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9 Leerstellingen 
Hergebruik Hoeves Vlaamse Ardennen 

1 In strategisch landbouwgebied staat landbouw centraal. Indien 
andere functies hierin aanwezig zijn, erkennen zij de rol en de 
waarde van de landbouw én schikken zij zich naar deze primaire 
ruimtegebruiker. 

Hergebruik op sites in een strategisch landbouwomgeving richt 
zich in eerste instantie op een nieuw landbouwgebruik. 2

Elke vorm van hergebruik dient rekening te houden 
met het hoeve-erfgoed en/of het versterken van de 
landschapskenmerken die typisch zijn voor de Vlaamse 
Ardennen. 

3

Indien agrarisch hergebruik niet mogelijk is, wordt idealiter 
overgegaan tot permanente sloop zodat de gronden opnieuw 
in de landbouw kunnen worden ingeschakeld. Niet-agrarisch 
hergebruik kan bij uitzondering toegestaan worden en moet 
haar functionele relatie met de voormalige landbouwsite en 
haar omgeving én haar ligging en inpassing in het agrarisch 
gebied kunnen aantonen. 

4

Vormen van mobiliteitsgenererende landbouwverbreding en 
agrarisch hergebruik richten zich best op sites in de nabijheid 
van kernen, óf locaties die goed ontsloten zijn naar het hoger 
wegennet. 

5
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De landbouw kan bijdragen aan een ecologisch beheer van het 
landschap van de Vlaamse Ardennen. De rol die de landbouw 
hierin speelt, wordt gevalideerd.

6

De grondgebonden landbouw in de Vlaamse Ardennen is een 
troef. 7

De graslanden, die zich aan de bosranden bevinden, vormen 
een kwaliteit van de Vlaamse Ardennen. Het agrarisch  
(her-)gebruik van de kleinschalige hoeves hierbij is van belang.    

8

Het afwegen van hergebruik van hoeves in de Vlaamse 
Ardennen is een complexe oefening die een getrapt 
beoordelingssysteem vereist waarbij rekening gehouden wordt 
met een breed gamma aan ruimtelijke aspecten.  

9





Deel I - Inleiding & 
vooronderzoek



Kaart 1: Regio Vlaamse Ardennen 
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1 Inleiding

In de strategische visie ‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ worden de waarden 
en principes helder uiteengezet die het toekomstig ruimtegebruik in de provincie op een 
verantwoorde wijze sturen. De bijbehorende beleidskaders, eveneens deel uitmakend van het 
beleidsplan Oost-Vlaanderen, beschrijven de meer uitvoeringsgerichte richtlijnen. Voorliggend 
onderzoek kadert (voornamelijk) binnen het beleidskader ‘Transitie naar een robuuste en 
veerkrachtige ruimte’. In dit beleidskader werd het vrijwaren van voldoende ruimte voor 
duurzame en klimaatbestendige voedselproductie immers opgenomen als pakket. Binnen 
dit pakket wordt geduid op het strategisch belang van aaneengesloten landbouwgebieden, 
en tegelijk wordt de dreiging van verdere niet-agrarische invullingen erkend. Ook een 
veerkrachtige bedrijfsvoering voor de landbouwer vormt een wezenlijk onderdeel van dit 
beleidskader. 

“Het beperken en/of kanaliseren van oneigenlijk gebruik en het optimaliseren 
van het agrarisch gebied is een uitdaging. We willen voorkomen dat (vooral 
vruchtbare en strategische) landbouwgronden verder aangesneden worden voor 
niet-landbouwactiviteiten.” 

Beleidskader ‘Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte’

Voorliggend onderzoek heeft tot doel een afwegingskader samen te stellen dat het mogelijk 
maakt om een voorgesteld hergebruik van hoeves te toetsen aan de (ruimtelijke) 
wenselijkheid ervan, of dit nu een agrarische dan wel een niet-agrarische invulling betreft. Het 
afwegingskader wordt op een regionale schaal vormgegeven. Hierdoor kunnen landschappelijk 
waardevolle elementen, die over gemeentegrenzen heen strekken, voldoende aandacht krijgen 
bij de afweging. Het gebied waarvan vertrokken wordt binnen dit onderzoek, is de Vlaamse 
Ardennen. 

Binnen dit onderzoekstraject werd vertrokken vanuit de bestaande gebiedsanalyse en 
probleemstelling, opgesteld door de Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Landbouw en 
Platteland. Vanuit dit vooronderzoek werden vervolgens een eerste reeks aan doelstellingen en 
principes geformuleerd. Deze zullen aan de basis liggen van het uiteindelijke afwegingskader. 

Om het draagvlak voor deze doelstellingen, principes en de afwegingsmethode actief 
mee te nemen bij de opmaak van het afwegingskader werden twee participatieve sessies 
georganiseerd. De eerste workshop vond plaats op 1 juni 2021 en ging online door. Er 
werd sterk ingezet op de deelname van de lokale besturen (zowel ambtelijk als politiek, 
maar deze laatste groep was minder talrijk vertegenwoordigd) en ook externe besturen, 
belangenvertegenwoordigers en deskundigen waren aanwezig. Verder in het onderzoekstraject 
werd een tweede workshop georganiseerd met deze actoren. Deze tweede workshop ging door 
op 7 september 2021 op locatie in de Valleihoeve te Huise (Kruisem). Ook tijdens deze workshop 
beperkten de deelnemers zich voornamelijk tot ambtelijke actoren en externe deskundigen. 
Hoewel steeds uitgenodigd, kon dit workshoptraject helaas slechts op een beperkte deelname 
vanuit de politiek rekenen. Verdere afstemming met deze actoren in navolging van dit 
onderzoek lijkt in die zin wel aangewezen. Een meer gedetailleerde, inhoudelijke bespreking van 
deze workshops vindt u verder in dit rapport.
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2 Vooronderzoek 

Binnen de eerste fase van het onderzoek werd aandacht besteed aan de specifieke ruimtelijke 
kenmerken van de Vlaamse Ardennen en hoe de macro-landbouwtendenzen zich in dit 
gebied manifesteren. Hiervoor werd dankbaar gebruik gemaakt van de bestaande research 
van de Provinciale dienst Landbouw en Platteland. Dit rapport werd doorheen de eerste fase 
doorgrond, geherstructureerd en voorzien van een lay-out. 

Dit vooronderzoek beschrijft, naast de ruimtelijke kenmerken en analyses, ook de huidige 
probleemstelling van waaruit voorliggend onderzoek vertrekt. We verwijzen voor deze aspecten 
dan ook integraal naar het vooronderzoek. 

Het vooronderzoek vormt de basis van de geformuleerde doelstellingen en principes. Deze 
werden gepresenteerd op de eerste workshop met relevante actoren. Afhankelijk van het 
bestaande draagvlak of de gegeven feedback werden vervolgens correcties en keuzes gemaakt. 
Het resultaat hiervan wordt verder in de volgende hoofdstukken van dit rapport uiteengezet. 
Omdat de workshop dus een rechtstreekse impact had op het toekomstige afwegingskader, 
wordt eerst een kort verslag van deze sessie opgenomen. 







Deel II - Workshops



Figuur 1: Detail Miro-whiteboard: verzamelde reacties op de vraag ‘Waar liggen volgens u de belangrijkste uitdagingen 
omtrent hergebruik hoeves in de Vlaamse Ardennen?’
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3 Opzet en structuur van workshop 1

3.1. Opzet

De eerste workshop werd georganiseerd om tussentijdse inzichten af te toetsen bij de relevante 
actoren. Tijdens de workshop werd ook aandacht besteed aan de verdere vertaling hiervan naar 
doelstellingen en principes voor het afwegingskader. 

In concreto stond deze workshop in functie van volgende zaken: 

• de reactie van de lokale besturen en externe actoren op de onderzoeksresultaten te 
registreren

• de probleemstelling inzake het hergebruik van hoeves verder uit te dragen  

• het draagvlak voor de (voorlopige) doelstellingen en principes te onderzoeken 

• de verwachtingen van deze actoren ten aanzien van het afwegingskader op te nemen 

• feedback te verzamelen omtrent de voorlopige structuur van het afwegingskader 
   

Voor deze workshop werden verschillende deelnemers uitgenodigd: 

• de lokale besturen van de gemeenten in de Vlaamse Ardennen 

 - zowel ambtelijke actoren: diensthoofden, omgevingsambtenaren, ruimtelijk deskundigen 
binnen de gemeentelijke organisatie,...

 - alsook politieke vertegenwoordigers: burgemeester en/of schepenen

• externe actoren

 - Boerenbond & Algemeen Boerensyndicaat 

 - ILVO 

 - KU Leuven (i.h.k.v. de lopende studie ‘Boer ruimt veld’)

 - Intercommunales Solva en Veneco

 - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling 

 - Departement Landbouw en Visserij 

• interne deelnemers vanuit het provinciebestuur Oost-Vlaanderen  

Aan de sessie namen vooral ambtelijke actoren deel en hebben de meeste politieke 
verantwoordelijken zich verontschuldigd. Dit zorgt enigzins voor een onevenwicht in deze sessie. 
De feedback was echter wel genuanceerd en pragmatisch, duidelijk vanuit de praktijkervaring 
van de deelnemers. Hierdoor is de verkregen input uit deze sessie wel degelijk van grote waarde 
ten aanzien van de verdere stappen in het onderzoek. 

De aanwezige deelnemers namen actief deel aan de sessie. Er werden voornamelijk reacties 
verzameld omtrent de verwachtingen ten aanzien van het afwegingskader en de doelstellingen 
en principes die hiervan de grondslag zouden vormen. De feedback bleek erg dankbaar om deze 
zaken in het verdere traject scherp te stellen. 



Figuur 2: Detail Miro-whiteboard: verzamelde reacties omtrent de voorgestelde trapsgewijze 
beoordelingsmethode van het afwegingskader
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3.2. Structuur

Vanuit een driedelige structuur werden de deelnemers betrokken:

• Deel 1: Verwachtingen t.a.v. het resultaat van het visievormingstraject

• Deel 2: Ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen van het afwegingskader

• Deel 3: Vertaling naar principes

De workshop werd, omwille van geldende covid-maatregelen, online georganiseerd. Hiervoor 
werd gebruik gemaakt van een Teams-vergadering waarbij gelijktijdig een Miro-whiteboard ter 
beschikking stond. Door deze platformen parallel te gebruiken kon worden gepresenteerd en 
gediscussieerd en konden tegelijkertijd ook reacties van alle deelnemers verzameld worden op 
het online whiteboard. Deze digitale manier van werken heeft uiteraard voor- en nadelen. Een 
vanzelfsprekend nadeel is dat het gebruik van een digitaal whiteboard sommige deelnemers 
niet aanspreekt of zij dit als complex ervaren. Hiertoe werd de mogelijkheid geboden om via 
chat of gewoon mondeling te reageren. Een voordeel van dergelijke manier van werken is 
daarentegen dat ook de gematigde stemmen worden verzameld, terwijl deze tijdens een fysiek 
overlegmoment snel op de achtergrond verdwijnen. Hoewel deze noodgedwongen digitale 
organisatie niet de voorkeur krijgt, bleek het gebruik ervan voor deze workshop toch zinvol. De 
sessie werd dan ook globaal gezien als succesvol beschouwd.  



Figuur 3: Detail Miro-whiteboard: feedback van de deelnemers over de relevantie van de voorgestelde 
maatschappelijke doelstellingen
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4 Feedback uit workshop 1

Tijdens de workshop werd alle feedback verzameld op het interactieve Miro-whiteboard. Telkens 
werd dit feedback- en debatmoment voorafgegaan door een korte presentatie. Zo waren de 
deelnemers voldoende geïnformeerd over de inhoud om direct aansluitend hierop te kunnen 
reageren. 

Er werden verschillende mogelijkheden tot reactie geboden. Ten eerste werd naar de 
draagkracht getoetst door middel van een ‘spectrum’. De deelnemers werden gevraagd een 
digitale post-it te plaatsen op een spectrum tussen ‘niet akkoord’ en ‘akkoord’ (of ‘niet relevant’ 
en ‘zeer relevant’, ...). Hierdoor wordt erg snel weergegeven waar wel of net geen consensus 
bestaat. Een tweede toetsing gebeurde aan de hand van ‘kaders’. Hierbij werd een open vraag 
gesteld en werden enkele kaders met opties klaargezet. De deelnemers konden hun voorkeur 
voor één van deze opties aangeven door een digitale post-it in één van de kaders te plaatsen, 
of door zelf een suggestie te doen in het laatste kader ‘Andere...’. Dergelijke verzameling bood 
een goede manier om een open vraag op een semi-gestuurde wijze beantwoord te krijgen. Een 
laatste methode bestond uit het verzamelen van open reacties, eveneens op post-its. 

Naar deze verkregen feedback zal doorheen dit rapport telkens teruggegrepen worden op de 
relevante plaats. Het (inhoudelijk) bespreken van de feedback zou immers weinig zinvol zijn 
zonder eerst de inhoud te behandelen. 
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5 Opzet en structuur van workshop 2

5.1. Opzet

Bij de organisatie van de tweede workshop stonden vooral de inhoudelijke beoordeling en 
behandeling van aanvragen met hergebruikvraagstukken centraal. In deze workshop werd, na 
een inleidende presentatie met tussentijdse resultaten, gewerkt op drie cases. 

De cases bestonden telkens uit een bestaande hoeve uit de Vlaamse Ardennen waarvan -binnen  
de context van deze workshop- werd verondersteld dat er zich een hergebruikvraagstuk stelt. Bij 
elke hoeve werden dan drie voorstellen tot hergebruik kort voorgesteld. De deelnemers werden 
gevraagd of zij deze functie wenselijk achtten, en met welke argumenten. Daarnaast werd 
ook getoetst naar mogelijke randvoorwaarden en/of lasten die zij bij een dergelijk hergebruik 
kansrijk vonden.  

In concreto stond deze workshop in functie van volgende zaken: 

• de intuïtieve reactie van de deelnemers op bepaalde voorstellen tot hergebruik

• de motivatie bij een gunstige of ongunstige beoordeling van een voorstel tot hergebruik 

• hoe (de ernst van) bepaalde neveneffecten van hergebruikvoorstellen werd ingeschat en of 
dit überhaupt zaken waren waaraan men bij de beoordeling dacht 

• eventuele voorwaarden en/of lasten die de deelnemers aan deze vormen van hergebruik 
zouden opleggen en het beoogde effect hiervan  
   

Voor deze workshop werden verschillende deelnemers uitgenodigd: 

• de lokale besturen van de gemeenten in de Vlaamse Ardennen 

 - zowel ambtelijke actoren: diensthoofden, omgevingsambtenaren, ruimtelijk deskundigen 
binnen de gemeentelijke organisatie,...

 - alsook politieke vertegenwoordigers: burgemeester en/of schepenen

• externe actoren

 - Boerenbond & Algemeen Boerensyndicaat

 - ILVO 

 - KU Leuven (i.h.k.v. de lopende studie ‘Boer ruimt veld’)

 - Intercommunales Solva en Veneco

 - Departement Omgeving - Afdeling Beleidsontwikkeling 

 - Departement Landbouw en Visserij 

• interne deelnemers vanuit het provinciebestuur Oost-Vlaanderen  

Ook bij deze workshop waren het voornamelijk ambtelijke actoren die deelnamen, naast interne 
deelnemers vanuit Provincie Oost-Vlaanderen. Politieke vertegenwoordigers en gewestelijke 
beambten werden verontschuldigd. Aangezien we werkten rond de concrete beoordeling van 
aanvragen, was hun afwezigheid an sich geen groot struikelblok: de ontvangen feedback vanuit 



Figuur 4: Enkele blanco werkbladen van besproken cases met telkens drie hypothetische voorstellen tot hergebruik
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01
SITUERING VAN DE HOEVE

BOVENSTRAAT 

VOORSTELLEN TOT HERGEBRUIK ARGUMENTATIE 

ZICHTEN

COMMUNITY SUPPORTED 
AGRICULTURE (CSA)

01 

Gebouwen: 
• woning
• tunnelserre (2 x 500 m²)
• yurt (40 m²)
• waterbekken (350 m²) 
• woonwagen (50 m²)
• hoevewinkel (100 m²)

 
Onbebouwde ruimte: 

• 1 ha akkerland 
• parkeerruimte 10 wagens

TOERISTISCHE LOGIES02

Gebouwen: 
• woning
• gastenkamers voor 16 gasten  

(700 m²)
 
Onbebouwde ruimte: 

• gemeenschappelijke tuin 
(3000 m²) 

• parkeerruimte 10 wagens

RUNDVEEHOUDERIJ03

Gebouwen: 
• woning
• melkveestal (1300 m²)
• jongveestal (800 m²)
• opslagloods (300 m²)
• mestopslag (200 m²)
• sleufsilo’s (1200 m²)

 
Onbebouwde ruimte: 

• areaal weiland  (58 ha)

Lijkt het voorstel tot hergebruik u wenselijk voor deze hoeve? 
Waarom wel / niet? 

Welke randvoorwaarden / lasten zou u bij dit hergebruik 
voorstellen?

Lijkt het voorstel tot hergebruik u wenselijk voor deze hoeve? 
Waarom wel / niet? 

Welke randvoorwaarden / lasten zou u bij dit hergebruik 
voorstellen?

Lijkt het voorstel tot hergebruik u wenselijk voor deze hoeve? 
Waarom wel / niet? 

Welke randvoorwaarden / lasten zou u bij dit hergebruik 
voorstellen?

02
SITUERING VAN DE HOEVE

PIETER HOELMANSTRAAT 

VOORSTELLEN TOT HERGEBRUIK

ZICHTEN

MANÈGE01 

Gebouwen: 
• woning
• binnenpiste (1400 m²)
• buitenpiste (1200 m²)
• stapmolen (150 m²) 
• cafetaria (300 m²)
• paardenstallen (300 m²)

 
Onbebouwde ruimte: 

• 12 ha weide 
• parkeerruimte 30 wagens

VERKOOP VAN DIERENVOEDER02

Gebouwen: 
• woning
• opslag dierenvoeding  

(500 m²)
• verkoopruimte (200 m²)

 
Onbebouwde ruimte: 

• parkeerruimte 10 wagens

WONING03

Gebouwen: 
• woning
• tuinhuis (40 m²)

 
Onbebouwde ruimte: 

• zwemvijver  (40 m²)
• private tuin (1500 m²)

ARGUMENTATIE 

Lijkt het voorstel tot hergebruik u wenselijk voor deze hoeve? 
Waarom wel / niet? 

Welke randvoorwaarden / lasten zou u bij dit hergebruik 
voorstellen?

Lijkt het voorstel tot hergebruik u wenselijk voor deze hoeve? 
Waarom wel / niet? 

