.

De exploitatie van varkenshouderijen en de oprichting 
van stallen is verboden in beschermingszone 1,2 &3, op 
de bestaande bedrijven na sinds de inwerkingtreding 
van de regelgeving in 1993 (met beperking op de 
uitbreidingsmogelijkheid).(grondwaterdecreet vlarem 
beperkingen beschermingszones)
Gezien de maximale uitbreidingsmogelijkheid bij 
verschillende bedrijven reeds benut is en de toekomst in 
de sector van de varkenshouderijen onzeker is dreigen de 
bedrijven leeg te komen staan.

De vaak beperkte oppervlakte aan gronden rond de 
varkenshouderij en de aanwezigheid van een groot volume 
aan verouderde stallingen (in veel gevallen asbesthoudend) 
maakt de bedrijven onaantrekkelijk voor een grondgebonden 
landbouwactiviteit. Hierdoor verschuift het agrarisch gebruik 
van de stallingen die op de markt verschijnen naar een 
zonevreemd gebruik. 

Anderzijds kampt de drinkwaterwinningsindustrie ondanks de 
bestaande regelgeving, met het uitlogen van meststoffen in 
onze grondwaterreserves (rapport drinkwater_2018 VMM).
Infiltratie van afstromend hemelwater wordt in 
beschermingszone 3 van waterwingebied overigens 
aangemoedigd gezien deze zone het voedingsgebied van 
de waterwinning afbakent. Alleen moet de kwaliteit van 
het hemelwater kunnen gegarandeerd worden. (visienota 
infiltratie van hemelwater binnen beschermingszones 
drinkwater)

i
ii
iii
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Scenario 00_Varkenshouderij

Varkenshouderij in waterwingebied | Scenario’s

Gelet op de beperkingen die voortvloeien uit de 
regelgeving voor bedrijven gelegen in beschermingszone 
3 drinkwaterwingebied heeft het bestaande Varkensbedrijf 
weinig toekomstperspectief. Verschillende stallen op het 
erf zijn reeds in onbruik en de eigenaar wenst in de nabije 
toekomst zijn activiteit stop te zetten.

In de 3 scenario’s worden de mogelijkheden onderzocht van 
zowel een agrarisch als een niet-agrarisch hergebruik van het 
landbouwbedrijf, waarbij zonevreemd gebruik en de belasting 
die hiermee gepaard gaat gecompenseerd moet worden.
De ‘voor wat hoort wat’ maatregelen die voorgesteld worden 
in de verschillende scenario’s adresseren thema’s die werken 
aan de uitbouw van een kwalitatief openruimte gebied.
De instrumenten die gebruikt worden voor de uitwerking 
van deze maatregelen komen voort uit de analyse van 
de context van de hoeve en werken ondermeer aan de 
typisch N-Z gerichte ecologische infrastructuur van het 
betreffend openruimte gebied, het herstel van een fijnmazig 
grachtensysteem, de toegankelijkheid van de open ruimte, de 
landschappelijke integratie van de agrarische cluster en de 
infiltrerende capaciteit van het terrein voor de waterwinning.
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Scenario 01_landelijke woning

Stallingen worden gesloopt en bedrijfswoning wordt 
omgevormd tot zonevreemde woning in landelijk gebied.

Voor wat hoort wat
Woonperceel moet optimaal ingericht worden voor de 
infiltratie van afstromend hemelwater
Bijkomende verharding kan niet toegestaan worden
Herstel waterbergende capaciteit + ecologische waarde 
aanpalende gracht
Aanleg houtkant langs aanpalende gracht

Scenario 03_Landbouw 2.0

Stallingen worden gesloopt en het varkensbedrijf wordt 
overgenomen door een grondgebonden landbouwbedrijf met 
een landschappelijke inpassing

Voor wat hoort wat
Agrarisch hergebruik moet niet gecompenseerd worden

Scenario 02_woning + 
zonevreemd bedrijf
Stallingen worden deels gesloopt en worden deels 
hergebruikt door een nieuw bedrijf. De bedrijfswoning wordt 
een zonevreemde woning in landelijk gebied.

Voor wat hoort wat
het perceel moet optimaal ingericht worden voor de infiltratie 
van afstromend hemelwater
Herstel waterbergende capaciteit + ecologische waarde 
aanpalende grachten
Aanleg houtkanten/ knotbomen langs aanpalende gracht
Aanleg van publieke wegel langs perceel
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Scenario 00_Varkenshouderij

De maatschappelijk toegevoegde waarde van de scenario’s 
wordt met behulp van een sterdiagram vergeleken met elkaar 
en met het 00 scenario. 
De scenario’s worden beschouwd binnen het grotere 
verhaal van maatschappelijke trends in buitengebied en de 
problematiek van landbouwbedrijven in drinkwaterwingebied.
Op basis hiervan en de ‘voor wat hoort wat’ maatregelen 
worden de voor- en nadelen van ieder scenario opgelijst. 
Op deze manier krijgen we niet alleen een beeld van welke 
mogelijke meerwaarde een invulling kan bieden maar 
eveneens van het effect dat dit kan hebben op onze open 
ruimte en de landbouw.

In deze concrete case gaat het over een varkensbedrijf 
zonder erfgoedwaarde met verouderde asbeststallen in 
drinkwaterwingebied. De voordelen die de scenario’s met 
zich meebrengen tegenover de bestaande situatie gaan van 
ontharding door sloop of gedeeltelijke sloop, ecologische 
opwaardering, ruimte voor water en landschapsbeheer tot 
recreatie, educatie en korte keten.
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    AGRARISCHE MEERWAARDE                                                                ECOLOGISCHE MEERWAARDE

Maatschappelijk toegevoegde waarde | Afweging scenario’s
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Scenario 01_landelijke woning

Voor en nadelen
+ ruimte voor water door ontharding (sloop stallingen) + 
waterbergende capaciteit gracht
+ herstel meetjesstructuur 
+ ecologische opwaardering gracht

- zonevreemde woning -> residentialisering landbouwgebied
- landbouwzetel verdwijnt -> aanmoediging 
greenfieldontwikkeling landbouw
- hoge sloopkost

Scenario 03_Landbouw 2.0

Voor en nadelen
+ ruimte voor water door ontharding (sloop stallingen) + 
waterbergende capaciteit grachten
+ herstel meetjesstructuur 
+ ecologische opwaardering grachten
+ Landbouw concurrentieel houden

- Hoge sloopkost
- Strenge regelgeving waterwingebied

Scenario 02_woning + 
zonevreemd bedrijf
Voor en nadelen
+ ruimte voor water door beperkte ontharding (sloop deel 
stallingen) + waterbergende capaciteit grachten
+ herstel meetjesstructuur 
+ ecologische opwaardering grachten
+ aantakking op zachte recreatieve infrastructuur

- zonevreemde woning -> residentialisering landbouwgebied
- bijkomende mobiliteitsbelasting door zonevreemde 
bedrijvigheid
- landbouwzetel verdwijnt -> aanmoediging 
greenfieldontwikkeling landbouw
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herstel karakteristieke 
houtkanten meetjes

Provinciaal streekcentrum de 
Huysmanhoeve

biomassaproductie
houtkanten

publieke
landbouwwegelstreekeigen 

erfbeplanting aangepaste 
teeltwijze

ontharding

infiltratie 
grachten
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Varkenshouderij in waterwingebied | Voorkeursscenario

Landbouw met een 
landschappelijke inschrijving 
gericht op de waterwinning
In het kader van de klimaatdoelstellingen treedt zowel het 
belang van onze drinkwaterreservers naar de voorgrond als 
de nood aan een klimaat robuust landbouwmodel.
Dit voorkeursscenario gaat uit van een landbouwmodel dat 
verder reikt dan de randvoorwaarden in de regelgeving en een 
positieve invloed heeft op de waterwinning.
De voorkeur gaat uit naar een landbouwbedrijf met een groter 
maatschappelijk belang voor de lokale voedselproductie in de 
geest van de Huysmanhoeve.

uitwerking
Bestaande verouderde varkensstallen worden afgebroken
Voorkeur gaat naar korte keten landbouw vanwege de 
nabijheid van de stad en de kleinschaligheid van de gronden
Meetjesstructuur wordt opnieuw opgewaardeerd door 
aanplanting perceelrandbegroeiing en herstel waterbergende 
capaciteit meetjes
Infiltrerende capaciteit van de gronden worden verhoogd door 
ontharding (sloop stallen) en herstel meetjes en zijbeken 
Slependammewatergang
De woning en hoeve worden landschappelijk ingepast dmv 
streekeigen erfbeplanting
De teeltwijze wordt afgestemd op de waterwinning in het 
gebied
Het agrarisch landschap wordt toegankelijk gemaakt met 
landbouwwegel
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ontharding

De bestaande verouderde asbeststallen op het erf worden 
gesloopt. De footprint van de stallen bedraagt 2.337 
m2. Deze onthardingsmaatregel zorgt er enerzijds voor 
dat het bedrijf opnieuw interessant kan worden voor een 
grondgebonden landbouw activiteit en anderzijds zorgt 
het voor een verbetering van de infiltratiecapaciteit van het 
terrein.

infiltratiegrachten

De originele grachten van de ‘meetjesstructuur’ werden 
gedicht en zijn op het terrein nog waarneembaar als natte 
depressies (zorgen reeds voor infiltratie van oppervlakkig 
afstromend water). In het voorkeursscenario wordt deze natte 
zones heropgewaardeerd naar een systeem van begroeide 
infiltratiegrachten. De grachten zorgen naast de ontwatering 
van de gronden eveneens voor een verhoging van de 
infiltrerende capaciteit van het terrein. 
Hiernaast worden de grachten ondermeer ingericht voor een 
verhoging van de biodiversiteit op de site en het versterken 
van de identiteit van het agrarisch landschap van het centrale 
meetjesland.

productieve houtkanten

De infiltratiegrachten worden aangeplant met houtkanten. De 
houtkanten kunnen gebruikt worden voor de productie van 
biomassa. Hiermee kunnen de houtkanten bijdragen aan het 
lokaal project Biomassahub Eeklo. Ook de houtkanten zorgen 
voor een verhoging van de diversiteit en landschapsherstel 
van de kenmerkende perceelsrandbegroeiing van de 
meetjesstructuur. 

BIO

2.337 m2 stallen

Varkenshouderij in waterwingebied | Toolbox
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infiltratiegracht in landbouwgebied

beheer houtkanten

agroforestry

pluktuin CSA boerderij

houtkant langs weide

houtsnippers voor biomassa productie
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CSA boerderij

knotbomenrij en wandelpad langs maïsvelden

publiek wandelpad tussen de velden

agroforestry

hoogstammige boomgaard op boerenerf

niet-kerende grondbewerking
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Varkenshouderij in waterwingebied | Toolbox

toegankelijke landbouwwegel

De recreatieve ontsluiting van het open landbouwgebied 
waarin de hoeve zich bevind gebeurt via de bestaande 
ontsluitingswegen. In het geval van de Bus is deze langs 
beide zijden bebouwd met stallingen van varkensbedrijven 
waartussen een glimp van het achterliggende landschap kan 
worden opvangen. Om de kwaliteit van het achterliggende 
open landschap te kunnen ervaren en waarderen wordt 
een landbouwwegel langs één van de infiltratiegrachten 
toegankelijk gemaakt voor recreanten.

aangepaste teeltwijze

Om niet enkel te voldoen aan de regelgeving voor landbouw 
in drinkwaterwingebied wordt voorkeur gegeven aan 
vernieuwende teelwijzen die een positieve invloed hebben 
op de drinkwaterwinning. Dit kan gaan van groenbemesting 
(wordt reeds gestimuleerd door EU landbouwbeleid) tot 
niet-kerende grondbewerking voor het verbeteren van de 
infiltrerende capaciteit van de grond.     

erfbeplanting

Het huidige erf is net zoals de overige bedrijven in de 
agrarische cluster weinig landschappelijk geïntegreerd in zijn 
omgeving. De bedrijfswoning en schuur worden ingekleed 
met streekeigen erfbeplanting en een boomgaard siert de 
huiskavel.
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Stappenplan | Wat is er nodig om doelstelling te realiseren

1_sloopsubsidie
Een sloopsubsidieregeling moet ontwikkeld worden voor 
de afbraak van bestaande stallingen die het duurzaam 
hergebruik van de hoeve in de weg staan.

Subsidieregeling onder voorwaarden
Omschakeling naar grondgebonden landbouw met 
waterbergende capaciteit

2_grondenfonds
Leegstaande hoeve en aanpalende gronden worden 
aangekocht door de provincie en opgenomen in het 
areaal van de gronden van het provinciaal domein van de 
Huysmanshoeve.