Welke randvoorwaarden / lasten zou u bij dit hergebruik 
voorstellen?

Lijkt het voorstel tot hergebruik u wenselijk voor deze hoeve? 
Waarom wel / niet? 

Welke randvoorwaarden / lasten zou u bij dit hergebruik 
voorstellen?
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de aanwezige deelnemers was hiertoe reeds zeer dankbaar. Wel zouden uit een gelijkaardige 
sessie met politieke actoren bijvoorbeeld tegenstrijdige belangen kunnen gesignaleerd 
worden. Dit had een interessante bijkomende laag kunnen betekenen in het onderzoek. Ook 
de benadering vanuit de macro-schaal die mogelijk gehanteerd wordt op gewestelijk niveau 
had tot bijkomende nuanceringen kunnen leiden. Het is onmogelijk om de invloed van deze 
afwezigheden in te schatten, maar het zou in elk geval interessant zijn om met de voorliggende 
studie nog verder terug te koppelen met deze groepen van actoren.  

De aanwezige deelnemers namen actief deel aan de sessie. Opgesplitst in twee tafels werden 
de cases besproken. Aan de ene tafel werden hierbij alle cases besproken, aan de andere 
werden in dezelfde tijd twee van de drie cases besproken. Dit had echter weinig invloed op 
de betrouwbaarheid van de resultaten. Beide sessies leverden rechtstreekse input om de 
stappen van het afwegingskader verder mee te concretiseren. Het feit dat deze input, door de 
samenstelling van de groep, veelal afkomstig was uit de praktijk, uit het eigenlijke werkveld, 
maakte deze sessie eveneens tot een succes.  

5.2. Structuur

De workshop werd gestructureerd in twee delen: 

• Deel 1: Presentatie met voorlopige onderzoeksresultaten en stand van zaken

• Deel 2: Werk- en debatsessie aan de hand van voorbereide hergebruikvraagstukken 

Gezien dit opnieuw mogelijk was, werd deze workshop fysiek georganiseerd op locatie in 
de Vlaamse Ardennen. Het eerste deel, de presentatie, verliep plenair. Het tweede, meer 
interactieve deel verliep aan twee afzonderlijke tafels. Elke tafel omvatte bij benadering 6 à 7 
deelnemers. 

Per case werd aan de deelnemers gevraagd eerst individueel de voorbereide fiche in te 
vullen, zodanig dat deze resultaten daarna in detail konden worden besproken in groep. Het 
bediscussiëren van de cases in dergelijke kleine groepen verliep erg vlot en het was, gezien 
de inhoud van de oefening, een meerwaarde dat deze workshop fysiek kon doorgaan. Een 
bijkomend voordeel van de kleinere, meer homogene groep deelnemers is dat iedere deelnemer 
met kennis van zaken of vanuit de eigen expertise durft deel te nemen aan het debat. Het feit 
dat de deelnemers quasi allemaal ook aan de eerdere workshop hadden deelgenomen, was 
bovendien ook erg dankbaar. 

Na afloop gaven verschillende deelnemers aan dat zij de resultaten van dit onderzoek 
zouden terugkoppelen met hun (gemeente-)bestuur of organisatie. Men zag hier de 
opportuniteit om enerzijds lokaal (politiek) bewustzijn te creëren of te vergroten, en anderzijds 
om het afwegingskader te benutten bij de opmaak van eigen, lokale vergunnings- of 
planningsinstrumenten (zoals bijvoorbeeld een beleidskader open ruimte).  



Figuur 5: Workshop 2 ging door op locatie in de Valleihoeve te Kruisem



24  - Provincie Oost-Vlaanderen & Atelier Romain

6 Feedback uit workshop 2

Als eerste werden de reacties op de presentatie (deel 1) verzameld en verwerkt in het verdere 
onderzoekstraject. Veelal bestond deze feedback uit bijkomende nuanceringen en gerichte 
aanbevelingen. Deze opmerkingen verscherpten de voorlopige onderzoeksresultaten. 

Na afloop van de werksessie (deel 2) werden alle individuele case-fiches verzameld, alsook 
de debat-fiche die door de moderator tijdens de discussie werd ingevuld. Deze fiches werden 
allen onderzocht en het draagvlak voor de verschillende voorstellen tot hergebruik werd 
onderzocht. Doorgaans bleken de deelnemers intuïtief hetzelfde oordeel te hebben over het 
hergebruik. Voornamelijk bij ‘randgevallen’, voorstellen die balanceerden tussen wel of net 
geen landbouwactiviteit, kwam discussie voor. Een voorbeeld hiervan is een para-agrarische 
activiteit, of ook bepaalde innovatieve landbouwactiviteiten. Bij het onderzoeken en verwerken 
van de feedback werd vooral de motivatie van deze beoordeling onder de loep genomen. 
Voorts werd ook speciale aandacht geschonken aan de eventuele bijzondere voorwaarden en/
of stedenbouwkundige lasten die volgens de deelnemers zinvol waren. Vaak kwam het bij dit 
laatste punt tot een kennisuitwisseling en kruisbestuiving tussen de verschillende partijen rond 
de tafel. Dit was bijzonder dankbaar: de resultaten van dit debat werden dan ook meegenomen 
in het afwegingskader, met name in de laatste stappen waar voorwaarden en lasten centraal 
staan. 

Naar de verkregen feedback zal doorheen dit rapport telkens teruggegrepen worden op de 
relevante plaats. Het afzonderlijk bespreken van elke opmerking of aanvulling zou immers 
weinig zinvol zijn. 



Figuur 6: Overzichtskaart met aangeduide ligging van de drie cases (nummering) en relevante overdrukken
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Deel III - Verwachtingen ten 
aanzien van het afwegingskader
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7 Karakter van het afwegingskader

Een eerste belangrijke afweging die moet worden gemaakt, heeft te maken met het 
zogenaamde karakter van het afwegingskader. Afwegingskaders kunnen erg strikt van aard 
zijn, waarbij meetbare (controleerbare) en vaste criteria de basis vormen van de uiteindelijke 
beslissing. Anderzijds kunnen afwegingskaders ook net ‘open’ worden vormgegeven. Hier berust 
men vooral op dialoog, onderhandeling en maatwerk. Zo’n wijze van wegen vereist veel meer 
dossierkennis en motivering: een uiteindelijke beslissing is immers het resultaat van ‘geven en 
nemen’. Daarnaast bestaan er uiteraard ook allerhande mengvormen tussen deze twee types. 
Bij de mix van meetbare criteria en onderhandelingsstrategieën dient dan weer per element 
beslist te worden of dit binnen een ‘checklist’ moet worden opgenomen, dan wel of het berust 
op dialoog en compromis. 

Elk type afwegingskader heeft bepaalde voor- en nadelen. 

Een afwegingskader dat berust op meetbare criteria werkt als een soort ‘checklist’. Het 
antwoord op de af te toetsen elementen is in feite reeds bepaald door de eigenschappen van 
het object (in dit geval een hoeve of een voorgesteld hergebruik). Bij deze vorm van aftoetsen 
is het antwoord steeds helder: een object voldoet of voldoet niet. Een groot voordeel hiervan 
berust in de gelijkwaardige behandeling van verschillende aanvragen: dezelfde criteria en 
drempelwaarden zijn geldig. Bovendien kunnen deze transparant en voorafgaand aan de 
bevolking worden gecommuniceerd. Hierdoor kunnen particuliere eigenaars proactief de 
haalbaarheid (of vergunbaarheid) van hun project nagaan en hierop anticiperen. Een ander 
voordeel van een dergelijk objectief kader schuilt in de rechtszekerheid die het biedt. De 
toetsing door middel van een checklist kan immers geen willekeur verweten worden. Tegelijk, 
zeker indien het een kader betreft dat over gemeentegrenzen heen op dezelfde manier wordt 
gebruikt, wordt met dergelijke beoordelingsmethode de ‘concurrentie’ tussen lokale besturen 
enigzins uitgesloten. Buurgemeenten die eenzelfde set aan criteria gebruiken, kunnen in dat 
geval niet ‘om ter soepelst’ of ‘om ter strengst’ beoordelen. Tot slot kan, in het kader van dit 
onderzoek, ook worden gesteld dat de huidige wetgeving in lijn lijkt te liggen met een ‘strikte’ 
beoordeling. Het gebruik van meetbare criteria sluit op die manier ook beter aan op de juridische 
toetsing.   

Het open afwegingskader biedt dan weer meer vrijheid om op maat van de aanvraag te 
werken. Binnen ruimtelijke projecten vormt dit een niet te onderschatten voordeel, aangezien 
geen enkele locatie identiek is aan een andere. De onderlinge diversiteit in aanvragen tot het 
hergebruik van hoeves, zou binnen een strikte toetsing herleid worden tot criteria en hierbij 
dreigt de eigenheid van een site uit het oog te worden verloren. Hiermee zou een averechts 
effect bekomen kunnen worden, waarbij ruimtelijk niet-wenselijke invullingen wél voldoen aan 
alle criteria en ruimtelijk wenselijke projecten dit niet kunnen aantonen. Daarnaast sluit deze 
onderhandelingsmethode ook goed aan op de realiteit van de landbouwer. Een stoppende 
landbouwer, wiens hoeve op korte of lange termijn vrij zal komen, kan met een dergelijke 
beoordelingsmethode gemakkelijker terecht bij de vergunningsverlenende overheid. Het 
actief oproepen tot dialoog inzake hergebruik van hoeves wordt met een dergelijk kader dan 
ook sterker gestimuleerd. Dit is zeker niet onbelangrijk: sensibilisatie vormt tot op vandaag 
een belangrijke opgave. Door middel van een onderhandeling kunnen bepaalde voorafgaande 
afspraken worden gemaakt, waardoor werkelijke ruimtelijke winsten worden bekomen. Een 
voorbeeld hiervan is het opnemen van de sloop van bepaalde infrastructuren in functie van het 
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bekomen van een agrarisch hergebruik of een functiewijziging. Met een open afwegingskader 
wordt dus sterker ingezet op het direct behalen van ruimtelijke winsten, wat op heden al 
vruchten afgeworpen heeft en dus ook als een betrouwbare methode kan worden beschouwd. 
Doorgaans worden zulke onderhandelingen wel op één of andere wijze juridisch verankerd, met 
het oog op garanties. 

In het workshoptraject werd aan de deelnemers gevraagd om hun voorkeur ten aanzien 
van het karakter van het afwegingskader aan te geven. Tevens werd hen gevraagd om hun 
meest doorslaggevende argumenten hiervoor te noteren. Er werd geen werkelijke consensus 
bekomen uit deze bevraging: verschillende deelnemers situeerden zich aan één zijde van het 
spectrum. Tegelijk drukte een grote groep deelnemers de voorkeur uit voor een mengvorm 
tussen deze twee uitersten. Een mengvorm sluit, volgens de deelnemers, ook nauw aan bij de 
huidige beoordelingspraktijk die berust op de aspecten van de goede ruimtelijke ordening. 
Deze beoordeling houdt immers rekening met zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen 
en vereist ook een voldoende uitgebreide motivatie van de uiteindelijke beslissing. Hiertoe 
werd wel een duidelijke voorkeur uitgedrukt om te kunnen vertrekken van enkele ‘basisregels’, 
zowel voor wat betreft de inhoudelijke afweging alsook voor wat betreft de kwaliteit van 
de motivering. Het grootste voordeel van een dergelijke mengvorm werd gevonden in de 
combinatie van de objectieve criteria met de gebiedsgerichte (‘op maat’) aanpak. 

Bij de verwerking van de feedback uit de eerste workshop werd besloten om met een ‘gemengd’ 
afwegingskader verder te gaan. Een dergelijk afwegingskader houdt dus zowel rekening met 
kwantatieve, meetbare criteria alsook met de resultaten die kunnen worden bekomen uit 
dialoog en onderhandeling bij een concreet dossier. In de verdere fasen van het onderzoek zal 
naar meetbare criteria (en drempelwaarden) worden gezocht voor ‘vaste’ en/of ‘steeds geldende’ 
criteria. Deze criteria kunnen zowel uit de wetgeving worden gehaald als uit de ruimtelijke 
wenselijkheid. Het gebruik van meetbare criteria moet het op te maken afwegingskader 
voorzien van voldoende juridische garanties én tegelijkertijd ook duidelijkheid, rechtszekerheid 
en transparantie bieden. Voor wat betreft de criteria die werkelijk op maat van de aanvraag en 
de specifieke locatie dienen te worden onderzocht, zal het afwegingskader dan weer inzetten 
op dialoog. Ook naar eventuele lasten en voorwaarden toe is een dergelijk onderhandelend 
karakter wenselijk. Met een zodanig gecombineerd afwegingskader kan tegelijk worden ingezet 
op werkelijke ruimtelijke differentiatie én op proactieve sensibilisering. 
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8 Implementatie van het afwegingskader

Een ander aspect waarover reeds vroeg in het proces duidelijkheid moet bestaan, is de gewenste 
implementatie van het afwegingskader in het ruimtelijk instrumentarium of ruimtelijk beleid. 
Deze vertaling heeft immers invloed op welke criteria wel of niet kunnen worden opgenomen en 
op het bereik dat het toekomstige afwegingskader zal hebben. 

Om te achterhalen welke implementatie het meest wenselijk is, en waarvoor het meeste 
draagvlak bestaat, werden de deelnemers van de eerste workshop gevraagd om hun voorkeur 
aan te geven. Hiernaar werd door middel van een open vraag getoetst. Dit bracht binnen één 
vraagstelling zowel inzicht in (1) het beleidsniveau dat volgens de deelnemers aangewezen was 
om een dergelijk instrument op te stellen, en (2) het type instrument dat hiervoor het meest 
geschikt leek. 

Tijdens de workshop werd duidelijk dat er een sterke voorkeur bestond voor een regionaal en 
idealiter provinciaal instrument. De deelnemers wensten vooral helderheid en gelijkheid in 
de beoordeling van dossiers, en dit dan ook over de gemeentegrenzen heen. Een instrument 
van een hogere overheid biedt hiervoor de nodige garanties. Een algemeen reglement of 
verordening, opgesteld door de Provincie en erkend door de verschillende gemeenten, bleek 
een kansrijke piste. De verschillende actoren gaven aan dat het absoluut onwenselijk is om elke 
gemeente afzonderlijk de verantwoordelijkheid te geven om een dergelijke doorvertaling uit 
te voeren. Hierdoor zouden te grote verschillen kunnen ontstaan tussen gemeenten en wordt 
dus ook de onderlinge ‘concurrentie’ opnieuw aangewakkerd. Tevens bleek dat verschillende 
deelnemers niet met zekerheid konden zeggen of er wel voldoende politieke wil en moed op 
het lokale niveau bestond om zelf een dergelijk instrument op te stellen. In die zin zagen zij 
dit dan ook als weinig realistisch. Verder gaven de deelnemers ook aan dat vanuit een hoger 
beleidsniveau net de kans kon worden gegrepen om regionale kenmerken op te nemen. Zo 
zouden landschappelijke kwaliteiten, wat niet onbelangrijk is binnen de Vlaamse Ardennen, 
beter vertaald worden met een provinciaal instrument. De Provincie zelf gaf in deze context wel 
aan dat dit regionaal karakter benadrukt dient te worden. Binnen de provincie Oost-Vlaanderen 
bestaan immers verschillende regio’s die elk een zeer ander profiel hebben en daaraan dus ook 
andere ruimtelijke uitdagingen gekoppeld zijn. 

In afwachting van zo’n provinciaal instrument werd tijdens de workshop geopperd dat een 
tijdelijk instrument op lokaal niveau eventueel ook kansen biedt. Hiervoor werd vooral 
gekeken naar een intern afwegingskader en/of een beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Dit 
zijn ‘instrumenten’ zonder juridisch statuut, die als zwakker worden beoordeeld. Hierdoor 
worden zij vooral als ‘tussenoplossing’ als kansrijk benoemd. Als randvoorwaarde zou een 
dergelijk document wel erkend moeten worden door de provinciale diensten, met het oog op 
mogelijke beroepsprocedures. Hierop verder bouwend werd ook aangegeven dat een aantal 
basisprincipes regionaal of provinciaal zouden moeten worden aangereikt, waarmee elke 
gemeente dan een eigen vertaling op korte termijn kan voorzien. Hoewel deze lokale (meer 
richtinggevende) instrumenten dus als kansrijk worden beoordeeld, wijzen de noodzakelijke of 
gevraagde randvoorwaarden op de eigenlijke voorkeur voor een bovenlokaal instrument.  

Qua type instrument dat volgens de deelnemers het meest geschikt of doeltreffend zou zijn, 
werden uiteenlopende suggesties gedaan. Verschillende suggesties vereisen een Vlaamse 
initiatiefnemer, waardoor deze binnen voorliggende studie in opdracht van de Provincie 
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Oost-Vlaanderen quasi uitsluitend als beleidsaanbevelingen kunnen worden opgenomen. 
Voorbeelden hiervan zijn de afschaffing van bepaalde artikels in het Besluit van de Vlaamse 
Regering tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, of de 
volledige vernieuwing van deze wetgeving met speciale aandacht voor heldere definities en 
vergezeld van een afwegingskader. Eveneens gelinkt aan deze suggesties was de algemene 
vraag voor duidelijke definities in de wetgeving en een gelijke behandeling van aanvragen over 
de gemeentegrenzen heen. Hoewel deze suggesties tijdens de workshop wel werden gedragen, 
kunnen deze in die vorm niet vanuit het provinciaal niveau worden bereikt. 

Wél mogelijk op initiatief van de Provincie en lokale overheden, zijn enkele andere suggesties 
die werden meegegeven. Zo werd voorgesteld om door middel van een provinciaal RUP te 
werken. Een RUP biedt de mogelijkheid om bestemmingswijzigingen door te voeren en de 
juridische mogelijkheden in een bepaald gebied aan te scherpen. Aangezien een RUP ook 
steeds een verordenend plan omvat, kan met dit instrument ook sterk gebiedsgericht gewerkt 
worden. Daarnaast is een RUP een juridisch sluitend en volledig verordenend instrument, wat 
beantwoordt aan de vraag naar juridische garanties van vele deelnemers.  

Verder bestaat ook een breed draagvlak voor een provinciale verordening in combinatie met 
een afwegingskader. Dat afwegingskader zou dan bijkomend zijn aan deze verordening en 
eveneens op provinciaal niveau worden opgemaakt. Met een dergelijk combinatie-instrument 
kan de Provincie Oost-Vlaanderen een gelijke beoordeling over de gemeentegrenzen heen 
garanderen én kan een regionale aanpak worden opgenomen door de afwegingskaders per 
(landbouw-)streek vorm te geven. De deelnemers zagen een dergelijk instrument als kansrijk: 
de basisprincipes zouden opgenomen kunnen worden in de gebiedsdekkende provinciale 
verordening en door middel van een regionaal afwegingskader wordt voldoende gelijkheid in de 
beoordeling verzekerd. Dit instrument beantwoordt dus goed aan zowel de verwachtingen van 
de lokale besturen als deze van de externe actoren én de Provincie zelf.  