Verdere uitbouw van de Huysmanshoeve als lokaal 
plattelandscentrum voor innovatieve landbouw

3_Landbouw 2.0
De verworven gronden worden prioritair voorbehouden voor 
innovatieve landbouwbedrijven met een maatschappelijke 
meerwaarde (CSA, biologisch boeren, natuurinclusieve 
landbouw, agroforestry,…)
De gronden worden verpacht onder strikte voorwaarden

Aanplanting houtkanten
Herstel waterbergende capaciteit meetjes
Duurzame landbouw met ecologische waarde
Recht publieke doorgang op landbouwwegels
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Maatregelen | Wat is er nodig om doelstelling te realiseren

Maatregelen

Sloopsubsidie onder voorwaarden

Vergoeding voor blauwe diensten (bv. waterberging op piekmomenten)

Samenwerking met organisaties actief in het uitwerken van innovatieve 
landbouwmodellen 

oprichting van een grondenfonds

Afsluiten van beheersovereenkomsten

Obstakels

Hoge kost voor de afbraak van asbesthoudende stallen

Een subsidieregeling voor blauwe ecosysteemdiensten bestaat nog niet

Geen éénduidige overeenkomst over wat een innovatief landbouwmodel 
inhoudt

Nieuwe kleinschalige en/of innoverende bedrijven geraken vaak niet aan 
de nodige grond en hebben veelal niet de middelen om dure gronden en 
gebouwen zelf te verwerven. Starten met een dergelijke activiteit houdt 
risico’s in omdat een markt opgebouwd moet worden die bereid is om een 
voldoende hoge prijs te betalen voor de geleverde maatschappelijke en 
ecosysteem-diensten.

Beheersovereenkomst afgestemd op waterwinning bestaat niet 
(combinatie van verschillende maatregelen)





2.0  CASES

 2.1 Ruimtelijke situering cases

 2.2 Case 1 varkenshouderij in waterwingebied

2.3	 Case	2	Hoeveslagerij
	 in	de	rand	van	Eeklo
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   HOEVESLAGERIJ EEKLO

   BESTEMMING VOLGENS    
  GEWESTPLAN

 Agrarisch gebied 

   ERFGOEDWAARDE
 Geen

   
  TYPOLOGIE

 Nieuwere en oudere stallen in combinatie  
 met exploitantenwoningen

  FUNCTIE
 Huis wordt bewoond door eigenaars.   
 Stallen worden gebruikt voor hoeveslagerij. 

  LIGGING
 Gelegen op 2,5 km van het centrum van Eeklo

Hoeveslagerij in de rand van Eeklo | Algemene info

koestal

koestal

verouderde stallen

gracht met 
knotbomen

graasweiden

bedrijfswoning

verouderde 
varkensstallen

kippenren

bedrijfswoning
+ hoeveslagerij

verkooppunt

schuur

hobbydieren
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verkooppunt hoeveslagerij

verouderde stallingen aan achterzijde schuur

gracht met knotbomen + graasweiden

schuur

verouderde varkensstal + kippenren

koeienstal
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Positie tov kern
Gelegen in agrarische cluster aanpalend aan Eeklo en reeds 
in grote mate verstedelijkt
De hoeve ligt in het verlengde van de stad en voorziet reeds 
een aankooppunt voor hoeveproducten

Landbouw
Ligt op de rand van het openruimtegebied tussen de N49 
en Eeklo, met typische noord-zuid gerichte perceleringen en 
bekensystemen.

Water
Gelegen aan zijbeek van Slependammewatergang met 
overstromingsproblematiek thv Vrouwestraat

Groenstructuur
Maakt deel uit van de bovenlokale ecologische infrastructuur 
van het noordelijk zandig Meetjesland 

Hoeveslagerij in de rand van Eeklo | Analyse ruimtelijke + beleids-context
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Landbouw in de stedelijke rand | Inschrijving binnen een grotere opgave

Probleemstelling
Hoeves die zich in de rand van de stad bevinden ondervinden 
de druk van de verstedelijking.
Woonlinten die uitdeinen richting landbouwgebied zorgen 
voor een versnippering van de open ruimte rond de stadskern. 
Stedelijke functies dringen de open ruimte binnen waardoor 
we een semi verstedelijkt randgebied verkrijgen waar 
landbouw een plaats krijgt in de achtertuinen van de stad.

In het hergebruiksvraagstuk resulteert dit in een 
vastgoedmarkt waar de waarde van hoeves en hun 
omliggende gronden bepaald wordt door niet-agrarische 
actoren in de stadsrand.
De aantrekkelijke gebouwen worden opgekocht en 
getransformeerd tot zonevreemde bedrijven en kantoren 
nabij de stad of landelijke woningen met hobbyboerderijen en 
paarden. 
De minder aantrekkelijke agrarische bedrijven worden 
gereduceerd tot opslag of blijven verloren achter 
in een semi-verstedelijkt randgebied met weinig 
uitbreidingsmogelijkheden.

Hergebruik gericht op de verbinding 
tussen stad & landbouw
De vaak versnipperde en kleinere landbouwgronden in de 
stadsrand kunnen minder interessant zijn voor grotere 
landbouwbedrijven, wat echter niet betekent dat deze niet 
meer interessant zijn voor de landbouw an sich. Kleinere 
bedrijven die zich richten op lokale voedselproductie nabij 
de stad (boerderij met hoevewinkel, boerderij met pluktuin, 
verbrede landbouwbedrijven,…) die de beperkte oppervlakte 
niet als hinderend ervaren, kunnen net baat hebben bij een 
ligging in de stadsrand.

De hoeves kunnen nevendiensten leveren aan de stad die de 
landbouwactiviteit ondersteunen en op deze manier ook de 
verderzetting van het agrarisch gebruik aanmoedigen.
Compensatiemaatregelen voor de toegestane nevenactiviteit 
en de nevenfunctie kunnen gericht worden op een betere 
ruimtelijke en functionele verweving tussen stad en 
landbouw.

   KAART LANDBOUW IN DE STEDELIJKE  
  RAND VAN EEKLO

   DATA
 https://www.geopunt.be 

   LEGENDE

  landbouw in de rand van Eeklo

  landbouwinfrastructuur in de rand

  Centrum Eeklo

  Woonlinten in de rand van Eeklo
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Scenario 00_Hoeveslagerij

Hoeveslagerij in de rand van Eeklo | Scenario’s

Het huidige landbouwbedrijf is geëvolueerd van een 
varkensbedrijf naar een veebedrijf met varkens, koeien en 
schapen in combinatie met een hoeveslagerij. 
Om de landbouwactiviteit verder te ondersteunen wil de 
eigenaar kinderkampen organiseren en hobbydieren op de 
boerderij houden.
In het scenario ‘lokaal voedselpunt met educatieve rol’ 
wordt onderzocht hoe het bedrijf ook een meerwaarde kan 
betekenen voor stadsbewoners zonder zijn landbouwfunctie 
te verliezen. 
Het huidige erf bestaat uit verschillende verouderde 
varkenstallen, koeienstallen en een oude schuur. Een 
reorganisatie en revaluatie van de bestaande infrastructuur 
is nodig om het bedrijf aantrekkelijk te maken voor 
plattelandskampen of andere landbouw ondersteunende 
nevenfuncties gericht op stadsbewoners.
In het onderzoeksscenario wordt uitgezocht hoe de 
instrumenten voor deze reorganisatie eveneens bovenlokale 
landschappelijke doelstellingen kunnen ondersteunen.
Het instrumentarium varieert van gedeeltelijke sloop 
en renovatie tot erfbeplanting en structurerende kleine 
landschapselementen.

Scenario 01_lokaal voedselpunt 
met educatieve rol

De bestaande landbouw infrastructuur word gereorganiseerd, 
verouderde stallen worden gesloopt of gerenoveerd.
Woonperceel wordt ingericht voor landbouwondersteunende 
nevenfunctie met educatieve meerwaarde
Er wordt geen bijkomende bebouwing toegestaan, wel een 
revaluatie van de bestaande bebouwing
Aanleg van structurerende erfbeplanting die het erf 
organiseren
Herstel waterbergende capaciteit + ecologische waarde 
grachten
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Maatschappelijk toegevoegde waarde | Afweging scenario’s

Scenario 00_Hoeveslagerij Scenario 01_lokaal voedselpunt 
met educatieve rol
Voor en nadelen
+ ruimte voor water door beperkte ontharding (sloop deel 
stallingen) + waterbergende capaciteit grachten
+ herstel meetjesstructuur 
+ ecologische opwaardering grachten
+ aantakking op zachte recreatieve infrastructuur
+ landschappelijke inpassing door erfbeplanting

- landbouwactiviteit dreigt te verschuiven naar zonevreemde 
activiteit
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De voordelen die het scenario biedt ten opzichte van 
de huidige situatie zijn enerzijds de ondersteuning van 
de landbouwactiviteit met een nevenfunctie die een 
maatschappelijke meerwaarde heeft en anderzijds de 
landschappelijke integratie en reorganisatie van de gebouwen 
en gronden op de site.
De nevenfunctie zorgt naast de hoeveslagerij voor het 
voortbestaan van de landbouwactiviteit op de site. Van zodra 
de ondersteunende nevenfuncties niet meer afhankelijk 
zijn van de landbouwactiviteit verschuift het gebruik van 
de hoeve echter van verbrede landbouw naar zonevreemde 
bedrijvigheid.
Men kan stellen dat de verbreding van de activiteit slechts 
toegelaten kan worden indien deze ondersteunend werkt en 
afhankelijk is van de bestaande landbouwactiviteit.
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hoeveslagerij / 
afhaalpunt

BUS lijn 97
Eeklo - Ervelde - Zelzate

herstel karakteristieke 
houtkanten meetjes

biomassaproductie
houtkanten

publieke
landbouwwegel

boerderij 
wandeling

streekeigen 
erfbeplanting

speelerf

boerenerf

gerenoveerde 
schuur
kinderkampen

herstel grachten 
karakteristieke
meetjesstructuur
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Hoeveslagerij in de rand van Eeklo | Voorkeursscenario

Hoeve op de rand van de stad 
als lokaal voedselpunt met een 
educatieve rol
De landbouwfunctie van het bestaande bedrijf wordt verder 
verbreed met het organiseren van boerderijkampen voor 
kinderen. 
Het erf wordt ingericht op een manier dat stadsbewoners en 
hun kinderen toegang kunnen krijgen tot het erf zonder de 
landbouwfunctie te verstoren. 
De hoeve wordt een forum tussen stad en platteland met een 
educatieve waarde en een waarde als lokaal voedselpunt.

Uitwerking

Bestaande centrale schuur wordt opgeknapt voor 
kinderkampen
Meetjesstructuur wordt opnieuw opgewaardeerd door 
aanplanting perceelrandbegroeiing en herstel waterbergende 
capaciteit meetjes
De meetjes geven structuur aan het erf en de nieuwe 
nevenactiviteit
Er wordt een pad aangelegd door het erf waar de kinderen 
een zicht krijgen op het leven op de boerderij
Infiltrerende capaciteit van het erf wordt vergroot door 
ontharding en herstel meetjes
De woning en hoeve worden landschappelijk ingepast dmv 
streekeigen erfbeplanting die doorloopt tot in het landschap 
langs de perceel randen.
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Hoeveslagerij in de rand van Eeklo | Toolbox

afbraak + renovatie

Het aandeel aan stallen op het terrein overtreft de behoefte 
voor het functioneren van de landbouwactiviteit. Verouderde 
stallingen worden afgebroken en de schuur op het erf wordt 
gerenoveerd. Het terrein wordt gedeeltelijk onthard en er 
komt ruimte vrij voor het houden van hobbydieren en de 
landschappelijke inkleding van het erf.

organisatie erf

Het erf wordt zo ingericht dat er interactie kan bestaan 
tussen de landbouwactiviteit en de nevenactiviteit zonder dat 
de landbouwactiviteit hierbij gehinderd wordt.
De achterliggende weides worden toegankelijk gemaakt door 
middel van een boerderijwandeling die rond het boerenerf 
loopt.