Als laatste mogelijkheid zagen de deelnemers ook kansen voor een BGO (beleidsmatig 
gewenste ontwikkeling) die door de Provincie én de gemeenten wordt gedragen. Hoewel 
dezelfde bezorgdheden zoals hierboven reeds vermeld ook hier gelden, was voor een dergelijk 
instrument toch draagvlak. De flexibiliteit die een BGO heeft, zeker in vergelijking met een RUP 
of een verordening, speelt hierbij mogelijk een rol. Het doel van het uiteindelijke instrument 
dat zou worden opgemaakt, los van in welke vorm of welk type dit zou gebeuren, is immers het 
verfijnen en verscherpen van de huidige wetgeving. Wanneer deze wetgeving op Vlaams niveau 
zou wijzigen, dienen de instrumenten naar alle waarschijnlijkheid dus ook aangepast te worden.   
In die zin biedt de flexibiliteit van interne afwegingskaders en BGO’s een voordeel, maar 
dergelijke instrumenten beantwoorden niet aan de vraag naar rechtszekerheid. Binnen deze 
studie werd daarom gewerkt binnen de (huidige) wetgeving, en vormt het afwegingskader 
uitsluitend een verdere verfijning. Hierdoor is het wél toepasbaar en rechtszeker.  

Na bespreking van al deze input uit de workshop werd besloten dat de doorvertaling van een 
dergelijk afwegingskader naar een juridisch voldoende sluitend instrument het meest wenselijk 
is. De provinciale dienst Landbouw en Platteland onderzoekt hiertoe of een samenwerking met 
de provinciale dienst Ruimte mogelijk is. Dergelijke samenwerking zal noodzakelijk zijn om tot 
een doordacht en sterk instrument te komen, hoewel er mogelijk enige terughoudendheid zou 
kunnen bestaan om -het op heden reeds complexe- ruimtelijk instrumentarium nog verder uit 
te breiden. De provinciale dienst toont zich echter wel bereid om deze doorvertaling grondig te 
onderzoeken en hiermee later ook terug te koppelen naar de gemeenten.  





Deel IV - Doelstellingen van het 
afwegingskader
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9 Vanuit de SWOT-analyse

Vanuit het vooronderzoek en de analyse van het projectgebied Vlaamse Ardennen werd een 
SWOT opgesteld. Met deze inzichten werden de eerste doelstellingen voor het afwegingskader 
geponeerd. Deze werden later op de workshop voorgelegd aan de deelnemers. Hieruit werd tot 
slot geconcludeerd welke doelstellingen gedragen werden door de (ambtelijke) actoren en de 
externe deskundigen. 

9.1. Sterktes van de Vlaamse Ardennen 

De Vlaamse Ardennen zijn in de eerste plaats een sterke landbouwregio. De regio bezit een 
vruchtbare landbouwgrond met een goed vochthoudend vermogen. Deze gronden hebben 
bovendien ook een gunstige perceelstructuur, mede gerealiseerd door de uitgevoerde 
ruilverkavelingsprojecten. Deze sterktes zijn inherent verbonden aan de Vlaamse Ardennen. 

De aanwezige rundveehouderij en akkerbouw vormen de ruggengraat van deze landbouw. 
Deze twee landbouwtypes worden verder aangevuld met de melkveehouderij welke in 
de omgeving van Geraardsbergen bekend staat voor de productie van matten, en met de 
pluimveehouderij in de omgeving van Kruisem. Deze landbouwregio kent een efficiënte 
productie en wordt door goed geschoolde landbouwers gedragen. Deze sterktes vormen 
belangrijke uitgangspunten voor dit onderzoek.  

Binnen Vlaanderen vormen de Vlaamse Ardennen een verzameling aan unieke landschappen. 
De Provincie Oost-Vlaanderen erkent deze landschappelijke waarde expliciet en de regio 
is bekend als een aantrekkingspool voor recreatie en toerisme. Daarbovenop hebben deze 
landschappen ook een hoge ecologische waarde. Hierbij aansluitend werd ook een bijkomende 
sterkte gedetecteerd: een groeiend maatschappelijk draagvlak voor natuurontwikkeling en 
natuurbehoud. 

Bovenop dit ecologisch waardevol en esthetisch landschap wordt de regio ook gekenmerkt 
door een rijk cultuurhistorisch patrimonium. Zoals ook duidelijk is uit de inventaris van het 
onroerend erfgoed in Vlaanderen bestaat dit patrimonium zowel uit grootschalige landschappen 
alsook uit bouwkundig erfgoed. Dit bouwkundig erfgoed is vooral geconcentreerd aanwezig 
in de steden en kernen, maar ook verspreid in het landschap werden verschillende panden 
geïnventariseerd. Naast dit erfgoed waarderen de recreanten in de Vlaamse Ardennen ook de 
aanwezige bossen en zeker ook het grootschalige landbouwlandschap. De aanwezigheid 
van talrijke authentieke vierkantshoeves, die vergroeid geraakten met het landschap, zijn hier 
getuigen van het belang van de landbouw op deze vruchtbare akkers. De aanwezigheid van dit 
cultuurhistorisch patrimonium draagt verder bij aan het imago van deze regio als toeristische 
aantrekkingspool. 

Vermoedelijk inspelend op deze sterktes van de regio zet de landbouwsector in de Vlaamse 
Ardennen ook duidelijk sterk in op verbreding van de landbouwactiviteiten. Dit kan op een 
directe wijze, zoals bijvoorbeeld door hoevetoerisme, maar ook indirect door het inrichten van 
een hoevewinkel, tegemoetkomend aan / inspelend op de aanwezige (dag-)toeristen maar ook 
de omwonenden hebben hierbij baat. 
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Al deze aspecten vormen duidelijke sterktes van de regio in vergelijking met andere regio’s in 
Oost-Vlaanderen. Het afwegingskader wil maximaal gebruik maken van haar regionaal karakter 
en zal deze sterktes binnen de doelstellingen koesteren. 

9.2. Zwaktes van de Vlaamse Ardennen 

Naast deze sterktes kent de regio ook enkele zwakke punten. Deze zijn zowel maatschappelijk 
van aard alsook landbouwspecifiek. De maatschappelijke zwaktes houden slechts beperkt 
verband met de agrarische sector, maar zij hebben er indirect wel een invloed op. Zo kent 
de regio een verouderde bevolking en een gebrek aan een duidelijk imago dat breder gaat 
dan het toeristische aspect. Daarbovenop is de werkgelegenheidsgraad laag waardoor de 
pendelbewegingen groot zijn, maar de eigenlijke aantrekkingskracht voor jonge gezinnen eerder 
beperkt. 

De regio kent, zeker voor wat betreft het platteland, een beperkte aanwezigheid en 
toegankelijkheid van sociale voorzieningen. Ook het aanbod aan openbaar vervoer is hier 
beperkt. De echt landelijke gebieden zijn daarom eerder zwak voorzien. De steden in de Vlaamse 
Ardennen vormen hierop een uitzondering. 

Hiermee verbonden werd eveneens geduid op de beperkte middelen van de gemeenten binnen 
de regio, zowel financieel maar ook qua personeelskracht. Dit hangt in feite samen met zowel de 
demografische als de economische en maatschappelijke zwaktes, maar resulteert tegelijk in de 
onmogelijkheid voor de gemeenten om deze zwaktes terdege aan te pakken.  

Ruimtelijk, en zeker relevant voor de landbouw, zijn ook erosieproblematieken en de algemene 
achteruitgang van biodiversiteit zwaktes en dus belangrijke aandachtspunten. Eveneens 
landbouwspecifiek is het relatief hoge aantal emissies van onder andere ammoniak, GBM’s en 
af- en uitspoelingen van nutriënten. Deze zwaktes zijn niet uitsluitend in de Vlaamse Ardennen 
aanwezig: ze zijn voor het volledige gewest van belang. 

Daarnaast wordt ook gewezen op het beperkte aantal landbouwproducten in de Vlaamse 
Ardennen. De landbouwregio is sterk ontwikkeld binnen een beperkt aantal types, waardoor 
andere (eventueel vernieuwende) landbouwtypes meer op de achtergrond staan. Ook de (te) 
klassieke scholing van de landbouwers, binnen één type, kan hiermee in verband gebracht 
worden. Hoewel hun expertise groot is binnen deze types (rundveehouderij, akkerbouw, 
melkvee- en pluimveehouderij) is een klassieke scholing mogelijk een obstakel om verder te 
innoveren.

Een voorbeeld hiervan, en tegelijk een zwakte op zich, is de weinige korte ketenverkoop in de 
regio. Voor een dergelijke landbouwregio zou een korte ketenverkoop interessant kunnen zijn en 
kunnen bijdragen aan de streekidentiteit. Deze verkoopstrategie kende in de afgelopen jaren al 
enig succes en hierop zou verder ingezet kunnen worden. In regel zijn deze producten echter wel 
wat duurder dan de gangbare producten in de retail. Dit wordt dan ook gezien als een zwakte 
die echter wel breder gaat dan enkel de Vlaamse Ardennen. 

Als laatste wordt ook nog gewezen op het gebrek aan opvolging in landbouwbedrijven. Het 
dalende aantal landbouwers is een algemene tendens in heel Vlaanderen, maar is in de Vlaamse 
Ardennen erg voelbaar. Dit wordt mogelijk ook versterkt door net het ecologische karakter van 
de regio wat tot conflicten met de landbouwactiviteit kan leiden, en hierdoor ontmoedigend zou 
kunnen zijn. 
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9.3. Kansen

Doorheen de analyse van de Vlaamse Ardennen werden in het vooronderzoek uiteraard ook 
verschillende kansen aangeduid. De kansen spelen in meer of mindere mate in op de reeds 
vermelde sterktes en zwaktes, maar kunnen ook vanuit het specifiek karakter van de ruimte(lijke 
structuur) vertrekken. 

De regio kan blijvend inzetten op haar bestaande sterktes, vanuit de aanwezige vruchtbare 
bodem in deze streek. De Vlaamse Ardennen vormen een uitzonderlijke landschappelijke 
regio met een unieke waarde binnen Vlaanderen. Gezien het landschap haar uniek karakter 
en schoonheid ook net dankt aan de landbouw, zou dit niet per definitie tot verdere conflicten 
hoeven leiden. Hierbij wordt echter niet bedoeld dat de landbouw als ‘randanimatie’ bij het 
recreatieve wordt gezien. Het belang van de landbouw zou binnen deze recreatie net benadrukt 
en gewaardeerd kunnen worden. Wél zou de landbouw hier ook nog andere kansen toe kunnen 
benutten. Een verdere verbreding van de landbouwactiviteiten lijkt hiertoe aangewezen. Ook 
het innoveren in de teelten en de teelttechnieken kan verder aangemoedigd worden. De 
klimaatwijzigingen vormen hierin een uitzonderlijke kans, hoewel deze uiteraard ook als een 
bedreiging kunnen worden begrepen. Deze klimaatwijzigingen, zoals de hogere gemiddelde 
temperatuur, doen echter ook de mogelijkheid ontstaan om te experimenteren met nieuwe 
teelten. Er zijn in die zin al pilootprojecten gekend. Hiermee kan in de Vlaamse Ardennen verder 
geëxperimenteerd worden met speciale aandacht voor ecologie en landschap. 

Er dient echter wel te worden opgemerkt dat verbreding op zich geen doel is: de landbouw 
vraagt in de eerste plaats om haar corebusiness optimaal te kunnen uitvoeren en pas in de 
tweede plaats om te kunnen verbreden. Verbreding in de landbouw is veeleer een manier 
om met een bedrijf van beperkte schaal te overleven of om beter gewapend te zijn tegen de 
neerwaartse druk van de landbouwprijzen. De grootste kans bestaat er dus in om de goede 
landbouwgronden en de goed gelegen bedrijfszetels te vrijwaren voor de landbouw. Deze 
gronden en sites dienen dan optimaal in het landschap geïntegreerd en verankerd te worden. 
Op die manier kan men ook onmiddellijk inzetten op grondgebonden landbouwactiviteiten 
en kan men de concurrentie op vrijgekomen hoeves verminderen ten gunste van de actieve 
landbouwer. In dit onderzoek ligt hierin dan ook de grootste kans: het vrijwaren van de 
strategische landbouwgronden en -bedrijfszetels, om deze vervolgens te integreren en te 
verankeren in het landschap. Dit bedoelen we bovendien zowel ruimtelijk, maar zeker ook qua 
bedrijfsvoering: zo wordt de aanwezigheid van de landbouw in de regio herbevestigd, naar 
waarde geschat en verzekerd.

Daarnaast bestaat ook een kans in het versterken van de interactie die bestaat met de 
omliggende (groot-)stedelijke kernen. Deze relatie bestaat enerzijds tussen het platteland en 
de kernen van Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Geraardsbergen, maar anderzijds ook tussen 
deze kernen en de omliggende steden zoals Gent, Brussel en Kortrijk. Er ligt een kans voor de 
regio om deze relaties duidelijk te definiëren en hierop in te zetten. Deze kans komt niet alleen 
voort uit de geografische ligging van de Vlaamse Ardennen, maar biedt ook mogelijkheden om 
enkele zwaktes te milderen door in te zetten op verdere samenwerkingsverbanden (onderling 
en met de grootstedelijke gebieden). Het is hierbij ook interessant om naar deze omgeving te 
kijken als een potentieel te vergroten afzetmarkt van voedsel. De grote steden maar ook de 
steden en gemeenten van de Vlaamse Ardennen zelf, zijn ‘hongerige’ steden waar de aandacht 
voor kwalitatief voedsel de laatste jaren enorm toenam. Mensen zijn begaan met de kwaliteit 
en de herkomst van hun voedsel en waarderen de lokale productie ervan. Dit op zich is een 
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macro-trend die voor de Vlaamse Ardennen een kans betekent. Er bestaat een grote potentiële 
markt van consumenten in en rond de regio. De landbouw in de Vlaamse Ardennen kan zich 
organiseren om sterker op deze lokale markt in te zetten. Bovendien is het ontbreken van 
voedingswinkels in een aantal kleinere gemeenten hiervoor ook een kans: de lokale landbouw 
kan deze vraag invullen en kan tegelijk bijdragen aan het voortbestaan van deze kernen gezien 
deze qua voorzieningen erop vooruit gaan.  

Een volgende gedetecteerde kans is het nog onvoldoende benutten van het toeristisch 
potentieel van de regio. Hoewel dit één van de meest uitgesproken karakteristieken is van de 
Vlaamse Ardennen, worden hierbinnen nog steeds veel kansen over het hoofd gezien. Op dit 
aspect kan dus in de toekomst nog sterker ingezet worden. De landbouw kan hiervan gebruik 
maken om, indien dit ruimtelijk verantwoord is, ook in die zin aan verbreding te doen. Deze 
tendens is op heden reeds aanwezig in de Vlaamse Ardennen.  

Daarmee verbonden is ook het gebrek aan een duidelijke streekidentiteit. Deze identiteit wordt 
op heden te strikt beperkt tot het aantrekkelijke landschappelijke karakter en de toeristische 
waarde van de regio. De regionale identiteit, die ook gevormd wordt door ambachten, tradities, 
streekproducten, taal, ... verdient in de toekomst speciale aandacht. Hierin bestaat voor de 
landbouw een kans om haar bijdrage aan de realisatie en instandhouding van dit unieke 
landschap en deze streekidentiteit te beklemtonen en te waarderen. 

Daarnaast wordt ook gewezen op de kans die het uitgebreid aanbod aan akkerbouwgebieden 
biedt. Een groot deel van de Vlaamse Ardennen is akkerbouwgebied. Nu de transitie 
naar circulaire materialen is gestart, komen er in de toekomst wellicht kansen voor de 
akkerbouwsector in de productie van grondstoffen voor hergroeibare materialen in de bouw- 
en textielsector alsook in tal van andere economische sectoren. In die zin is het extra dankbaar 
dat zich in de regio een proeftuin voor groenteteelt én een landbouwschool bevindt. Dit 
zijn de plaatsen bij uitstek om op deze nieuwe trends te werken en ze te onderzoeken op hun 
haalbaarheid in de regio. Bovendien zijn in de Vlaamse Ardennen een tamelijk groot aantal 
laaggeschoolde arbeidskrachten aanwezig wiens talenten kunnen worden ingezet in deze 
voedselproductie. Hierin schuilen meteen ook maatschappelijke winsten: experiment in de 
educatieve instellingen en zinvol werk binnen de eigen regio.  

Een laatste kans ligt verder ook in het behoud en de ontwikkeling van de bestaande natuurlijke 
structuren. Deze vormen een grote sterkte en kunnen verder beheerd en verbonden worden. 
Hiermee worden klimaatwinsten geboekt, stijgt de (potentiële) biodiversiteit en neemt het 
gedeeld ruimtegebruik in de open ruimte verder toe. De landbouw in de Vlaamse Ardennen kan 
hierin een belangrijke rol opnemen en wezenlijk bijdragen aan dit ecosysteem. Het beheer van 
de natuurlijke graslanden kan door de lokale landbouwer opgenomen worden, bij wijze van 
verbreding, voederwinning en circulaire economie. Deze graslanden hebben een ecologisch 
belang, slaan noemenswaardige hoeveelheden koolstof op in de bodem, maar kunnen niet 
worden ingezet voor de teelt van plantaardige producten als akker. Dat zou immers het verlies 
van deze waardevolle graslanden inhouden. Deze gronden worden met andere woorden beter 
begraasd, waarvoor rundveehouderij geschikt is. Door deze graslanden in te schakelen in de 
landbouw ontstaat een driedubbele winst: het betreft de goedkoopste vorm van natuurbeheer,  
de ecologische footprint van deze landbouwactiviteit wordt verlaagd, én het laten begrazen 
door runderen draagt bij aan de streekeigen identiteit. Hierin schuilt dus een grote kans. 
Bovendien kan de opslag van koolstof in de bodem verder uitgebreid worden door deze 
graslanden landschappelijk te versterken als boccagelandschap. Door bijvoorbeeld houtkanten 
op de perceelsranden in te richten ontstaan niet alleen bijkomende KLE’s, maar wordt deze 
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koolstofopslag verhoogd (wat uiteraard bijdraagt tot het verlagen van de emissies ervan). 
Idealiter worden voor deze landbouwinspanningen (eco)premies verkregen. Dergelijke vormen 
van landschapsbeheer kunnen immers inhouden dat de landbouwexploitatie van de gronden 
eerder suboptimaal (op economisch vlak) gebeurt. Dit potentieel economisch verlies voor de 
landbouwer kan door middel van premies worden beperkt.     