erfbeplanting

Het erf wordt gereorganiseerd met behulp van structurerende 
erfbeplanting. Bomenrijen leiden de blik naar het 
achterliggend open landschap en bieden een structuur voor 
de verspreide stallingen op het erf. De open ruimtes tussen 
de gebouwen worden ingericht met streekeigen erfbeplanting 
en kaderen de nevenactiviteit.
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plattelandskamp

combinatie kippenren boomgaard

erfbeplanting + hobbydieren

hoogstammige boomgaard met koeien

plattelandskamp

oprijlaan met knotbomen
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outdoor varkenshouderij

plattelandskamp

wandelen tussen de koeien

infiltrerende gracht

knotbomenrij

boomgaard met wandelpad
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toegankelijke landbouwwegel

De agrarische cluster in de vromboutstraat is reeds op 
verschillende plaatsen verstedelijkt en dicht bebouwd. 
Om het achterliggende open landbouwlandschap opnieuw 
bereikbaar te maken wordt een landbouwwegel op de site 
toegankelijk gemaakt. Hierdoor wordt de relatie tussen de 
stad en het aanpalende landbouwgebied versterkt.

herstel meetjesstructuur

De typische meetjesstructuur wordt opnieuw doorgetrokken 
over de gehele site en structureert hiermee mede de 
landbouwgebouwen op de site. De grachten worden 
aangeplant en ingericht om de infiltrerende capaciteit 
van het terrein te verhogen. De uitbouw van een 
fijnmazig grachtensysteem kan hiermee bijdragen tot 
de waterberging van regenwater afkomstig uit de stad 
of piekdebieten opvangen tegen overstroming langs de 
Slependammewatergang stroomafwaarts.

productieve houtkanten

Structurerende grachten worden aangeplant met houtkanten. 
De houtkanten kunnen gebruikt worden voor de productie 
van biomassa, binnen het lokaal project Biomassahub 
Eeklo. De houtkanten zorgen voor een verhoging van de 
biodiversiteit en landschapsherstel van de kenmerkende 
perceelsrandbegroeiing van de meetjesstructuur. 

Hoeveslagerij in de rand van Eeklo | Toolbox

BIO
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Maatregelen

Compensatiemaatregel voor nieuwe aanvragen 
-> voor wat hoort wat

Ondersteunende maatregelen voor de uitbouw van een korte keten 
netwerk (bv. Mmm…eetjesland)

Subsidie voor aanleg van KLE’s

Inschrijving binnen lokale projecten landschapsbeheer (bv. biomassahub 
Eeklo)

Obstakels

Binnen de huidige regelgeving zijn er nog steeds ruime mogelijkheden 
voor het zonevreemd gebruik van gebouwen in landbouwgebied 

Maatregelen | Wat is er nodig om doelstelling te realiseren
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2.0  CASES

 2.1 Ruimtelijke situering cases

 2.2 Case 1 varkenshouderij in waterwingebied

 2.3 Case 2 Hoeveslagerij in de rand van Eeklo

2.4	 Case	3	Residentiële	hoeve
	 in	Watervliet
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   RESIDENTIËLE HOEVE WATERVLIET

   BESTEMMING VOLGENS    
  GEWESTPLAN

 Agrarisch gebied - landschappelijk 
 waardevol gebied

   ERFGOEDWAARDE
 Niet opgenomen in inventaris. Schuur met  
 spantenstructuur wel erfgoedwaardig. De  
 hoeve is beeldbepalend binnen het open  
 landschap. 
   

  TYPOLOGIE
 Typisch laat 19de-eeuwse hoeve met 
 langgerekte schuur en kleiner woonhuis in  
 L-vormige opstelling. 

  FUNCTIE
 Huis wordt bewoond door eigenaars. Schuur  
 wordt gebruikt als opslagruimte. Eigenaars  
 zijn op zoek naar nieuwe functie voor de  
 schuur. 

  

Residentiële hoeve in Watervliet | Algemene info

schuur met 
erfgoedwaarde

vijver/ 
waterbuffer

zonevreemde 
woning

boomgaard

vakantiewoning
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vakantiewoning

vijver/ waterbuffer

zonevreemde woonst

spantenstructuur schuur

schuur met erfgoedwaarde

boomgaard
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Positie tov kern
Geen relatie met kern Watervliet
Geen relatie met lintbebouwing langs dijken
Solitaire hoeve in open landschap

Landbouw
Hoeve centraal gelegen in open poldergebied met een hoge 
landbouwwaarde
Grote percelen zonder perceelsrandbegroeiing

Water
Ligt in gebied omgeven met dijken 
Ingepolderd landschap met kreken en natte graslanden

Groenstructuur
Ligt in gebied met ecologisch waardevolle natte 
graslanden. Groene dijken en grachten in en rond dit open 
landbouwgebied vormen de verbindende elementen in deze 
natuurlijke structuur

Recreatie
Hoeve is gelegen aan een fietsknooppunt dat 2 provinciale 
fietsroutes uit het centrale meetjesland verbindt met de kern 
van Watervliet.
Schuur heeft erfgoedwaarde
Erf is landschappelijk ingeschreven

Residentiële hoeve in Watervliet | Analyse ruimtelijke + beleids-context
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Residentiële hoeve in Watervliet | Inschrijving binnen een grotere opgave

Probleemstelling
Hoeves met uitstraling op aantrekkelijke locaties worden 
opgekocht als landelijke woningen waardoor hun 
maatschappelijke relevantie voor de lokale voedselproductie 
vervalt en gereduceerd wordt tot een maatschappelijke kost 
door het decentraal wonen. 

Door de verouderde infrastructuur van de hoeves en 
speculatie op de vastgoedmarkt belanden deze hoeves op 
de reguliere residentiële markt en verliezen hun agrarische 
functie.
De hoeves wordt verbouwd om aan de eisen van de nieuwe 
bewoners te voldoen en de omliggende gronden die geen 
dienstdoen als tuin worden afgesplitst van het voormalige 
boerenerf. 
Door het ‘exclusieve’ karakter van de aangepaste hoeve en 
de beperkte oppervlakte van de aanpalende gronden is de 
terugkeer naar een agrarische functie onwaarschijnlijk.
Onderzoek toont aan dat tuinen op deze manier 6,2 procent 
van het agrarisch gebied innemen (virtueel landbouwland).