9.4. Bedreigingen

Een eerste belangrijke bedreiging in het kader van dit onderzoek is de sterke daling in het 
aantal landbouwbedrijven dat doorheen het vooronderzoek reeds werd gedetecteerd. 
Hierbovenop leidt de onzekerheid die bestaat omtrent de opvolging van bestaande 
landbouwbedrijfszetels tot een verdere bezorgdheid. Het counteren van deze trend is daarnaast 
ook geen evidentie aangezien deze trend algemeen in Vlaanderen ook sterk aanwezig is. Met 
deze bedreiging zal dus zeker rekening moeten worden gehouden bij het opmaken van het 
afwegingskader voor hergebruik van hoeves. 

Eveneens te vermelden als een dreiging, zijn de meer dan 350 hectaren bosuitbreiding die 
gerealiseerd zullen worden de komende jaren. Ook hiervoor kan een grote oppervlakte aan 
landbouwgebied verdwijnen. Dit kan voor heel wat landbouwbedrijven een einde betekenen 
van hun bedrijfsactiviteiten: ofwel worden deze activiteiten hierdoor direct stopgezet ofwel kan 
voor deze bedrijven in de toekomst geen overname meer vindbaar zijn.  

Daarmee gepaard vormen bepaalde sectorale wetgevingen ook bijkomende beperkingen 
ten aanzien van de landbouw. Hier zeker te vermelden zijn de huidige terechte bezorgdheden 
omtrent het samengaan van steeds intensievere landbouw met natuurontwikkeling en 
-bescherming. De hypotheek die deze regelgeving legt op de landbouwactiviteiten is een 
bedreiging die in de Vlaamse Ardennen uiterst voelbaar is. De wijdverspreide waardevolle 
natuur, die bovendien ook cultuurhistorisch van waarde is, is bepalend in de regio. Tegelijk werd 
dit waardevolle landschap ook mede vormgegeven door de landbouw an sich. Dit knelpunt is 
een duidelijke regionale bedreiging.

Tot slot is het ook noodzakelijk om de verdere ruimtelijke versnippering van het gebied 
te erkennen als bedreiging. De landbouwruimte staat zelfs in de Vlaamse Ardennen onder 
grote druk. Ook hier nemen de prijzen van de gronden toe terwijl de prijzen van voedsel 
net erg laag zijn. Deze tegenstelling maakt het pijnlijk duidelijk welke druk de landbouwer 
ervaart. De grondprijzen en de prijzen van hoeves en infrastructuur zijn enorm hoog, mede 
door de investeerders van buiten de landbouwsector. De mogelijkheid om vandaag nog te 
boeren vereist dan ook een groot kapitaal en/of investeringen, wat bovendien druk legt op 
het gezin van de landbouwer. De kapitaalintensieve landbouw wordt verder geconfronteerd 
met toenemende milieuregels en wetgeving vanuit voedselveiligheid en dierenwelzijn, wat 
bijkomende productiekosten met zich meebrengen. De prijs waartegen de landbouwers hun 
producten dan weer kunnen verkopen, zijn algemeen erg laag en de consument blijkt enorm 
gevoelig aan prijswijzigingen voor voeding. Bovendien is een daling in de vleesconsumptie 
merkbaar, wat niet alleen rechtstreeks voor rundveehouders van belang is maar ook ruimtelijk 
impact heeft door het verdwijnen van graslanden ‘ten voordele’ van akkerbouw. Hierdoor gaan 
ook waardevolle natuurlijke structuren verloren. Tegelijk worden landbouwgronden ingezet 
voor bosuitbreidingen en/of verliezen zij hun gebruik door de bedreiging die zij vormen ten 
aanzien van waardevolle natuur. Het mag duidelijk zijn dat al deze zaken enorme bedreigingen 
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vormen voor de landbouw, en dit niet enkel in de Vlaamse Ardennen. De landbouwer wordt 
naast deze onmogelijke evenwichtsoefening eveneens geconfronteerd met de gevolgen van 
klimaatverandering én beconcurreerd door buitenlandse landbouw die enerzijds meer (en 
beter beschermde) landbouwgronden hebben en waar men lagere productiekosten heeft en dus 
ook goedkoper kan verkopen. 

Al deze bovenstaande bedreigingen hebben een impact op de landbouw. In de Vlaamse 
Ardennen zijn deze bijzonder pijnlijk gezien dit een sterke landbouwregio betreft, die bovendien 
bijdraagt aan het unieke landschap. Op deze bedreiging kan het toekomstige afwegingskader 
(indirect) een positieve impact hebben. De kans die dus in dit onderzoekstraject ligt, zeker 
gezien de hoge landbouw- en landschappelijke waarde van de regio, moet maximaal worden 
benut.  

9.5. Reactie tijdens workshop

Deze SWOT-analyse werd voorgesteld tijdens de presentatie in het kader van de eerste 
workshop. De deelnemers van de workshop hadden op deze gedetecteerde sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen geen specifieke opmerkingen. Hierdoor wordt gesteld dat deze analyse 
gedragen wordt door de brede groep actoren. De analyse vormt dus een gedegen basis om de 
doelstellingen van het afwegingskader op te baseren. 

Bij de vertaling van deze analyse naar een eerste voorstel van doelstellingen (zie verder), 
ontstond wel een dankbaar debat. De SWOT-analyse, die werd aanvaard in de workshop, 
kan immers niet één-op-één worden vertaald in doelstellingen voor het afwegingskader voor 
hergebruik hoeves. 

In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de verschillende meningen omtrent 
de doelstellingen en de wijze waarop deze al dan niet verder werden meegenomen in het 
afwegingskader.  
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10 Ruimtelijke doelstellingen

In eerste instantie werden vier ruimtelijke doelstellingen voor de Vlaamse Ardennen voorgesteld 
aan de opdrachtgever en externe actoren. Deze doelstellingen zijn: 

• Open ruimte en goedgelegen bedrijfszetels vrijwaren voor landbouwactiviteiten

• Robuust karakter van het landbouwgebied versterken 

• Hergebruik moet de erfgoedwaarden van zowel de hoeves als het landschap in stand houden

• Zowel agrarisch als niet-agrarisch hergebruik als een hefboom voor het verbeteren van 
klimaatadaptatie en biodiversiteit

Deze doelstellingen zijn gelijkwaardig aan elkaar, net zoals zij gelijkwaardig zijn aan de 
maatschappelijke doelstellingen (zie verder). In de praktijk zal deze gelijkwaardigheid echter 
geen evidentie vormen: in bepaalde dossiers (aanvragen tot hergebruik) is het mogelijk dat 
een bepaalde doelstelling meer aandacht of slagkracht heeft dan een andere. Dit is an sich 
geen probleem: het gemengd karakter (strikt én open) van het afwegingskader laat dergelijk 
maatwerk toe en kan hier zelfs specifiek op inzetten door tijdens onderhandelingen aan te 
sturen op mogelijke ruimtelijke winsten. 

10.1. Open ruimte en goedgelegen bedrijfszetels vrijwaren voor 
landbouwactiviteiten

Met deze doelstelling beogen we het beschermen van het landbouwgebied voor verdere 
zonevreemde functies en het strategisch behoud ervan voor de landbouwsector. Deze 
zonevreemde functies komen zowel in de bebouwing (zonevreemde basisrechten én 
zonevreemde functiewijzigingen) als qua grondgebruik (verpaarding, vertuining, ...) voor. 

Wanneer we het afwegingskader expliciet benaderen vanuit deze eerder terughoudende positie, 
willen we zone-eigen hergebruik in de eerste plaats naar voor schuiven als meest wenselijk. 
Hierbij dient vermeld te worden dat de PAS-regelgeving en de grootschalige bosuitbreidingen 
in de Vlaamse Ardennen op termijn heel wat landbouwbedrijven zullen doen verdwijnen. Voor 
jonge landbouwers en voor landbouwers met opvolging zullen dus voldoende goed gelegen 
locaties beschikbaar moeten blijven. Gezien het vergund krijgen van nieuwe bijkomende 
bedrijfszetels in de Vlaamse Ardennen zeker geen evidentie is, zal er dus ook nood zijn aan 
voldoende strategische bedrijfszetels in de overblijvende landbouwruimte.  

Deze ruimtelijke doelstelling werd duidelijk gedragen door de meerderheid van de deelnemers 
aan het workshoptraject. Er werd hierbij geargumenteerd dat zone-eigen activiteiten als 
vanzelfsprekend de voorkeur dienden te krijgen. Daarnaast werd meegegeven dat deze 
doelstelling, gezien de zwaar beconcurreerde positie waarin de landbouwer zich bevindt, ook 
zeer noodzakelijk is én duidelijk aansluit op het ruimtelijk beleidsplan Oost-Vlaanderen. 

Enkele deelnemers duidden wel op de terechte bezorgdheid omtrent het dalende aantal 
landbouwers. Het zou weinig realistisch zijn om ervan uit te gaan dat alle bedrijfszetels een 
nieuwe agrarische functie kunnen krijgen, aangezien hiervoor simpelweg te weinig landbouwers 
actief zijn. 
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Deze bezorgdheid werd bij de verwerking van de participatiesessie ter harte genomen. Zoals 
ook uit de SWOT-analyse blijkt, betreft dit een moeilijk te counteren zwakte / bedreiging. 
Het afwegingskader zal, rekening houdend hiermee, een onderscheid moeten maken tussen 
bedrijfsinfrastructuur die duidelijk functioneel is (vanuit een hedendaagse bedrijfslogica 
vormgegeven, met oog op gebruik in de agrarische sector, vaak opgetrokken als betonnen 
structuren) en de meer klassieke hoeves (welke vaak in een traditionele baksteenarchitectuur 
werden opgetrokken, welke beperkter in schaal zijn,...). De functionele hoeves zouden gezien 
hun (vaak recente) grootschalige stallen en loodsen eerder geschikt zijn voor hergebruik binnen 
de landbouwsector, terwijl dit met minder zekerheid over de meer klassieke hoeves kan worden 
gezegd. Er zal dus met andere woorden ook op micro-niveau, op schaal van de gebouwen 
zelf, een afweging moeten worden gemaakt waaruit het potentieel van de gebouwen wordt 
beoordeeld. Met dit onderscheid zullen de vrijgekomen bedrijfszetels eerder voor agrarisch dan 
wel voor niet-agrarisch hergebruik kunnen worden aangeduid. Belangrijk hierbij blijft wel dat 
ook voor een hoeve waar niet-agrarisch hergebruik niet uitgesloten wordt, agrarisch hergebruik 
steeds gewenst blijft indien mogelijk. 

Door deze vertaling in een bijkomende aftoetsing op micro-schaal, trachten we die hoeves die 
werkelijk strategisch zijn -en dus opzij worden gezet voor uitsluitend agrarisch hergebruik- in 
aantal te beperken. Daarmee komen we ook ten dele tegemoet aan de opmerking omtrent de 
haalbaarheid van deze doelstelling. 

10.2. Robuust karakter van het landbouwgebied versterken 

Deze doelstelling mikt op het beschermen van landbouwgebied àls landbouwgebied. Dit gaat in 
de eerste instantie over het planologisch bestemde agrarisch gebied. 

De doelstelling spreekt bewust over het ‘robuust karakter’. Dit robuust karakter duidt op het 
aaneengesloten landbouwgebied, onafhankelijk van de opname ervan in een ruilverkaveling. 
Met deze doelstelling wordt specifiek getracht de versnippering en fragmentering van het 
landbouwgebied een halt toe te roepen en zo mogelijk ook te counteren. 

De aaneengesloten landbouwgebieden in de Vlaamse Ardennen zijn waardevol. Niet alleen 
vormen deze gebieden een waardevol landschappelijk geheel, zij vormen ook de ruggengraat 
van de landbouwstructuur. Deze robuuste gebieden zijn essentieel voor een productief 
landschap. 

Door hun ruimtelijke samenhang bieden zij bovendien alle kansen aan de landbouwsector: 
voor de bedrijfsvoering zijn deze gebieden optimaal gelegen, in nabijheid van elkaar, en zijn ze 
goed bereikbaar voor de landbouwer. Ze bieden voordelen daar de milieuhinder die landbouw 
met zich kan meebrengen gemilderd wordt. Daarnaast is het minder waarschijnlijk dat een 
landbouwactiviteit in deze gebieden hinder zal veroorzaken voor omwonenden zodat deze dan 
ook verder kan groeien. Zeker vanuit deze optiek vormt het behoud en de verdere versterking 
ervan een belangrijke doelstelling. Daarnaast bieden deze gebieden ook klimaatvoordelen: 
irrigatienetwerken renderen bijvoorbeeld het best wanneer deze zich in aaneengesloten 
gebieden bevinden. Zo wordt een betere veerkracht op het gebied van landbouw, ruimte en 
bedrijfsvoering bewerkstelligd, wat het doel is van het beleidskader ‘Transitie naar een robuuste 
en veerkrachtige ruimte’. 
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De deelnemers aan de workshops toonden een quasi unaniem draagvlak voor deze ruimtelijke 
doelstelling. Men gaf aan dat deze doelstelling een brede positieve impact had. Zo werd in de 
eerste plaats het belang op planningsniveau en (milieu-)vergunningenniveau erkend. Ten tweede 
werd ook aangegeven dat deze doelstelling rechtszekerheid biedt aan de landbouwer en op 
deze manier de maatschappij ten goede komt (in plaats van enkel de particulier). Als derde punt 
stelden de deelnemers dat het robuust karakter van de landbouwgebieden ook belangrijk is bij 
de uitbouw van groenblauwe netwerken: hoe robuuster het landbouwgebied, hoe efficiënter de 
landbouwsector zich kan organiseren waardoor er een veerkrachtige bedrijfsvoering kan plaats 
vinden én hoe strategischer deze groenblauwe netwerken met het landbouwgebied kunnen 
worden verweven. Tot slot werd door de deelnemers ook aangegeven dat deze doelstelling 
aansluit op het karakter en de identiteit van de Vlaamse Ardennen als kenmerkend landschap. 

Gezien de diverse redenen en het brede draagvlak voor deze doelstelling, werd besloten deze 
integraal op te nemen bij het verdere traject.  

10.3. Hergebruik moet de erfgoedwaarden van zowel de hoeves als het 
landschap in stand houden

Deze doelstelling speelt in op de meer uitgebreide mogelijkheden in zonevreemde 
functiewijzigingen die zijn toegelaten voor panden die werden opgenomen in de vastgestelde 
inventaris van het onroerend erfgoed en/of werden beschermd. De grote hoeveelheid van 
dergelijke panden in het agrarisch gebied in de Vlaamse Ardennen duidt op het belang van 
deze doelstelling. Naast deze bouwkundige elementen werden echter ook grootschalige 
landschappen opgenomen in de inventaris omwille van hun erfgoedwaarde(n). Dit zorgt binnen 
de regio voor spanningen. De functiemogelijkheden toegelaten voor vastgestelde panden 
komen immers niet altijd ten goede aan de erfgoedwaarde van het landschap of gewoon de 
landschappelijke waarde van de regio.

Met deze doelstelling wordt dus een sterker behoud of bredere ontwikkeling van het 
(landschappelijk) erfgoedkarakter van de regio beoogd. De doelstelling bewerkstelligt dit door 
hergebruik, of het nu om agrarisch of niet-agrarisch gaat, expliciet aan deze erfgoedwaarde 
te koppelen. Hiermee wordt een vergunde functiewijziging ook indirect benadrukt als een 
gunst waarop voorwaarden van toepassing zijn en/of tegenprestaties tegenover kunnen staan. 
Dit aspect zet alvast een stap om de perceptie van zonevreemde functiewijzigingen als een 
‘basisrecht’ te corrigeren. 

Ook deze doelstelling voor het afwegingskader werd hoofdzakelijk gedragen door de actoren. 
Deelnemers erkenden de waarde van het (erfgoed-)landschap in de regio en gaven aan dat deze 
doelstelling zeker van toepassing is wanneer het om een zonevreemde activiteit gaat. Daarnaast 
werd ook vermeld dat zij op vandaag ook net dat behoud van erfgoedwaarde (van een pand) als 
voornaamste reden aanduiden om een mogelijks zonevreemde functie toe te laten. Wanneer 
de doelstelling niet wordt gerespecteerd bij zone-vreemde invulling werd er geopperd dat de 
hoeve beter kan teruggegeven worden aan de landbouw. In het geval gebouwen geen eigen 
erfgoedwaarde hebben kunnen deze beter gesloopt worden met het oog op het versterken van 
de erfgoedwaarde van het (onbebouwde) landschap. 

Bij de verwerking van de feedback uit de eerste workshop werd besloten deze doelstelling verder 
mee te nemen bij de opmaak van het afwegingskader. Door het hergebruik ook in functie van de 
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erfgoedwaarde te beoordelen, worden bijkomende kwaliteitseisen opgelegd. Doorheen deze 
workshop werd wel aandacht gevraagd voor de dossierafhankelijkheid van dit aspect: sommige 
functies lenen zich hiertoe immers beter dan andere. Deze bezorgdheid werd meegenomen in 
het verder onderzoek. 

10.4. Zowel	agrarisch	als	niet-agrarisch	hergebruik	als	een	hefboom	voor	het	
verbeteren van klimaatadaptatie en biodiversiteit 

Deze doelstelling vertrekt vanuit een ‘voor wat, hoort wat’-attitude waarbij voor functies in 
het agrarisch gebied bijkomende inspanningen worden gevraagd. Deze doelstelling is expliciet 
van toepassing op zowel zonevreemde als zone-eigen activiteiten. Dit werd bewust zo 
geformuleerd omdat ook van zone-eigen infrastructuren wordt verwacht dat zij zich oriënteren 
binnen het landschap of hiertoe op een andere manier bijdragen. 

Belangrijk hierbij blijft uiteraard dat het aantal actieve landbouwbedrijfszetel in de regio daalt, 
en dat dit zal evolueren naar een beperkt aantal hoeves die mogelijk grootschalig zijn maar 
desondanks goed in het landschap geïntegreerd werden doorheen de jaren. Voor zonevreemde 
activiteiten is het daarentegen niet aanvaardbaar dat zij een impact hebben op het landschap. 
Zij dragen immers niet bij tot de realisatie van de bestemming van deze gebieden.    

Over deze doelstelling was geen consensus onder de deelnemers aan het workshoptraject. 
Verschillende argumenten werden tijdens de workshops aangegeven. 

Zo werd er door verschillende deelnemers op gewezen dat (sommige) landbouwers op vandaag 
reeds inspanningen leveren inzake erosiebestrijding en/of de aanleg en het onderhoud 
van kleine landschapselementen. Deze zaken dragen ook bij aan de biodiversiteit. Dat deze 
inspanning reeds geleverd wordt, dient dus ook in rekening te worden gebracht wanneer het 
om een agrarisch hergebruik zou gaan. Binnen deze context argumenteerde men ook dat de 
inzet van premies hiervoor op meer draagvlak zou kunnen rekenen. In dat geval worden deze 
ingrepen ook gestimuleerd en beloond. Wanneer deze echter als voorwaarde of last zouden 
worden opgelegd bij aanvragen voor agrarisch hergebruik, zijn sommige deelnemers bezorgd 
dat dit als een ‘verdere en onnodige bestraffing’ van de landbouwer wordt aanzien. Men wil deze 
perceptie van ‘de landbouwer als boeman’ ten alle tijden vermijden. De deelnemers vonden 
de aanduiding van de landbouwer als beheerder van het (productief) landschap dan ook 
zinvoller en gepaster. Zij duidden er eveneens op dat de wetgeving inzake landbouw ook steeds 
beperkender en daardoor in de praktijk ook moeilijker wordt. Een verdere belasting van de 
landbouwsector door agrarische ontwikkelingen aan voorwaarden te koppelen, werd door deze 
deelnemers niet goed onthaald.  
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Tegelijk gaven andere deelnemers aan dat er toch een uitzonderlijke hoge nood bestaat 
om deze KLE’s beter te beschermen in het agrarisch gebied. Men opperde dat de 
landschapselementen zienderogen verdwijnen, ondanks hun waarde (en natuurbescherming), 
ondanks hun nut in de erosiebestrijding, en ondanks hun typische aanwezigheid in het landschap 
van de Vlaamse Ardennen. Een koppeling aan ruimtelijke ingrepen leek hen dan ook erg 
zinvol en noodzakelijk. Een suggestie die eveneens werd meegegeven was het beperken van 
reliëfwijzigingen, wat ondergebracht kan worden bij deze ambitie. 

De doelstelling werd verder ook als zinvol beschouwd aangezien zij de mogelijkheid openlaat 
om ook na te denken over plaatsen en/of infrastructuren waar hergebruik, in eender welke 
vorm, niet wenselijk is. Binnen deze context zou dan kunnen worden onderzocht of een sloop-
instrument zou kunnen worden ingezet. Op deze manier zouden zo directe openruimtewinsten 
en/of klimaatwinsten geboekt kunnen worden.  

Verder werd ook aangegeven dat dit een totaal ander type landbouw zou vereisen dan op heden 
courant is. Sommige deelnemers gaven aan dat het weinig realistisch zou zijn om een dergelijke 
omslag in de landbouwactiviteit en bedrijfsvoering te verwachten. Het leek voor hen zinvoller 
om eerst op zoek te gaan naar die locaties waar nog grote klimaatwinsten zouden schuilen om 
daarna in die gebieden te onderzoeken welke landbouwbedrijven bijkomende inspanningen 
zouden kunnen doen, en hoe. Deze bedrijven zouden dan kunnen worden ondersteund om de 
nodige wijzigingen door te voeren. 

Tot slot werd voor deze doelstelling wel een breed draagvlak gevonden voor zover het 
zonevreemd hergebruik betreft. De deelnemers stelden dat dit een goede wijze was om de 
verdere banalisering van het landschap aan te pakken. Deze banalisering duidt voornamelijk 
op de vertuining en verpaarding, wat een grondgebruik is dat vaak gelinkt is aan de 
residentialisering van het platteland. In deze context gaf men mee dat het samenwerken en 
onderhandelen met particuliere eigenaars hierover tamelijk vlot kon verlopen. 

Bij de verwerking van deze feedback werd besloten om de doelstelling verder te weerhouden 
in het onderzoek. Gezien de trend van schaalvergroting binnen de landbouwsector wordt 
belang gehecht aan de landschappelijke inpassing van infrastructuren en de wijze waarop deze 
infrastructuren zouden kunnen bijdragen aan klimaatwinsten. Bovendien is de ruimtelijke 
impact van de landbouw niet te onderschatten. De bezorgdheden van de deelnemers 
werden meegenomen bij de opmaak van het afwegingskader, maar dit betekende niet dat de 
doelstelling inhoudelijk aangepast werd. 
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11 Maatschappelijke doelstellingen

Tijdens de eerste workshop werd ook feedback gevraagd omtrent vier maatschappelijke 
doelstellingen voor de Vlaamse Ardennen. De maatschappelijke doelstellingen zijn: 

• Landbouwer in zijn rol als beheerder van het (productief) landschap beschermen

• Werkgelegenheid in de regio een boost geven 

• Ruimte creëren voor innoverende woontypes gericht op specifieke doelgroepen

• Versterken van de troeven van de Vlaamse Ardennen: rust, stilte, recreatie, identiteit,...

Net zoals bij de ruimtelijke doelstelling zouden deze doelstellingen onderling gelijkwaardig zijn. 

11.1. Landbouwer in zijn rol als beheerder van het (productief) landschap 
beschermen

Er bestaat enige overlap tussen deze doelstelling en de ruimtelijke doelstelling ‘Open 
ruimte en goedgelegen bedrijfszetels vrijwaren voor landbouwactiviteiten’. Met deze eerste 
maatschappelijke doelstelling werd echter beoogd om de landbouwer als ondernemer en 
belangrijkste beheerder van het landschap in de regio te erkennen in die tweeledige rol, en 
ook daarin te beschermen. Hier gaat het dus meer over het beschermen van de positie van de 
landbouwer dan over het beschermen van het landbouwgebied. 

Door deze doelstelling expliciet op te nemen in het onderzoekstraject wordt opnieuw benadrukt 
dat de landbouwer op heden een belangrijke rol vervult, zowel qua voedselproductie als in 
het landschapsbeheer, en dat deze in deze tweeledige rol moet ondersteund worden. Het 
afwegingskader kan dan vanuit deze doelstelling worden vormgegeven en zo ook aansturen op 
zone-eigen hergebruik, zeker waar dit strategisch en dus wenselijk is. 

Over deze doelstelling werd geen consensus bereikt doorheen de workshop. 

Bepaalde deelnemers zagen in deze doelstelling een kans om de landbouwsector (verder) te 
stimuleren om het landschap mee te beschermen. Ze zien dit als een deel van het takenpakket 
van de landbouwers dat hen toelaat om hun rol als voedselproducent goed en efficiënt uit 
te voeren. Deze landschapszorg is dan geen bijkomstige taak en staat dan ook niet los van 
de voedselproductie. Klimaat, biodiversiteit en natuur zijn onlosmakelijk verbonden met de 
landbouw. Indien de landbouwer aandacht heeft voor deze aspecten in zijn bedrijfsvoering, 
zorgt dit onmiddellijk voor meer veerkracht in het landbouwgebied én in de bedrijfsvoering 
zelf. Hierin zit met andere woorden een grote winst verscholen. Andere deelnemers vonden 
de landschapszorg zoals het onderhouden van de typische knotbomen en houtkanten geen 
basistaak voor de landbouwers. Hiertegenover zou daartoe wel enige ondersteuning vanuit de 
overheid verwacht worden. Wanneer dit ter sprake kwam, werd dan weer geopperd dat dit, en 
bij uitbreiding de hele doelstelling, in feite geen verantwoordelijkheid is van de lokale besturen. 
Tegelijk spannen sommige landbouwers zich hier op heden al voor in. De landbouwers zien dit 
als een deel van hun takenpakket dat hen toelaat om hun rol als voedselproductent goed en 
efficiënt uit te voeren. Deze landschapszorg is dan geen bijkomstige taak en staat dan ook niet 
los van de voedselproductie. De bestaande systemen die dit promoten, zouden verder verruimd 
en/of aangepast kunnen worden, rekening houdend met de regio.
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Ook de ruimtelijke impact van de landbouw op het landschap werd door de deelnemers 
erkend. De huidige landbouwtrends geven daarenboven ook aan dat dit in de toekomst zo zal 
blijven en zelfs versterkt zou worden (bijvoorbeeld in het kader van de schaalvergrotingen). 
Daartegenover staat tegelijk dat het aantal landbouwbedrijven in de toekomst zal dalen. De 
impact van de schaalvergroting van landbouwbedrijven zal zich in die zin dus beperken tot een 
minder groot aantal bedrijven. Hieruit concluderen we dan ook dat deze ruimtelijke impact niet 
zal toenemen indien deze slechts plaatsvindt op een beperkt aantal overblijvende en goed 
geïntegreerde landbouwzetels. 

Daarnaast gaat deze tendens idealiter gepaard met de sloop van landbouwloodsen die geen 
landbouwbestemming meer hebben. Het is immers niet aanvaardbaar om niet-agrarische 
functies een ruimtelijke impact te laten hebben. Een zekere impact op het landschap is enkel 
aanvaardbaar voor de realisatie van de bestemming van een gebied, in dit geval ‘landbouw 
in de brede zin’. Zonevreemde functies mogen dus geen (verdere) negatieve impact betekenen 
op het landschap. Het heroriënteren van grote landbouwloodsen naar een zonevreemde functie 
is dus niet gewenst. Hieruit vloeit eveneens dat wanneer men deze argumentatie consequent 
volgt, ook de concurrentiepositie van de landbouwer gunstiger wordt. Dit komt deze 
maatschappelijke doelstelling ten goede. 

De inzichten en bezorgdheden uit deze workshop werden nadien met de stuurgroep 
geëvalueerd. In de eerste plaats werd gesteld dat de tweeledige rol die de landbouwer opneemt, 
een belangrijk aspect is dat diende te worden opgenomen in het afwegingskader. In deze 
context is het immers ook relevant om aan te geven dat het esthetische landschap van de 
Vlaamse Ardennen in grote mate een agrarisch landschap is, en dus ook deze schoonheid aan 
de actieve landbouw te danken heeft. De waarde van dit landbouwlandschap is dus niet te 
onderschatten. 

Tegelijk erkende men dat de term ‘landschapsbeheer’ op verschillende manieren kan worden 
ingevuld. De invulling ervan hoeft dus niet per definitie te wijzen op een verbreding van het 
huidige takenpakket van de landbouwer. Er diende echter wel benadrukt te worden dat de 
landbouwer een ondernemer is en blijft, met als kerntaak het produceren van voedsel. 

Concluderend werd besloten om deze doelstelling te verweven met de reeds aangegeven 
doelstellingen omtrent landschap. Dit slaat dus op een verwerking van deze maatschappelijke 
doelstelling in de ruimtelijke doelstellingen. De voorgaande ruimtelijke doelstellingen worden 
in die zin versterkt dat ook hierin het landschapsbeheer wordt uitgedragen, zij het indirect. Het 
blijft echter wel van belang om als maatschappelijke doelstelling ook de rol van de landbouwer 
te beschermen. Dit resulteert in de herformulering van deze doelstelling als ‘De landbouwer 
in zijn tweeledige rol beschermen’. Met deze nieuwe formulering wil het afwegingskader de 
landbouwer als voedselproducent en dus als economische actor benadrukken. 

11.2. Werkgelegenheid in de regio een boost geven

Deze doelstelling wil mee oplossingen aanreiken voor de dalende tewerkstellingsgraad in de 
regio. Het inschakelen van hergebruik van hoeves binnen deze ontdekte zwakte uit de SWOT-
analyse zou zowel op een zone-eigen als een zonevreemde wijze kunnen. Echter voor het 
creëren van bijkomende werkgelegenheid in de landbouwsector is dit geen ‘pressing issue’ in de 
regio, waardoor deze doelstelling voornamelijk werd geïnterpreteerd als het verruimen van de 
zonevreemde mogelijkheden. In die zin zou het afwegingskader rekening kunnen houden met 
de wenselijkheid van een nieuwe niet-agrarische bedrijfsinvulling van een hoeve. 
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Voor deze doelstelling bleek geen draagvlak te bestaan. Deelnemers wezen erop dat 
het agrarisch gebied niet moest worden inschakeld om de werkgelegenheid te verhogen 
op regionaal niveau en zagen hierin dus ook geen ruimtelijke noch maatschappelijke 
winsten. Hoewel dit niet zo werd begrepen in de workshops, is het echter ook mogelijk 
om de werkgelegenheid binnen de landbouw zelf te stimuleren. Hierin kan het beleid wel 
inspanningen doen, door bijvoorbeeld een beleidsmatige doelstelling op te nemen. Met 
een dergelijk beleid kan een gemeente wel degelijk de tewerkstelling in de landbouw en de 
tewerkstelling in de lokale verwerking van landbouwproducten verhogen.  

Bij latere verwerking van deze argumenten werd besloten de doelstelling niet langer op te 
nemen bij de opmaak van het afwegingskader. Tegelijk werd erkend dat dit een negatieve 
impact zou (kunnen) hebben op de concurrentiepositie van de landbouwer. De concurrentie 
die reeds bestaat door de mogelijke zonevreemde functiewijzigingen dreef de prijs van 
vrijkomende hoeves al in die mate op dat het vandaag zeer moeilijk tot onmogelijk is geworden 
voor (startende) landbouwers om mee te bieden. Het is dus niet wenselijk hier nog bijkomende 
concurrentie aan toe te voegen, zelfs al zou deze invulling een verhoging van de tewerkstelling 
met zich meebrengen.  Tot slot werd ook de ‘gok’ erkend. Het vergunnen van een kleinschalig 
niet-agrarisch bedrijf, volgens de huidige wetgeving, is in die zin immers altijd een gok. Zo’n 
bedrijf kan plots heel populair blijken of veel meer bezoekers / cliënteel aantrekken dan eerst 
verwacht. Dit heeft op vandaag al geleid tot onvoorziene mobiliteitsproblemen en/of een 
ruimtelijk ongewenste schaalvergroting. Deze doelstelling werd om al bovenstaande redenen 
niet verder meegenomen. 

11.3. Ruimte	creëren	voor	innoverende	woontypes	gericht	op	specifieke	
doelgroepen

Deze maatschappelijke doelstelling beoogt het beperkt verruimen van de huidige zonevreemde 
mogelijkheden op voorwaarde dat de invulling een innoverend woontype betreft waarmee 
bepaalde doelgroepen bereikt worden. Sommige doelgroepen hebben op heden immers nog 
onvoldoende toegang tot de (reguliere) woonmarkt. Deze doelstelling zou hiertoe een beperkte 
verruiming toelaten en zo de mogelijkheid bieden om in vrijgekomen hoeves naar meer 
collectieve woonoplossingen te gaan. 

Tijdens de eerste workshop bleek hiervoor eerder geen draagvlak aanwezig te zijn. Hoewel 
sommige deelnemers deze invullingen wel zinvol vonden, werd dit voornamelijk binnen een 
erfgoedcontext geplaatst. Binnen een erfgoedcontext bestaan vandaag reeds voldoende 
mogelijkheden om het woonaanbod te verruimen, indien dit verantwoord en gewenst zou 
zijn. Deze nieuwe functie dient daarbij echter ook steeds getoetst te worden aan ruimtelijke 
elementen, om ook vanuit planologisch oogpunt een correcte beslissing te kunnen nemen. 
Daarbovenop is het verruimen van het woonaanbod ook nooit een motivatie op zichzelf: 
elke nieuwe invulling dient steeds in z’n volledigheid te worden verantwoord. Niet enkel de 
wenselijkheid van een project volstaat daarbij: de ruimtelijke afweging van een bepaald project 
op de daarvoor gekozen locatie is cruciaal. Hoewel door bepaalde deelnemers geopperd werd 
dat dit een mooie invulling zou kunnen zijn voor een typische vierkantshoeve, blijft het dus 
zo dat dit enkel verantwoord is als uitzondering op een zeer geschikte locatie en wanneer dit 
inhoudelijk nog steeds enig verband houdend met de landbouw. Deze vraag naar bijkomende 
randvoorwaarden duidt dadelijk op een absolute voorzichtigheid die hiermee gepaard ging. De 
deelnemers gaven aan zeker geen grootschalige (woon-)ontwikkelingen te willen promoten. 
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Anderen gaven aan dat deze doelstelling geen duidelijk meerwaarde zou betekenen én dat de 
argumenten hiervoor uitzonderlijk moeilijk zijn om objectief te hanteren. In die zin zou het in de 
praktijk ook geen evidentie zijn om deze doelstelling in te vullen. 

Verder werd door alle deelnemers erkent dat deze invullingen in feite in de kernen zouden 
moeten plaatsvinden en dat het niet wenselijk is om hiervoor ook het agrarisch gebied ter 
beschikking te stellen. De concrete toepassing van deze doelstelling zou immers een soort 
strijdigheid met de andere bepalingen uit het beleidsplan teweegbrengen. Tevens wijzen de 
deelnemers op de onwenselijkheid om ook op dit vlak nieuwe concurrenten te creëren voor de 
landbouwer. Ook hier wil men deze extra druk op het bestaande patrimonium vermijden.

Verder bestaan voor erfgoedpanden binnen de huidige wetgeving omtrent zonevreemde 
functiewijzigingen al bredere mogelijkheden. Gezien de deelnemers deze doelstelling 
voornamelijk kansrijk achtten binnen een erfgoedcontext, voldoet de huidige wetgeving. De 
verdere verbreding hiervan, bijvoorbeeld voor waardevolle vierkantshoeves die niet werden 
erkend door het agentschap Onroerend Erfgoed, werd niet als een noodzaak aangeduid door de 
deelnemers.  

Er werd besloten om deze doelstelling niet langer te weerhouden. Er bestaat geen 
draagvlak voor een verdere uitbreiding en de bestaande wetgeving creëert een duidelijke 
uitzonderingspositie voor erfgoedpanden. Wel werd erkend dat dit een waardevolle(re) invulling 
kan zijn voor die panden. De expliciete opname als doelstelling binnen het afwegingskader bleek 
echter niet gevraagd.

11.4. Versterken van de troeven van de Vlaamse Ardennen: rust, stilte, 
recreatie, identiteit, ... 

Met deze doelstelling wordt tegemoetgekomen aan het gebrek aan een uitgesproken identiteit 
van de regio die verder gaat dan het toeristische aspect. Op zich lijkt deze doelstelling eerder 
vanzelfsprekend, toch is het van belang om dit binnen het afwegingskader expliciet op te 
nemen. Zo verliezen we niet uit het oog dat het afwegingskader specifiek op deze regio van 
toepassing is en dat het dus ook een meerwaarde in de regio moet kunnen teweegbrengen. 