Anderzijds zijn er de Europese ambities om met het 
toekomstig GLB (gemeenschappelijk landbouwbeleid) in te 
zetten op een duurzame en klimaatbestendig landbouw die 
bijdraagt tot de bescherming van biodiversiteit (zie specifieke 
doelstellingen uit de ontwerpverordening van de Europese 
Commissie).
De toepassing van het huidig beleid spitst zich toe op het 
afsluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen 
van vergroeningspremies. De brede invulling van de huidige 
vergroeningsmaatregelen en de hoge grondprijzen in 

Vlaanderen hebben er echter toe geleid dat vaak gekozen 
wordt voor productieve vergroeningsmaatregelen met een 
lager milieuvoordeel (verslag van de commissie aan het 
Europees parlement en de raad over de uitvoering van de 
verplichting inzake de ecologische aandachtsgebieden 
in het kader van de regeling inzake groene rechtstreekse 
betalingen).

   KAART VERTUINING 
  LANDBOUWGEBIED WATERVLIET

   DATA
 https://www.geopunt.be 

   LEGENDE

  Zonevreemde woningen met tuinen

  Landbouwbedrijven

  Bebouwde kern Watervliet

  Dijkwoningen
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Scenario 00_Landelijke woning + 
leegstaande schuur

Residentiële hoeve in Watervliet | Scenario’s

De hoeve wordt momenteel gebruikt als zonevreemde 
woonst. Naast het woonhuis bestaat het woonerf uit 
een vakantiehuis en een schuur met erfgoedwaarde die 
momenteel gebruikt wordt als opslagplaats. De eigenaar 
organiseert sporadisch schooluitstappen op de site en is op 
zoek naar een nieuwe invulling voor de leegstaande schuur.

In de verschillende scenario’s worden zowel een niet-
agrarisch als een agrarisch hergebruik van de schuur 
onderzocht.
De hoeve an sich heeft geen landbouwfunctie meer waardoor 
de oppervlakte aan gronden rond het erf beperkt zijn en een 
agrarisch hergebruik van de schuur minder aantrekkelijk 
wordt.
Anderzijds werd de schuur nog niet dermate aangepast dat 
een landbouwgebruik ervan niet meer denkbaar is.
In de scenario’s met een niet-agrarisch hergebruik wordt 
onderzocht hoe er een evenwicht kan bekomen worden 
tussen de belasting van het zonevreemd gebruik op de 
omgeving en de maatschappelijke meerwaarde die met het 
gebruik en de opgelegde voorwaarden gegenereerd wordt.
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Scenario 01_Woning + 
grondgebonden landbouw

De bestaande schuur wordt hergebruikt voor een nieuwe 
agrarische activiteit. Het bestaande woonvlak wordt verkleind 
en de gronden rondom de schuur worden opnieuw gebruikt 
voor een grondgebonden agrarische activiteit.

Voor wat hoort wat
Het agrarisch hergebruik op de site moet niet gecompenseerd 
worden.
Zonevreemde woning moet wel gecompenseerd worden:
Aanleg van streekeigen erfbeplanting op het woonerf
De waterberging en infiltratie van hemelwater moet op eigen 
terrein gebeuren
Verruiging en extensief beheer van de gronden die tot het 
woonvlak behoren

Scenario 03_Woning + 
landbouwondersteunende 
natuurdiensten

In de schuur wordt een educatieve ruimte en een tijdelijk 
groepsverblijf ondergebracht. Het hergebruik richt zich op 
zachte recreatie met een educatieve waarde. Rond het erf 
wordt een educatief pad aangelegd.
 
Voor wat hoort wat
De aanpalende gronden worden verruigd en extensief beheerd 
ter verbetering van de biodiversiteit
De waterberging en infiltratie van hemelwater moet op eigen 
terrein gebeuren
Bijkomende verharding en uitbreiding wordt niet toegelaten
Het hergebruik draagt bij tot de instandhouding van de 
erfgoedwaarde van de schuur
Aanleg van streekeigen erfbeplanting op het woonerf
Het pad is publiek toegankelijk en takt aan op het 
nabijgelegen rustpunt voor fietsers

Scenario 02_Woning + zonevreemd 
bedrijf

De bestaande schuur wordt in gebruik genomen door een 
zonevreemd bedrijf.

Voor wat hoort wat
De zonevreemde bedrijvigheid en woning moeten 
gecompenseerd worden.
De aanpalende gronden worden verruigd en extensief beheerd 
ter verbetering van de biodiversiteit
De waterberging en infiltratie van hemelwater moet op eigen 
terrein gebeuren
De bedrijfsactiviteit moet landschappelijk geïntegreerd 
worden
Aanleg van streekeigen erfbeplanting op het woonerf 
Bijkomende verharding en uitbreiding wordt niet toegelaten
Het hergebruik draagt bij tot de instandhouding van de 
erfgoedwaarde van de schuur
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Scenario 00_Landelijke woning + 
leegstaande schuur

Bij de afweging van de verschillende scenario’s wordt 
rekening gehouden met de maatschappelijke meerwaarde van 
het type hergebruik alsook hoe het scenario zich verhoudt 
tegenover de bredere problematiek van vertuining en hoeves 
die opgekocht worden om ze te gebruiken als zonevreemde 
woning.
Een agrarisch hergebruik van een deel van de hoeve kan in die 
zin deels de verloren landbouwfunctie van de gronden en de 
schuur herstellen.
De verouderde infrastructuur van de schuur en de beperkte 
hoeveelheid grond maken dit scenario echter minder 
waarschijnlijk.

De voordelen van een niet-agrarisch hergebruik komen 
voort uit de maatschappelijke meerwaarde van het gebruik 
zelf en de voorwaarden die gesteld worden volgens de 
‘voor wat hoort wat’ regeling. Het zonevreemd gebruik 
wordt gecompenseerd met een ecologische opwaardering 
van de tuin en een landschappelijke inschrijving van de 
zonevreemde activiteit. De tuin wordt ingezet om de 
vergroeningsmaatregelen vanuit het EU-landbouwbeleid te 
ondersteunen en werkt mee aan de landbouwecologische 
opwaardering van het landbouwlandschap.
Een verder verharding van het terrein en een doorgedreven 
verbouwing van de schuur worden vermeden. Niet-agrarisch 
gebruik hoeft in die zin geen trigger zijn voor de intensivering 
van de verharding en bebouwingsgraad op het erf.