Deze doelstelling werd unaniem gedragen door de deelnemers aan de workshop. Ambtelijke 
actoren gaven ook aan dat zij dit vandaag reeds trachten te verwerken in hun beoordeling 
van de goede ruimtelijke ordening, als onderdeel van de evaluatie van de draagkracht van de 
omgeving.  Tijdens de eerste workshop werd evenwel aangegeven dat deze doelstelling niet 
mag resulteren in een nog aantrekkelijkere zonevreemde woonomgeving. Dit zou immers een 
verder beconcurreren van de landbouwer betekenen en de residentialisering van het agrarisch 
landschap geenszins tegenhouden. 

Gezien bovenstaande argumenten werd besloten deze maatschappelijk doelstelling verder op 
te nemen bij de opmaak van het afwegingskader.  
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12 Gedragen doelstellingen 

Uit voorgaande hoofdstukken is het mogelijk om een nieuwe set aan gedragen ruimtelijke en 
maatschappelijke doelstellingen te bepalen. 

Vanuit deze set aan doelstellingen geven we het afwegingskader verder vorm. Bij het onderzoek 
naar de meest geschikte criteria (zowel strikt als open) vormden deze doelstellingen de 
toetssteen. Het afwegingskader moet immers in de resultaten dat het zal voortbrengen deze 
doelstellingen bewerkstelligen en uitdragen. 

Ruimtelijke doelstellingen: 

Open ruimte en goedgelegen bedrijfszetels 
vrijwaren voor landbouwactiviteiten

Robuust karakter van het landbouwgebied 
versterken 

Hergebruik moet de erfgoedwaarden van zowel de 
sites als het landschap in stand houden 

Zowel agrarisch als niet-agrarisch hergebruik als een 
hefboom voor het verbeteren van klimaatadaptatie 
en biodiversiteit 

Maatschappelijke doelstellingen: 

Landbouwer in zijn tweeledige rol als 
voedselproducent en landschapsbeheerder  
beschermen

Versterken van de troeven van de Vlaamse 
Ardennen: rust, stilte, recreatie, identiteit,... 





Deel V - Beoordelingsmethode van 
het afwegingskader
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13 Afweging op drie schalen

Het afwegingskader wordt opgebouwd uit verschillende indicatoren. Voorbeelden van dergelijke 
indicatoren zijn het al dan niet gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied, de ontsluiting 
op het wegennet, de aanwezigheid van een woning, ... De indicatoren die zullen worden 
opgenomen in het afwegingskader zijn onderling erg divers, waardoor zij ook niet allemaal op 
dezelfde schaal kunnen worden getoetst. Om de toetsing evenwel gebruiksvriendelijk en helder 
te houden, in functie van het praktisch gebruik van het afwegingskader, wordt gewerkt met 
drie schaalniveaus. Sommige indicatoren zullen een zekere relevantie hebben op elk van deze 
niveaus, andere indicatoren zijn slechts op één schaalniveau te toetsen. 

Het afwegingskader houdt rekening met drie schalen:

• Macro-niveau 

 - Op het macro-niveau wordt voornamelijk gekeken naar elementen die spelen op een 
grotere schaal dan deze van de site en/of het landbouwbedrijf zelf. Macro-indicatoren 
houden -meer dan de andere niveaus- rekening met wetgeving en beleid, en met de 
ruimere omgeving waarin een aanvraag zich situeert. De impact van de aanvraag wordt 
op deze manier gecontroleerd vanuit een globale, geïntegreerde blik op de ruimte. 

 - Onder het macro-niveau wordt zo bijvoorbeeld gekeken naar juridisch, beleidsmatige en 
ruimtelijke indicatoren zoals de ligging in een ruilverkavelingsgebied, de afstand tot en 
ontsluiting door een kern, de ligging ten aanzien van andere actieve landbouwbedrijven, 
de ligging binnen een groter erfgoedgeheel, ...   

• Meso-niveau 

 - Naast de indicatoren op macro-niveau, zijn er ook belangrijke aspecten uit de meer nabije 
omgeving van een betreffend perceel op te nemen in het afwegingskader. Hierbij gaat 
het met name over gronden en gebouwen die zich op geringe afstand van de aanvraag 
bevinden of om de infrastructuren die palen aan het betreffende perceel. Ook ontsluiting 
en het mobiliteitsprofiel van een voorliggende aanvraag moeten vanuit deze bredere 
blik bekeken worden. Dit niveau behelst veelal specifiek juridische en/of planologische 
aspecten, infrastructurele aspecten, landschaps- en mobiliteitsimpact, impact op 
landbouwbedrijfsvoering, hinderaspecten, ...  

 - Onder het meso-niveau wordt zo bijvoorbeeld gekeken naar specifieke bepalingen uit 
een RUP, de wegbreedte aan het perceel en de wijze van ontsluiting, nabijheid van andere 
functies, ...   
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•  Micro-niveau 

 - Op het micro-niveau worden de algemene en specifieke gebouwvereisten onderzocht. 
Verschillende algemene gebouwvereisten komen voort uit de wetgeving en hebben om 
die reden ook een juridisch karakter. Andere micro-indicatoren toetsen bijvoorbeeld naar 
specifieke delen van het gebouw, architectuuraspecten, het voorgestelde hergebruik, ... 

 - Voorbeelden van dergelijke indicatoren zijn: de bepaling van de bouwfysische toestand 
van de gebouwen en hun geschiktheid voor het gewenst hergebruik, de (laatst) vergunde 
toestand, de aanwezigheid van erfgoedwaarden in de gebouwen, de aanwezigheid van 
een woonst, de bestaande verhardingsgraad, ...   

Telkens wordt in het afwegingskader verwezen naar deze drie schalen. Dit geeft aan hoe breed 
de mogelijke impact van een aanvraag moet worden beoordeeld, of als verdere verduidelijking 
bij de indicatoren an sich. 
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14 Afweging in zes trappen

14.1. Een getrapte beoordelingsstructuur

Het afwegingskader werd opgesteld volgens een trapsgewijze structuur. De beoordeling van 
een bepaalde aanvraag voor (agrarisch of niet-agrarisch) hergebruik van een hoeve zou hiermee 
steeds volgens dezelfde stappen worden uitgevoerd. Tegelijk laat een trapsgewijze opbouw 
toe om een prioriteitenorde te stellen, door bepaalde vragen bewust voor andere te stellen. 
Voorstellen en aanvragen worden hierdoor inhoudelijk aan dezelfde zaken en in dezelfde 
volgorde getoetst. De behandeling van dergelijke dossiers krijgt daarmee over de grenzen heen 
een zekere eenvormigheid. Door middel van zes heldere trappen willen we het afwegingskader 
zo opstellen dat er geen belangrijke inhoudelijke afwegingen worden overgeslagen. 

Daarnaast is het ook niet onbelangrijk om aan te geven dat met deze stappen de beoordeling 
op een tamelijk transparante wijze kan worden gecommuniceerd. Zo kan deze trapsgewijze 
structuur in zekere zin ook bijdragen aan voorafgaande vragen en advies, of ingezet worden in 
functie van sensibilisering. 

Er worden zes trappen voorgesteld, telkens vanuit één hoofdvraag: 

1.  Wat is de landbouwstrategische waarde van de omgeving in functie van het hergebruik   
 van de hoeve? 

2.  Hoe geschikt is de landbouwbedrijfszetel voor agrarisch hergebruik? 

3.  Voldoet de aanvraag voor niet-agrarisch hergebruik aan de juridische vereisten? 

4.  Is de aanvraag voor niet-agrarisch hergebruik ruimtelijk verantwoord? 

5.  Moeten lasten en/of voorwaarden worden opgelegd aan de aanvraag voor niet-agrarisch  
 hergebruik? 

6.  Moeten lasten en/of voorwaarden worden opgelegd aan de aanvraag voor agrarisch   
 hergebruik? 

De trapgewijze structuur is er in de eerste plaats op gericht een antwoord te kunnen bieden 
op de vraag: ‘Moet deze site als landbouwstrategisch voorbehouden worden voor een agrarisch 
hergebruik, of kan voor deze site ook een niet-agrarisch hergebruik worden overwogen?’. Om deze 
grote en complexe vraag beantwoord te krijgen, zijn uiteraard verschillende deelvragen en 
toetsingen noodzakelijk. 

Daartoe werden de ‘trappen’ in dit afwegingskader opgezet: zij vormen een soort flowchart. 
De getrapte structuur dient in de juiste volgorde doorlopen te worden en men kan in principe 
slechts naar een volgende trap vorderen indien blijkt dat het voorliggend voorstel tot hergebruik 
(eventueel mits maatregelen) verantwoord is om verder meegenomen te worden. Dit zou 
moeten waarborgen dat de goede ruimtelijke ordening gerespecteerd blijft in de afweging. 

Binnen het schema werden ook enkele belangrijke beslissingsmomenten aangegeven. Op 
deze momenten dient alle verkregen informatie uit de voorgaande stappen bij elkaar gelegd te 
worden en te worden onderzocht ten aanzien van een eventueel gewenst hergebruik.   
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Enkele voorbeelden: 

• De toetsing van een bepaald voorstel voor een bedrijfszetel resulteert reeds na twee stappen 
in een uitspraak, namelijk de onwenselijkheid van niet-agrarische invullingen omwille van de 
landbouwstrategische waarde van die zetel en haar omgeving. 

• Een voorstel tot agrarisch hergebruik op een daartoe geschikte locatie wordt aanvaard, maar 
dit hergebruik wordt desalniettemin gekoppeld aan bijkomende voorwaarden of lasten om 
de impact van de bedrijfsvoering te beperken.   

• Een voorstel tot niet-agrarisch hergebruik is om juridische of ruimtelijke redenen niet 
vergunbaar en die toetsing toonde tegelijk aan dat er voor deze landbouwbedrijfszetel een 
volledige (of gedeeltelijke) onthardingsopgave bestaat.  

laag hoog

landbouwstrategische waarde van de omgeving i.f.v. hergebruik van hoeves1.

geschiktheid van de site voor agrarisch hergebruik2.

juridische toets niet-agrarisch hergebruik3.

ruimtelijke toets niet-agrarisch hergebruik4.

lasten en voorwaarden voor niet-agrarisch hergebruik5.

lasten en voorwaarden voor agrarisch hergebruik6.

beslissingsmoment 1

beslissingsmoment 2

beslissingsmoment 3
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14.2. Algemene gesignaleerde bezorgdheden

De trapsgewijze opbouw werd voorgelegd aan deze professionelen en deskundigen in het 
workshoptraject. Zij gaven quasi unaniem aan dat zij deze aanpak zinvol achtten. Het betreft 
een logisch systeem waarbij hoofd- en bijzaak duidelijk van elkaar worden gescheiden. De 
deelnemers erkenden ook dat dit een goede manier biedt om prioriteiten te stellen. 

Desalniettemin werden wel enkele bezorgdheden of opmerkingen doorgegeven. Op deze zaken 
wordt hieronder kort ingegaan, zodoende de nodige nuance te kunnen meenemen bij de latere 
bespreking van elke ‘trap’. 

Er werden zorgen geuit omtrent de concrete toepassing van deze beoordelingsmethode. 
Deelnemers brachten terecht ter sprake dat de sectorkennis, die noodzakelijk is om de 
strategische waarde van sites aan te duiden, vaak ontbreekt, voornamelijk bij lokale besturen. 
Hiervoor doet men in de eerste plaats beroep op de adviezen van het departement Landbouw en 
Visserij, maar dit advies is (inzake zonevreemde functiewijzigingen) niet bindend. De deelnemers 
vroegen hierbij om ofwel dit advies bindend te maken (wat een Vlaams initiatief dient te zijn 
en wat binnen de huidige Vlaamse beleidslijnen onwaarschijnlijk lijkt), ofwel om heldere criteria 
voor deze beoordeling op te nemen in het afwegingskader. Ook de toepassingsmodaliteiten 
van deze afweging dienen helder te zijn: zo wenste men ook de arbeidslast en de tijd voor de 
lokale beambten te beperken.  

Verder gaven de deelnemers ook aan dat het interessant zou zijn om deze beoordeling toch 
vooraf te laten gaan door een gebiedsgerichte aanduiding waarin zonevreemde functies 
per definitie uitgesloten zijn. Zo wordt de arbeidslast nog verder gereduceerd en komen de 
strategische landbouwgebieden duidelijk naar voor uit het afwegingskader. Een dergelijke 
aanduiding, op regionaal niveau, zou lokale besturen ook kunnen begeleiden bij de opmaak van 
planinstrumenten en beleidsdocumenten. Zo zou een dergelijk richtinggevende aanduiding, 
bij de hedendaagse omschakeling van structuurplanning naar beleidsplanning, ook verankerd 
kunnen worden in bijvoorbeeld een strategische visie of een beleidskader omtrent open ruimte.  
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Daarnaast werd aangegeven dat, ondanks de logische structuur van deze beoordelingsmethode, 
deze in feite haaks staat op de dagelijkse realiteit. Er werden immers vaak al (niet vergunde) 
functiewijzigingen naar bijvoorbeeld wonen of opslag uitgevoerd, nog voor een aanvraag tot 
het verkrijgen van een omgevingsvergunning wordt ontvangen door het lokaal bestuur. Dit 
komt vaak voort uit het feit dat landbouwers vaak geen stedenbouwkundige functiewijziging 
aanvragen wanneer zij hun bedrijfsactiviteit stoppen. Deze stoppende landbouwers 
blijven wel nog een tijdlang wonen in hun voormalige boerderij, wat in feite een vorm van 
zonevreemde bewoning is. Ook bij verkoop of erven van hoeves wordt de wetgeving omtrent 
stedenbouwkundige functies niet altijd nageleefd, soms bewust maar vaker onbewust. In het 
geval van een actueel maar onvergund gebruik van een hoeve, spreken we echter over een 
regulariseringsvraagstuk. We duiden er hier opnieuw op dat er bij het proactief sensibiliseren 
omtrent deze stedenbouwkundige knelpunten een grote verantwoordelijkheid ligt bij de 
lokale besturen maar ook bij notarissen, studiebureaus, ... Het informeren van landbouwers 
en (potentiële) kopers over de wettelijke context waarin zij zich bevinden, gebeurt idealiter 
dadelijk vanuit deze eerste adviesverleners. Het communiceren van een transparant en duidelijk 
beleidskader via deze kanalen kan zorgen voor meer kennis van zaken bij potentiële kopers en 
stoppende landbouwers waardoor problemen door voldongen feiten vermeden worden.

Vervolgens gaf men ook nog aan dat in de praktijk vaak niet tot de ‘zesde trap’ wordt 
overgegaan. Men blijkt vandaag dus eerder terughoudend als het aankomt op het opleggen van 
bijkomende lasten of voorwaarden, specifiek bij agrarische functies. Deze zijn immers zone-
eigen en inherent aan het landbouwlandschap van de Vlaamse Ardennen. Voor niet-agrarische 
functies werd het opleggen van bijkomende voorwaarden en/of lasten wel als kansrijk aanzien: 
het betreffen immers zonevreemde functies wiens aanwezigheid in het landbouwlandschap 
een gunst is die een bijkomende inspanning en motivatie vereist. Zonevreemde (maar in 
de praktijk veelal ook zone-eigen) bedrijven zijn zo bijvoorbeeld vaak onderwerp van een 
landschapsintegratieplan. Beide types hebben ook een gelijkaardige impact op vlak van ruimte-
inname, biodiversiteit, landschap, ... Voor zowel de niet-agrarische als de agrarische functies 
kunnen dus inspanningen ten voordele van de goede ruimtelijke ordening worden gevraagd. 

Hoewel deze studie de voorzichtigheid die de lokale besturen in de workshop uitten 
(omtrent het opleggen van voorwaarden aan agrarische, zone-eigen bedrijven) begrijpt, 
is het ook noodzakelijk de rol van de landbouw te erkennen. Als economische tak heeft zij 
een eigen, functionele dynamiek die op heden lijkt te evolueren naar steeds groter en 
industriëler wordende bedrijfszetels. Hoewel deze trend op een steeds beperkter aantal 
landbouwbedrijfszetels van toepassing is, door het dalend aantal bedrijven, is het toch niet te 
ontkennen dat de bedrijfsvoering van een volwaardig landbouwbedrijf intensief is en steeds 
verder professionaliseert en specialiseert, met de nodige ruimtelijke aanpassingen. Deze 
schaalvergroting binnen de landbouw gaat ook samen met een toenemende mobiliteit: 
steeds meer en zwaarder verkeer begeeft zich op landelijke wegen. Dit heeft een impact op 
het platteland en bovendien zijn deze smalle, vaak onverlichte wegen hierop als infrastructuur 
niet voorzien. Daarnaast gaat deze trend ook gepaard met een vanzelfsprekende ruimtelijke 
impact waarbij bedrijven een steeds groter ruimtebeslag vereisen. Als het zone-eigen functies 
betreft, kan men dit uiteraard in het landbouwgebied realiseren. Dit wil echter niet zeggen dat 
zone-eigen constructies onvoorwaardelijk hoeven te zijn. Aan zone-eigen woningen en bedrijven 
worden immers dagelijks verdere voorwaarden opgelegd binnen vergunningstrajecten. Tot 
slot wordt ook de impact van de landbouw ten aanzien van het landschap en het klimaat 
niet vergeten. Als openruimtefunctie behelst de landbouw een intensief gebruik van die open 
ruimte en de ecosystemen die hier functioneren. In het effect dat landbouw heeft op zowel  het 
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uitzicht als het functioneren van het landschap schuilen ook net gedeelde winsten voor zowel de 
landbouw als het klimaat, de biodiversiteit en het landschap.. 

Dit onderzoek vertrekt daarom vanuit een ‘voor wat, hoort wat’-attitude. Elke functie, of zij 
nu zone-eigen of zonevreemd is, of zij nu binnen of buiten bestaand ruimtebeslag ligt, dient op 
een ruimtelijk verantwoorde manier te worden ingericht en hierbij dient zowel het kwalitatief 
voorbestaan van die functie als van alle andere functies te worden gegarandeerd. Indien men 
ruimtelijke wijzigingen aanbrengt ten voordele van zichzelf, dient men ook bereid te zijn hierin 
tegemoetkomingen aan de andere omgevende functies te doen. Zo blijven de plaatselijke 
goede ruimtelijke ordening en het functioneren van de open ruimte rond klimaat(adaptatie), 
biodiversiteit, landschap,... in balans.    