Residentiële hoeve in Watervliet | Afweging scenario’s
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Scenario 01_Woning + 
grondgebonden landbouw

Voor en nadelen
+ schuur wordt hergebruikt
+ agrarisch hergebruik wordt gestimuleerd
+ ecologische opwaardering woonerf
+ landschappelijke integratie

- beperkt grondoppervlakte voor de agrarische activiteit

Scenario 03_Woning + 
landbouwondersteunende 
natuurdiensten

Voor en nadelen
+ schuur met erfgoedwaarde wordt hergebruikt
+ ecologische opwaardering van aanpalende gronden
+ landschappelijke integratie
+ educatieve meerwaarde
+ recreatieve meerwaarde

- bijkomende mobiliteitsbelasting 

Scenario 02_Woning + zonevreemd 
bedrijf

Voor en nadelen
+ schuur met erfgoedwaarde wordt hergebruikt
+ ecologische opwaardering van aanpalende gronden
+ landschappelijke integratie

- bijkomende mobiliteitsbelasting door zonevreemde 
bedrijvigheid
- de aanpassing van de schuur naar zonevreemd bedrijf staat 
een toekomstig agrarisch hergebruik in de weg 
- bijkomende milieugevoelige activiteit naar omgevende 
landbouw toe
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streekeigen 
erfbeplanting

waterbuffer

soortenrijk 
grasland aantakking op

fietsknooppunt

educatief
wandelpad

tijdelijk 
ingerichte 
schuur
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Residentiële hoeve in Watervliet | Voorkeursscenario

Van zonevreemde bewoner naar 
landschapsbeheerder
Bij de functiewijziging van landbouw naar zonevreemde 
bewoning worden aanpalende gronden ingericht als tuinen. 
Officieel landbouwgrond die niet voor productie aangewend 
wordt, vormen de gronden een uitgelezen kans voor de 
toepassing van vergroeningsmaatregelen die gericht zijn 
op een optimaal milieuvoordeel.  Op deze manier biedt 
de zonevreemde bewoner landbouw ondersteunende 
natuurdiensten. 

Het woonerf en de omliggende gronden schrijven zich hierbij 
in binnen een ruimer landschappelijk en ecologisch kader. 
De inname van leegstaande hoeve infrastructuur door nieuwe 
functies moet te verantwoorden zijn binnen de ruimtelijke 
context en draagt rechtstreeks bij aan de beeldvorming en de 
biodiversiteit van het omliggende landschap.

Landschappelijk geïntegreerde 
woning met een educatieve ruimte 
en tijdelijk groepsverblijf
De schuur kent een tijdelijke inrichting met klaslokaal 
en ruimte voor groepsaccomodatie gericht op het 
fietstoerisme in de regio. De gronden en het woonerf worden 
landschappelijk ingericht en dragen bij aan de beeldvorming 
van het open polderlandschap van Watervliet. De 
biodiversiteit op het terrein word verhoog en schrijft zich in in 
een groter ecologisch netwerk van soortenrijke graslanden.

Uitwerking

Schuur met erfgoedwaarde wordt deels gebruikt als 
groepsverblijf gericht op het fietstoerisme en deels als 
educatief lokaal voor schooluitstappen. 
Educatieve route doorheen het erf waarin het 
polderlandschap centraal staat. De route takt aan op een 
bestaand rustpunt voor fietsers.
Gericht op zachte recreatie met educatieve waarde van een 
sporadisch karakter
Minimale aanpassing aan bestaande schuur
Geen bijkomende verharding 
Terrein wordt op extensieve manier beheerd ifv 
akkervogelsoorten (no-go zones voor nestgelegenheden, 
kruidachtige vegetatie, insectenrijk grasland…)
Behoud + versterking erfbeplanting rond woonvlak
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tijdelijke inrichting schuur

De schuur krijgt een tijdelijke invulling deels als 
groepsaccommodatie gericht op het fietstoerisme en deels 
als educatieve ruimte voor schooluitstappen. Het gebruik 
en de inrichting kunnen enkel toegelaten worden indien 
ze bijdragen tot het behoud van de erfgoedwaarde van de 
schuur.

erfbeplanting

Het woonerf van de hoeve wordt ingekleed met streekeigen 
erfbeplanting en draagt zo bij aan de beeldvorming van 
hoeves in open poldergebied. Zichten vanop het erf naar het 
open landbouwgebied en andersom worden gekadreerd met 
de aanplanting van boomgroepen en solitaire bomen.

verruiging grasland

De gronden rond het erf worden ingericht met kruidenrijk 
grasland voor de toename van de biodiversiteit op het terrein. 
Het type en het beheer van deze verruigde graslanden wordt 
afgestemd op lokale milieudoestellingen. 

Residentiële hoeve in Watervliet | Toolbox
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landschappelijk geïntegreerde hoeve

minimale inrichting schuur 

schuur gericht op zachte recreatie

plattelandsklas

kruidenrijk grasland

schuur als werkruimte voor plattelandsklassen
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soortenrijk grasland voor akkervogels

graspad

Wandelpad

kruidenrijk grasland

rustpunt

Partridge project



83 WWW.VENECO.BE

vogelbroedgebied

De aanleg van soortenrijk grasland gaat hand in hand met 
de realisatie van broedgebieden voor akkervogelsoorten. De 
site ligt bovendien nabij het proefproject Partridge project 
in de Isabellapolder, waarbinnen de haalbaarheid en het 
effect van ‘natuur- en diervriendelijke landbouwvoering’ op 
patrijzenpopulaties en de biodiversiteit wordt onderzocht.
De graslanden kunnen in die zin de rijkwijdte van dit project 
vergroten.

educatieve route

Op het terrein wordt een educatieve route aangelegd die 
bezoekers door het open polderlandschap en de nieuw 
aangelegde natuur leidt. De wandeling op en rond het erf 
ondersteunt de educatieve waarde van de schooluitstappen 
die nu reeds georganiseerd worden op het terrein.

verbinding fietsknooppunt

Het wandelpad op de site takt aan op het bestaande 
fietsknooppunt ter hoogte van de boomgaard tussen de 
Wilhelmusstraat en de Christoffelpolder.
Het pad wordt publiek toegankelijk gemaakt, wat de 
recreatieve waarde van het terrein ten goede komt.