Tot slot gaven de actoren aan dat het afdwingen van een agrarisch hergebruik ook niet 
eenvoudig kon worden gedaan binnen het huidig wetgevend kader. Deze bezorgdheid 
is uiteraard terecht. Binnen deze opdracht werken we echter een ruimtelijk inzetbaar 
afwegingskader uit dat de lokale besturen kan ondersteunen in het beoordelen van aanvragen 
tot hergebruik. We maken dit afwegingskader op als beleidsvoorbereidend documenten: 
we voeren vandaag reeds een onderzoek zodat er morgen op een doordachte manier kan 
worden overgegaan tot actie. In die zin houdt dit afwegingskader ook rekening met de 
toekomstige vertaalslag naar een juridisch sluitend instrument. Bij dergelijke onderzoeken 
dient innovatief te worden nagedacht en opportuniteiten moeten kunnen worden onderzocht 
en meegenomen. Het bleek zowel uit het vooronderzoek door de provinciale dienst als uit 
het eigen onderzoek enorm opportuun om voor de Vlaamse Ardennen een beperkt aantal 
strategische landbouwbedrijfszetels te vrijwaren voor verder agrarisch gebruik. We willen in dit 
afwegingskader handvaten aanreiken die voortbouwen op deze kans. Verder willen we er ook 
hier nogmaals op wijzen dat het vergunnen van zonevreemde functiewijzigingen een gunst is 
die wordt toegestaan door het lokaal bestuur aan de aanvrager. Een aanvraag tot zonevreemde 
functiewijziging, en bij uitbreiding trouwens elke functiewijziging, omvat geen verplichting voor 
het lokaal bestuur om deze toe te staan. De zonevreemde functiewijzigingen maken géén deel 
uit van de zonevreemde basisrechten. Er dient steeds een ruimtelijke afweging plaats te vinden 
vanuit een macro-, meso- en micro-schaal. Deze afweging is des te meer aan de orde wanneer 
het een zonevreemde functiewijziging betreft. Hoewel het correct is dat (gezien het bestaan 
van een vooraf opgestelde lijst aan mogelijke functiewijzigingen) vele besturen aarzelachtig 
staan tegenover een weigering, zij desalniettemin de verantwoordelijkheid hebben om deze 
functies terdege te onderzoeken en te beoordelen. Verder hebben lokale besturen ook de 
mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zelf een beleid uiteen te zetten dat dergelijke keuzes 
stuurt. Dit onderzoek wil de besturen voor al deze zaken de nodige handvaten aanreiken op 
basis van de bestaande wetgeving, in afwachting van een doordachte juridische verankering van 
het afwegingskader.      
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14.3. Reacties omtrent de landbouwstrategische waarde van de site

Deze eerste trap binnen de beoordelingsmethode wordt op macro-niveau beoordeeld en gaat 
na of de landbouwsite gelegen is in een gebied dat strategische landbouwwaarde heeft. Deze 
trap toetst bijvoorbeeld naar de ligging binnen een aaneengesloten landbouwgebied, wat dus 
dominant door de landbouw in gebruik is, of de ligging binnen een ruilverkavelingsgebied waar 
in het verleden reeds (financiële) inspanningen werden geleverd om deze gebieden voor de 
landbouw strategisch te houden. Deze trap sluit in die zin goed aan bij het vrijwaren van de 
strategische ruimte voor de landbouw, als robuuste en veerkrachtige ruimte. Die veerkracht 
dient bovendien begrepen te worden zowel op ruimtelijk vlak (een gezonde ruimte met ‘buffer’ 
om macro-uitdagingen op te vangen) als op vlak van de bedrijfsvoering (een gezond bedrijf dat 
voldoende bestand is tegen uitdagingen en tegenslagen, en zich flexibel en innovatief opstelt 
ten aanzien van de sector).   

Voor wat betreft deze eerste, en zeer belangrijke, stap werd door de actoren duidelijk naar een 
concrete invulling met heldere criteria gevraagd. De deelnemers binnen het workshoptraject 
uitten een duidelijke bezorgdheid over wie dit zou bepalen en opnieuw werd geopperd dat 
een bindend advies van departement Landbouw en Visserij hiervoor interessant kan zijn. Ook 
de piste om voorafgaand een aanduiding van deze strategische sites te hebben, werd in de 
context van deze trap als kansrijk aangeduid. Opnieuw is hierbij de zorg dat het beoordelen 
van deze aanvragen geen aanzienlijke verhoging van de werkdruk met zich mag meebrengen, 
maar net de huidige motivering zou moeten stroomlijnen en vereenvoudigen. Bovendien 
zouden voorafgaande aanduidingen ook sensibiliserend kunnen worden ingezet. In die zin 
zouden deze documenten ook transparant worden gemaakt voor de aanvragers en binnen de 
onderhandelingen als leidraad kunnen worden gebruikt.  

Een andere bezorgdheid was het onevenwicht dat zou kunnen ontstaan in de behandeling 
van dossier waarbij de aanvrager kapitaalkrachtig genoeg is om een raadsman aan te stellen 
en eventueel zou overgaan tot een procedureslag, tegenover aanvragers die zich hier niet op 
kunnen beroepen. Dit is, hoewel uiteraard betreurenswaardig, echter het geval in quasi alle 
aanvragen en is dus niet specifiek het geval bij aanvragen omtrent het hergebruik van hoeves. 
Het blijft wel een terechte opmerking, zeker indien het afwegingskader aanzienlijke beperkingen 
op de huidige wetgeving zou inhouden. Het gevaar bestaat hierbij dat dit een juridische strijd 
kan ontlokken. Met het oog hierop is duidelijk dat het afwegingskader in eerste instantie gericht 
is op het verfijnen en verscherpen van de toepassing van de huidige mogelijkheden én dat het 
afwegingskader hiervoor ook een goede en trefzekere motivatie voorziet. 

Tot slot werden ook enkele ‘losse’ opmerkingen meegegeven. Zo werd geduid op het 
vraagstuk dat zich stelt omtrent de bestaande en vergunde zonevreemde woningen die 
hinderlijk (kunnen) zijn voor de verdere groei van agrarische bedrijven, ook in deze strategische 
gebieden. Daarnaast werd geopperd dat ook ontharding en sloop valabele pistes zijn voor 
niet-strategische landbouwsites, of voor sites die gelegen zijn in gebieden die net uitzonderlijk 
potentieel hebben voor een andere openruimtefunctie. Specifiek omtrent zonevreemde 
functiewijzigingen leek een gedeeltelijke sloop voor verschillende deelnemers een kansrijke 
piste.  

Binnen dit afwegingskader werd onderzocht of een voorafgaande aanduiding van de meest 
strategische landbouwgebieden mogelijk is en tot betrouwbare resultaten leidt. Omwille van 
het brede draagvlak en de grote meerwaarde ervan voor een snelle en betrouwbare eerste 
stap, werd dit luik verder bekeken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een GIS-analyse waarin 
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relevante kaartlagen, met macro-indicatoren, op een dergelijke manier werden gecombineerd 
zodanig dat zij uitspraken omtrent de landbouwstrategische waarde faciliteerden. Het 
afwegingskader vertrekt, in deze eerste trap, vanuit deze strategische gebieden. 

Dit houdt echter nog geen vast beslissingsmoment in: de ligging van een hoeve binnen een 
macro-strategisch landbouwgebied is een belangrijk element om mee te nemen naar het eerste 
beslissingsmoment, waar de keuze wordt gemaakt of de hoeve voor landbouw gereserveerd 
zou moeten worden (namelijk na trap 2). De informatie die uit de eerste trap, aan de hand van 
de  kaart die resulteert uit de GIS-analyse, is een enorm belangrijke richtlijn voor het behoud 
van grootschalige landbouwstructuren. Dit wil echter niet zeggen dat (vaak meer kleinschalige) 
landbouwtypes buiten die strategische gebieden dadelijk opgegeven worden! Het vormt 
een eerste belangrijke trap waaraan op heden nog te vaak voorbijgegaan wordt, maar op 
zich doet deze kaart geen rechtstreekse uitspraak. Die uitspraak komt er pas in het eerste 
beslissingsmoment, wanneer ook de site zelf in meer detail werd bekeken, na trap 2.  

14.4. Reacties omtrent de geschiktheid van de site voor agrarisch hergebruik 

Binnen de getrapte beoordelingsmethode toetst deze tweede trap naar de geschiktheid van de 
aanwezige gebouwen en gronden voor verder agrarisch gebruik. Het grootste verschil met de 
voorgaande trap is het schaalniveau waarop dit wordt onderzocht. Hier wordt nagegaan of de 
site in haar geheel en in haar directe omgeving (dus op een micro- en meso-schaal, met alle 
bijgebouwen en gepachte gronden bijvoorbeeld) waardevol is binnen de landbouw. De ligging 
van de site ten aanzien van woningen in de omgeving is hierbij bijvoorbeeld een relevante 
indicator. Bij deze trap betreft het weldegelijk de site, de gronden en de infrastructuren die 
hierop aanwezig zijn. Wanneer blijkt dat de hoeve bijvoorbeeld beschikt over een voldoende 
ruim areaal, een goede ontsluiting kan garanderen die de woonkernen ontziet, omgeven is 
door voornamelijk andere landbouwbedrijven, de infrastructuren opnieuw in landbouwgebruik 
kunnen worden ingeschakeld,... kan besloten worden dat deze best opzij wordt gehouden voor 
de landbouwsector. Dit zijn allen zaken die niet op macro-schaal, maar net op de meso- en zelfs 
micro-schaal moeten worden bekeken door de aanvrager en behandelende ambtenaar. 

Opnieuw werd in deze context aangegeven door de actoren dat dit, hoewel het een correcte 
stap betreft, haaks staat op de huidige realiteit waarbij de stoppende landbouwer geen 
stedenbouwkundige vergunning voor de functiewijziging aanvraagt. Hierdoor wordt doorgaans 
reeds een onomkeerbare proces in gang gezet waarbij de bewoners van de voormalige 
boerderij aanpassingen aan (de gebouwen op) hun eigendom aanbrengen. Vaak zijn deze 
bewoners zich er niet van bewust dat de geldende bouwrechten gewijzigd werden op het 
moment dat de landbouwactiviteiten stopten. Dit is een terecht punt van kritiek en een verdere 
sensibilisering over dit thema is noodzakelijk. 

Bij de evaluatie van de verkregen feedback werd besloten om in de Vlaamse Ardennen een 
onderscheid te maken tussen de sites met een kleinschalig karakter (‘klassieke bakstenen 
hoeves’) en met een grootschalig karakter (‘betonnen functionele landbouwbedrijven’). Deze 
twee ‘types’ infrastructuren worden anders gepercipieerd en gewaardeerd. Het afdwingen van 
agrarisch hergebruik in meer grootschalige (functionele) sites lijkt sneller te worden aanvaard 
dan in kleinschalige hoeves. Bij het verfijnen van deze trap zal rekening gehouden worden met 
het onderscheid dat tussen deze types bestaat, en dan vooral gericht op het al dan niet bestaan 
van draagvlak voor (niet-)agrarisch hergebruik. Het is belangrijk te vermelden dat het hier gaat 
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om het al dan niet aanwezig zijn van infrastructuren die qua oppervlakte, schaal en volume 
gelijkaardig zijn aan de nieuwe gewenste functie ervan. Het gaat hier dus niet om de staat van de 
gebouwen en verhardingen, maar om hun globale omvang. Immers, bij een agrarisch hergebruik 
zal een te verouderde constructie vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de schaalsprong 
tussen wat er aanvankelijk stond en wat er in de plaats zal worden gezet niet té groot is, en dit 
dus geen schaalbreuk zal veroorzaken, dient in deze tweede trap dus vanuit deze bril gekeken te 
worden naar de aanwezige infrastructuren.  

Tegelijk is het in deze trap natuurlijk niet de bedoeling om de kleinschalige infrastructuren die 
gelegen zijn in (macro-) strategische gebieden uit te sluiten van een agrarisch hergebruik. Deze 
kleinschalige sites hebben ondanks hun kleinschaligheid immers nog steeds waarde voor de 
landbouw. Hier kan bijvoorbeeld ingezet worden op kleinschalige, op de lokale markt gerichte, 
landbouw, of hier kan middels verbreding nog steeds een leefbaar landbouwbedrijf worden 
ingericht, of hier kan een landbouwactiviteit in nevenberoep worden georganiseerd. Ook door 
deze kleinschalige hoeves aan te passen en/of uit te breiden, heeft een agrarisch hergebruik hier 
eveneens toekomst. Het is dus niet de bedoeling om kleinschaligheid van een hoeve dadelijk als 
een ‘niet-strategisch’-aspect opzij te zetten! Dat zou immers residentialisering en/of verpaarding 
verder in de hand werken, wat zeker niet wenselijk is gezien hun ligging in landbouwstrategisch 
gebied. 

Het mag duidelijk zijn dat na deze eerste twee trappen, op het eerste beslissingsmoment, reeds 
rekening dient gehouden te worden met verschillende ruimtelijke aspecten en dit op drie 
schalen: zowel de macro-schaal uit de eerste trap als de meso- en micro-schaal uit de tweede 
trap worden hier op enkele zaken onderzocht. Uit deze eerste screening kan men zich een beeld 
vormen van het landbouwstrategisch karakter van een hoeve en de wenselijkheid of noodzaak 
tot het behoud ervan binnen de landbouw. 

14.5. Reacties omtrent de juridische toetsing van niet-agrarisch hergebruik 

Doorheen deze derde toets wordt de voorliggende aanvraag, indien deze niet werd beoordeeld 
als strategisch of geschikt voor een prioritair agrarische herinvulling, beoordeeld op basis 
van de geldende wetgeving. Deze wetgeving is complex en vaak ontbreekt het aan strikte 
of heldere definities. Binnen deze derde trap wordt de toepassing hiervan verduidelijkt en 
gestroomlijnd. Zo zal ook getracht worden om de beoordeling van deze juridische toets over 
de gemeentegrenzen binnen de Vlaamse Ardennen gelijk te trekken. Op deze manier zal deze 
derde trap ook beantwoorden aan bezorgdheden en opmerkingen van de actoren die doorheen 
de beide workshops werden meegegeven. 

De deelnemers gaven bij deze juridische toetsing aan dat handhaving van deze zonevreemde 
functies een belangrijke rol zal spelen. Een correcte toetsing is immers maar sterk en efficiënt 
als de uitvoering ook conform de vergunning (en de voorwaarden hierin) is. Hierbij zal het 
tegelijk noodzakelijk zijn om sterker in te zetten op communicatie en sensibilisering, zowel naar 
landbouwers als naar zonevreemde functies toe. De zonevreemde functiewijzigingen worden 
nog al te vaak gezien als basisrechten hoewel dit absoluut niet het geval is. De zonevreemde 
functiewijzigingen dienen te worden begrepen als een uitzonderlijke gunst die mogelijk is, maar 
op geen enkele manier móet worden vergund. Dit wijdverspreid misverstand zorgt maar al te 
vaak voor spanningen, ook buiten de regio van de Vlaamse Ardennen.  
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Met deze aandachtspunten zullen de indicatoren verder vormgegeven worden in het 
onderzoekstraject. Deze indicatoren zullen uiteraard in grote mate uit de wetgeving worden 
gehaald en dan voorzien worden van een verhelderende omschrijving. Deze trap laat 
verder ook niet veel creativiteit toe in de invulling: het blijft een juridische toets. Op vlak van 
sensibilisering kan wél sterk op deze trap ingezet worden en hiertoe bestaat ook een grote nood. 

14.6. Ruimtelijke toets van niet-agrarisch hergebruik 

Deze toetsing bouwt verder op de vorige drie trappen. Op het moment dat de voorgestelde niet-
agrarische invulling wordt getoetst aan de ruimtelijke wenselijkheid ervan, is reeds vastgesteld 
dat dit om sites gaat die (1) niet aangeduid werden als landbouwstrategische bedrijfszetel, 
(2) weinig of niet geschikt zijn voor een agrarisch hergebruik en (3) voldoen aan alle strikte 
juridische bepalingen inzake zonevreemde functiewijzigingen. Deze vierde stap gaat vervolgens 
na of deze functie dan wel ruimtelijk verantwoord is en wat de impact van dit voorstel op 
de ruimere omgeving betreft. De draagkracht van de omgeving is hierbij een uitzonderlijk 
belangrijke kapstok. Bij deze beoordeling zal ook de nodige aandacht worden besteed aan de 
wijzigingen in dynamiek die zouden (kunnen) gebeuren door de aangevraagde niet-agrarische 
functie toe te laten. 

Heldere ruimtelijke criteria omtrent de draagkracht van en dynamiek in de omgeving staan 
in deze trap centraal. Het kwam duidelijk in de workshops naar voor dat deze trap van belang 
was voor alle deelnemers en dat hiernaar ook een dringende vraag bestaat. Men gaf aan dat 
hierin een essentiële vraag schuilt die op heden vaak vermeden wordt en/of onbeantwoord 
blijft. Er werd daarbij gevraagd om te vertrekken vanuit een intergemeentelijke visie en hierbij 
ook de nodige afspraken vooraf vast te leggen tussen de gemeenten onderling. We trachten 
in deze studie dan ook een gedragen intergemeentelijke visie op te stellen door eenduidige 
criteria op te nemen in het afwegingskader. De input op de cases in de tweede workshop was 
hier erg relevant en dankbaar. Door de verschillende actoren met eenzelfde concreet vraagstuk 
te confronteren, konden we achterhalen waar vandaag gelijkenissen en verschillen bestonden 
in de beoordeling. Op deze inzichten werd voortgebouwd bij het selecteren van minimaal te 
controleren criteria in deze vierde trap.  

14.7. Lasten en voorwaarden voor niet-agrarisch hergebruik 

Deze laatste trap voor het niet-agrarisch hergebruik gaat na onder welke voorwaarden 
en/of lasten het hergebruik (beter) kan voldoen aan de goede ruimtelijke ordening en de 
onderliggende doelstellingen van het afwegingskader. Ook de inzichten uit de toetsing van de 
voorgaande vier trappen kan hierbij dankbaar benut worden. Mogelijk werden er hindernissen 
ontdekt bij de toetsing van een concrete vraag tot hergebruik, die weliswaar de vergunbaarheid 
niet in gedrang brengen, maar door middel van eenvoudige aanpassingen kunnen worden 
verholpen of verbeterd. 