Residentiële hoeve in Watervliet | Toolbox
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Maatregelen

Compensatiemaatregel voor nieuwe aanvragen 
-> voor wat hoort wat

Beheersmaatregel als verplichte planlast (compensatiemaatregel) 
bij nieuwe aanvragen

Samenwerking met agrobeheergroepen

Samenwerking met lokale natuurorganisaties
/ lokale projecten landschapsherstel

Vergroeningssubsidie

Obstakels

Binnen de huidige regelgeving zijn er nog steeds ruime mogelijkheden 
voor het zonevreemd gebruik van gebouwen in landbouwgebied 
-> planlasten/ bijzondere voorwaarden kunnen wel opgelegd worden

controle beheer + vergroeningsmaatregelen 

Momenteel enkel mogelijk voor landbouwers

Maatregelen | Wat is er nodig om doelstelling te realiseren
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 3.0  CONCLUSIE
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In deze studie wordt de thematiek hergebruik hoeves 
behandeld vanuit de druk op landbouw en kwalitatieve open 
ruimte.
In de verschillende cases wordt al snel duidelijk dat een 
éénduidige probleemstelling met een pasklaar antwoord 
moeilijk te formuleren valt. De casestudies maken in die zin 
conrete uitdagingen binnen het thema hergebruik hoeves 
aanschouwelijk.
Uit het onderzoek naar de cases worden tenslotte 3 thema’s 
afgeleid die de bevindingen van deze studie besluiten.

1_Voor wat hoort wat
De uitgebreide mogelijkheden binnen het wettelijk kader van 
de zonevreemde basisrechten zijn mede verantwoordelijk 
voor een verschuiving van agrarisch hergebruik naar 
zonevreemd hergebruik van bestaande hoeveinfrastructuur. 
Binnen het kader van deze studie werd, uitgaand van 
het ‘voor wat hoort wat principe’,onderzocht hoe een 
compensatiemaatregel deel kan uitmaken van een contract-
convenant overeenkomst. Het ‘voor wat hoort’ wat principe 
wordt in dit geval naar voor geschoven als een beperkende 
maatregel.
Compensatiemaatregelen voor toegestane zonevreemde 
functies zijn echter moeilijk afdwingbaar indien de functies in 
kwestie reeds vergunbaar zijn zonder compensatie. 
Om enerzijds de druk vanuit niet-landbouw op 
landbouwvastgoed te laten afnemen en anderzijds iets 
achter de hand te hebben voor het uitwerken van een 
compensatiesysteem, is een beperking op de huidige 
mogelijkheden binnen de zonevreemde basisrechten nodig.
Een verstrenging van de regelgeving is absoluut noodzakelijk 
willen we als maatschappij op termijn een leefbare landbouw 
en kwalitatieve openruimte behouden.

Daarnaast kan een ‘voor wat hoort wat’ regeling deel 
uitmaken van een voorwaarde van een subsidieregeling. 

In dit geval wordt het principe toegepast in functie van 
stimulerende maatregelen. 
Zo kan het toekennen van een sloopsubsidie voor de afbraak 
van verouderde stallen samenhangen met bijvoorbeeld de 
voorwaarde van een grondgebonden agrarisch hergebruik van 
de hoeve.

2_Ontharding
De aanwezigheid van verouderde stallingen maken een 
landbouwbedrijf vaak minder aantrekkelijk voor agrarisch 
hergebruik vanwege de hoge sloopkosten. 
Zo is het voor landbouwers eenvoudiger en goedkoper om 
greenfields te ontwikkelen dan oude afgeschreven gebouwen 
te renoveren.
Dit principe zorgt er overigens voor dat bestaande bedrijven 
vaak bestaan uit een combinatie van in ongebruik geraakte 
oudere stallingen en nieuwe stallingen. Het aantal stallen 
op het terrein blijft op deze manier oplopen samen met de 
gepaarde sloopkost, wil het bedrijf op termijn aantrekkelijk 
blijven voor nieuwe boeren.

Om deze trend tegen te gaan kan bijvoorbeeld de afbraak 
van oude stallingen op eigen terrein deel uitmaken van 
compensatiemaatregelen voor toegestane nevenactiviteiten. 
Anders dan een moeizame poging om deze oude stallen 
te hergebruiken kan een sloopregeling net deel uitmaken 
van een strategie om het hergebruik van hoeves door 
landbouwers financiëel haalbaar te maken.

Op een andere manier kan naar het Nederlandse voorbeeld 
van ‘staldering’ een systeem van verhandelbare bouwrechten 
opgesteld worden. Nieuwe stalling kunnen enkel gebouwd 
worden indien oude stallen worden afgebroken. De totale 
verhardingsgraad neemt hierdoor niet toe en verouderde 
stallingen worden afgebroken.
Steunend op hetzelfde principe kan een gelijkaardig model 
ontwikkeld worden waarin de sloop van een stal van vooraf 
aan inbegrepen zit in de prijs van de oprichting ervan of in de 

vergunningsvoorwaarde (bv. door een eigen ‘sloopfonds’ op 
te richten).

3_Landbouwondersteunende natuur
Wanneer echter een agrarisch hergebruik van een hoeve 
niet meer haalbaar is en deze een beeldbepaaldende 
erfoedkwaliteit heeft, kan een niet-agrarisch hergebruik 
verkozen worden boven het herstel van de open ruimte door 
sloop.
De hergebruiks problematiek rijkt echter verder dan het 
vrijkomen van volledige landbouwbedrijven en draait zoals 
in de case van de hoeve in Watervliet evengoed rond het 
hergebruik van gebouwen die onderdeel uit maken van een 
hoeve die wordt gebruikt als zonevreemde woonst.

De verschuiving naar zonevreemde bewoning die in dit 
geval reeds gebeurd is heeft niet enkel een weerslag op de 
hoeve infrastructuur maar eveneens op het gebruik van de 
omliggende gronden.
Zo maakt 6,2 procent van het agrarisch bestemd gebied deel 
uit van tuinen en wordt 1/3 van de weilanden in Vlaanderen 
begraasd door paarden.

Indien er geen regelgeving wordt opgesteld omtrent het niet-
agrarisch grondgebruik binnen agrarisch bestemde gebieden 
worden niet enkel hoeves maar ook agrarische gronden uit de 
markt geconcurreerd voor landbouwers.

Een model waarin zonevreemde bewoners landbouw 
ondersteunende natuurdiensten leveren zoals voorgesteld in 
de casestudie van de hoeve in Watervliet, kan enkel werken 
indien de oppervlakte grond die ingenomen kan worden 
door de zonevreemde bewoner beperkt wordt om verdere 
concurrentie met landbouwgebruik te vermijden.

Conclusie | Ontwerpend onderzoek hergebruik hoeves
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