De lasten en voorwaarden dienen echter wel beperkt van aard te zijn: het kan niet de bedoeling 
zijn om op deze manier overmatige aanpassingen op te leggen aan de vergunningsaanvrager(s). 
Voorwaarden en lasten dienen billijk te zijn en duidelijk verband te houden met de 
aangevraagde handelingen. 
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Voor wat betreft de toepassing hiervan op niet-agrarische functies, werd deze beoordelingstrap 
breed gedragen door de deelnemers. Het opleggen van bijvoorbeeld beperkingen met 
betrekking tot constructies, verhardingen, terreinwijzigingen,... behoort vandaag immers al 
tot de courante praktijk. Van belang is hierbij wel dat deze zaken idealiter reeds vooraf werden 
besproken in een vooroverleg, of eventueel zelfs schriftelijk. Wanneer deze pas helemaal 
op het eind van een vergunningsprocedure worden geopperd, zal hiervoor weinig draagvlak 
bestaan. Door in te zetten op voorafgaande communicatie en sensibilisering, aan de hand van 
bijvoorbeeld het afwegingskader, kunnen ook werkelijke ruimtelijke winsten worden geboekt. 

14.8. Lasten en voorwaarden voor agrarisch hergebruik 

Deze trap heeft betrekking op die sites die aangeduid zijn als strategische site én nog 
toekomstmogelijkheden hebben binnen de agrarische sector. Voor deze sites geldt een 
invulling binnen de landbouwsector als meest wenselijk. Het voorbehouden van deze sites 
voor de landbouwfunctie is rechtstreeks verbonden met de doelstellingen uit het provinciale 
beleidsplan en kan daarenboven rekenen op een breed draagvlak. Dit stelt dergelijke zetels 
echter niet volledig vrij van ook de nodige inspanningen te doen om zich goed geïntegreerd in 
het landschap te positioneren. 

Deze laatste trap voor agrarisch hergebruik vestigt de aandacht op het inzetten van 
voorwaarden en/of lasten bij agrarische invullingen. Zoals eerder reeds aangegeven hoort 
ook hier nagedacht te worden over bijvoorbeeld klimaatwinsten, mobiliteitsvoorwaarden of  
landschappelijke inpassing, ondanks het zone-eigen karakter van deze aanvragen. 

Zoals eerder vermeld, dienen alle ruimtegebruikers immers minimale inspanningen te doen en 
moeten zulke elementen, indien zij in een aanvraag ontbreken, ook gevraagd kunnen worden. 
De landschappelijke inbedding van landbouwinfrastructuren vormde voor vele deelnemers 
bijvoorbeeld een verantwoorde en vaakvoorkomende voorwaarde, zelfs wanneer deze 
infrastructuren nog in agrarisch gebruik zijn. Daarenboven is de kostprijs van deze bijkomende 
handelingen erg beperkt. Hiertoe kunnen landbouwers ook rekenen op premies en subsidies, 
welke landschapsintegratie en klimaatadaptieve maatregelen eveneens aanmoedigen. 

Het algemeen principe van het respecteren van de draagkracht van de omgeving wordt hierbij 
gehanteerd, zowel voor niet-agrarische als agrarische invullingen. Opnieuw wordt in deze 
context gewezen op het feit dat dit veel eenvoudiger en beter kan worden aangebracht binnen 
een voortraject rond een bepaalde dossier, in de plaats van als voorwaarde of last opgelegd 
te worden. Hiervoor is het gemengde karakter van het afwegingskader ook dankbaar: er kan 
worden ingezet op dialoog.   
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15 Landbouwstrategische waarde van de 
omgeving i.f.v. hergebruik van hoeves

De eerste trap houdt een nazicht in van de landbouwstrategische waarde van de brede 
omgeving waarin het hergebruiksvraagstuk zich stelt. We brengen dit in beeld door twee 
facetten met elkaar te confronteren:

• Macro-indicatoren die wijzen op een bepaald landbouwpotentieel, de zogenaamde 
‘landbouwbevestigende’ indicatoren van een omgeving

• Macro-indictoren die wijzen op specifiek voor veehouderij geldende bijkomende 
(vergunningstechnische) randvoorwaarden en beperkingen ifv een landbouwgebruik van 
een omgeving

In dit hoofdstuk overlopen we eerst de verschillende groepen van indicatoren om finaal te 
komen tot twee synthesekaarten. De eerste synthesekaart geeft een algemeen beeld van 
de strategische landbouwgebieden in de Vlaamse Ardennen. Deze eerste synthesekaart werd 
opgemaakt uit landbouwbevestigende indicatoren en toont aan waar zich de clusters bevinden 
waar deze indicatoren samen aanwezig zijn. De tweede synthesekaart daarentegen is specifiek 
van aard: deze kaart doet enkel uitspraken over de landbouwstrategische waarde in functie 
van veehouderijen als hergebruik. Dit landbouwtype moet immers met meer en strengere 
randvoorwaarden rekening houden, waardoor het wenselijk is om hier alvast een bijkomende 
specifieke kaart voor op te maken. 

Het is van belang hierbij te benadrukken dat de synthesekaarten slechts een eerste stap vormen 
in de afweging. De synthesekaarten geven een indicatie van de gebieden waar het behoud van 
de (algemene of specifieke) landbouwfunctie in de bestaande hoeves het meest strategisch, 
duurzaam en wenselijk is. Bovendien brengt deze synthese steeds een strenge beoordeling en 
een globale kijk op landbouw. Om een defintieve uitspraak te kunnen doen op niveau van een 
concrete site moeten ook de andere trappen in beschouwing worden genomen.   

De synthesekaarten trachten inzicht te verschaffen in de strategische waarde van de  
landbouwomgeving in functie van een hergebruikvraagstuk. Deze kaarten zijn immers bedoeld 
om uitspraken te doen op niveau van de hoeves, niet over de strategische waarde van de 
(nabijgelegen) landbouwgronden. 

macro

schaalniveau(s) van de toetsing: 
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15.1. Landbouwbevestigende indicatoren  

Op de beide synthesekaarten zijn de landbouwgebieden af te lezen (volgens het gewestplan) in 
de Vlaamse Ardennen. Alle niet-agrarische bestemmingen werden wit gekleurd. 

15.1.1. Landbouwbestemmingen volgens het gewestplan 

Als eerste wordt ingegaan op de bestemmingen uit het gewestplan. Deze vormen het 
vertrekpunt voor het bepalen van de strategische waarde van de gebieden in functie van het 
agrarisch hergebruik van hoeves. Dit hergebruik wordt immers gekoppeld aan de planologische 
bestemming. Het is immers logisch dat het meest wenselijke en strategische (her)gebruik ook 
zone-eigen is.  

De agrarische gewestplanbestemmingen zijn afleesbaar op onderstaand kaartbeeld: 

Deze kaart toont alvast aan dat ook in de agrarische 
bestemmingsgebieden vaak ‘kleine lettertjes’ van 
toepassing zijn. Naast het ‘gewoon’ agrarisch gebied, 
op de kaart zonder overdruk aangeduid, bestaan 
immers nog verschillende agrarische bestemmingen. 

Legende Gewestplanbestemmingen 

Agrarisch gebied

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Bouwvrij agrarisch gebied  
of Vallei- of brongebied
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Het valt op hoe een groot deel van de Vlaamse Ardennen werd bestemd als landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied. In arrest 145/2019 op 17 oktober 2019 deed de Raad van State 
een uitspraak over het statuut van deze gewestplanbestemming. Nieuwe gebouwen zijn daarin 
nog mogelijk mits ze de ‘schoonheidswaarde van het landschap’ niet in gevaar brengen. Dit 
betekent dat elke aanvraag afzonderlijk om haar inpasbaarheid moet worden beoordeeld. 
De bestemming landschappelijke waardevol agrarisch gebied kan dus voor een bijkomende 
onzekerheid zorgen met het oog op agrarisch hergebruik. 

Daarnaast zijn echter ook bestemmingen zichtbaar die het agrarisch hergebruik van hoeves wel 
inperken. Zo zijn er vallei- of brongebieden zichtbaar. In deze gebieden geldt het volgende: 

“Vallei- of brongebieden: De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, 
die op de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de 
letters V of B, hebben de bestemming van vallei- of brongebieden waarin slechts 
agrarische werken en handelingen mogen worden uitgevoerd die het specifiek 
natuurlijk milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet 
schaden.“

Stedenbouwkundige voorschriften bij de originele gewestplannen van Oudenaarde (dd. 24/2/1977) 
 en van Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem (dd.  30/5/1978)

Naast deze gebieden zijn ook gebieden bestemd als bouwvrij agrarisch gebied. In deze 
gebieden geldt: 

“Bouwvrij agrarisch gebied: In bouwvrij agrarisch gebied geldt een absoluut 
bouwverbod met uitzondering voor de schuilhokken voor dieren. Voor zover zij 
verenigbaar zijn met het absoluut bouwverbod mogen alle handelingen en werken 
worden uitgevoerd die overeenstemmen met de bestemming agrarisch gebied.“

Stedenbouwkundige voorschriften bij de originele gewestplannen van Oudenaarde (dd. 24/2/1977) 
 en van Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem (dd.  30/5/1978)

Het bouwvrij agrarisch gebied wordt (verder in dit hoofdstuk) niet opgenomen als een 
indicator die meespeelt in de berekening van de landbouwstrategische waarde van de 
omgeving. Deze wordt hier louter informatief meegegeven. 

Naast deze twee meest voorkomende specifieke bestemmingen zijn ook nog andere 
overdrukken en/of nabestemmingen mogelijk die uitspraken doen omtrent het agrarisch 
gebied en de mogelijkheden tot hergebruik. Het loont dus steeds de moeite om bij een concreet 
hergebruikvraagstuk op zoek te gaan naar de geldende voorschriften zoals ze in het gewestplan 
zijn opgenomen.   
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Naast het gewestplan is het eveneens mogelijk dat er andere verordenende 
bestemmingsplannen werden goedgekeurd. De lokale planologische context werd in dit 
kaartbeeld niet doorvertaald maar deze plannen gelden uiteraard bij de behandeling van een 
concrete aanvraag tot hergebruik van een hoeve. 

15.1.2. Investeringen in de landbouw: ruilverkavelingen en herbevestigd agrarisch gebied 
(HAG)

In het verleden werden verschillende projecten uitgevoerd en plannen opgemaakt welke het 
landbouwgebruik van een bepaald gebied (direct of indirect) ook bevestigen. 

Voor de opmaak van het kaartbeeld werd hiervoor gebruik gemaakt van twee zeer relevante 
lagen, namelijk de ruilverkavelingen en het herbevestigd agrarisch gebied. Een ligging 
hierbinnen duidt op voorgaande investeringen die werden gedaan om de agrarische functie 
ontwikkelingsmogelijkheden en/of toekomstgaranties te bieden. In deze gebieden is in die zin 
ook het agrarisch hergebruik van hoeves wenselijk. Beide werden dan ook opgenomen als 
landbouwbevestigende indicatoren en zijn op volgend kaartbeeld aangeduid.  

Legende Voorgaande investeringen 

Herbevestigd agrarisch gebied

Ruilverkavelingsgebieden
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15.1.3.  Aaneengesloten landbouwgebruikspercelen 

Naast voorgaande planologisch-juridische en beleidsmatige indicatoren werd eveneens 
onderzocht hoe aaneengesloten de landbouwgronden op heden zijn. Een aaneengesloten 
landbouwareaal kan men begrijpen als het tegenovergestelde van een versnipperd 
landbouwareaal. Versnippering is nefast voor de (macro-)landbouwstrategische waarde 
van een gebied. Deze indicator steunt op de landbouwlogica zelf: hoe meer aaneengesloten 
de gronden zijn, hoe geschikter zij zijn om efficiënt op te boeren. Dit wil niet zeggen dat 
versnipperde landbouwgebruikspercelen per definitie niet interessant kunnen zijn voor bepaalde 
landbouwtypes, maar de meer aaneengesloten gebieden worden vanuit een macro-perspectief 
wel enigszins bevoordeeld wanneer het gaat om het vrijwaren van hoeves voor agrarisch 
hergebruik.   

Het aaneengesloten karakter van een landbouwgebied draagt vanuit haar geschiktheid voor 
een actieve bedrijfsvoering bij aan de strategische waarde ervan voor de landbouw. Het 
aaneengesloten karakter van landbouwgronden heeft echter geen juridische waarde. Het is 
dus belangrijk dat men deze kaart benadert vanuit de wenselijkheid van het behoud van dit 
aaneengesloten landbouwareaal. 

Vanuit het doel van dit afwegingskader is het dus ook weinig wenselijk om hoeves in dergelijke 
aaneengesloten gebieden een andere bestemming dan de agrarische te geven. De ligging 
van een hoeve binnen een aaneengesloten landbouwgebied wordt binnen dit onderzoek 
meegenomen als een landbouwbevestigende indicator. Dit houdt in dat het agrarisch 
hergebruik van hoeves binnen deze gebieden vanuit een ruimtelijk oogpunt het meest 
wenselijk is.  

Voor het gebruik van deze indicator en de wijze waarop de verschillende gebieden werden 
aangeduid werd geput uit het onderzoek ‘Strategische landbouw in Vlaanderen’ (Departement 
Landbouw en Visserij, 2017). Gezien de meest recente kaartbeelden van de aaneengesloten 
landbouwgebruikspercelen in deze studie dateren uit 2016 werd dezelfde berekening 
uitgevoerd op basis van de landbouwgebruikspercelen van 2020. Een belangrijke nuance 
hierbij is dat voor het kaartbeeld in deze studie uitsluitend gebruik werd gemaakt van de 
landbouwgebruikspercelen binnen de Vlaamse Ardennen. Hiermee dient men de gebieden 
aan de uiterste randen van de regio ietwat te nuanceren. 

De berekening leverde volgend kaartbeeld op:   
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Legende Aaneengesloten landbouwgebruikspercelen (toestand 2020)

< 1,5 hectare

1,5 - 5 hectare

5 - 20 hectare

20 - 50 hectare

50 - 100 hectare

100 - 500 hectare

500 - 1000 hectare

> 1000 hectare
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15.2. Synthesekaart 1: Algemene landbouwstrategische waarde van de 
omgeving i.f.v. hergebruik van hoeves 

Hieronder vindt u de eerste synthesekaart. Deze kaart is samengesteld uit voorgaande macro-
indicatoren. De vier gehanteerde indicatoren geven alvast een algemeen beeld van waar zich de 
landbouwstrategische omgevingen bevinden. 

Voor deze kaart werden de vier indicatoren op een gelijke manier gewogen ten opzichte van 
elkaar. Elke indicator kreeg hiervoor een weging met factor 10. Meer informatie omtrent de 
opmaak van dit kaartbeeld vindt u in de bijlage.  
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Legende Synthesekaart 1:   
Algemene landbouwstrategische waarde van de 
omgeving in functie van hergebruik hoeves

Geen landbouwstrategische omgeving om 
hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch hergebruik 

Landbouwstrategische omgeving om hoeves 
te vrijwaren i.f.v. agrarisch hergebruik
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15.3. Specifiek	voor	veehouderij	geldende	vergunningstechnische	
voorwaarden

De volgende indicatoren behoren tot de groep ‘vergunningstechnische voorwaarden’ en gelden 
specifiek voor veehouderijen. Deze indicatoren tonen mogelijke onverenigbaarheden tussen 
deze landbouwactiviteit enerzijds en de geldende (sectorale) wetgeving en plannen anderzijds. 

Hierbij gaat het ten eerste om de voorwaarden die inherent verbonden zijn met de agrarische 
bestemming zoals deze in stedenbouwkundige voorschriften van de gewestplannen is 
beschreven.  

 “Agrarische gebieden: De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de 
ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten 
de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens 
verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en 
eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 
agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts 
opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van 
een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. 
De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. “

Stedenbouwkundige voorschriften bij de originele gewestplannen van Oudenaarde (dd. 24/2/1977) 
 en van Aalst - Ninove - Geraardsbergen - Zottegem (dd.  30/5/1978)

Voor zover het dus niet-grondgebonden landbouwbedrijven of intensieve veeteelt betreft, 
speelt de nabijheid van woongebieden mee in de bepaling van de strategische waarde van 
het gebied in functie van het hergebruik van hoeves. Voor andere landbouwtypes vervalt 
deze indicator. Dit punt is van belang voor het afwegingskader: in de Vlaamse Ardennen is 
grondgebonden landbouw immers dominanter dan niet-grondgebonden landbouw. 

Ten tweede zijn bij de harde vergunningstechnische voorwaarden ook de waterwin- en 
grondwaterbeschermingszones opgenomen. Binnen deze zones dient enorm voorzichtig 
omgesprongen te worden met activiteiten die een impact hebben op de bodem en 
grondwatertafels. Voor de landbouw gelden hier de regels van de ‘code van goede 
landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen’ en werd bovendien ook een 
afsprakenkader opgemaakt. Binnen deze gebieden, die van een eerder beperkte schaal zijn, 
is het hergebruik van hoeves gekoppeld aan een grote hoeveelheid randvoorwaarden en dus 
weinig aangewezen. Het benoemen van de waterwin- en grondwaterbeschermingszones als 
strategische omgeving voor het hergebruik van hoeves (agrarisch of niet-agrarisch) staat haaks 
op het doel en het functioneren van deze zones.  

Het kaartbeeld van de Vlaamse Ardennen op de volgende pagina geeft de ruimtelijke footprint 
van deze vergunningstechnische voorwaarden t.a.v. veehouderijen weer: 
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Legende Specifiek voor veehouderij geldende vergunningstechnische voorwaarden (1)

Buffers 300m t.a.v. woongebieden

Buffers 100m t.a.v. woonuitbreidingsgebieden

Waterwin- en grondwaterbeschermingszones
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Het landschap van de  Vlaamse Ardennen wordt zowel door de aanwezige landbouw als door 
de aanwezige natuur getypeerd en gewaardeerd. Om beide kwaliteiten van het gebied te 
beschermen worden afstandsregels, gebaseerd op de huidige wetgeving en vergunnings- en 
adviespraktijk, gehanteerd. Deze afstandsregels, uitgedrukt in buffers ten aanzien van de 
natuurgebieden met speciale bescherming, worden in het afwegingskader opgenomen om te 
detecteren waar het agrarisch hergebruik (en de verdere agrarische ontwikkeling) van hoeves 
het meest aangewezen is. Deze indicatoren worden echter uitsluitend opgenomen in de tweede 
synthesekaart, welke specifiek van toepassing is op veehouderijen.  

Hierbij gaat het in de eerste plaats om de afstandsregels die dienen te worden gerespecteerd 
ten aanzien van SBZ-H-gebieden, VEN-gebieden en bosreservaten. Er worden bufferzones 
van 750 meter aangehouden rondom SBZ-H-gebieden en VEN-gebieden. De gehanteerde 
afstand van 750 meter is gebaseerd op het omgevingsvergunningsbesluit. Hierin is bepaald 
dat het agentschap Natuur en Bos advies moet verlenen indien de aanvraag in een speciale 
beschermingszone ligt (aangewezen met toepassing van artikel 36bis van het Natuurdecreet) 
of op minder dan 750 meter daarvandaan ligt. Ten aanzien van bosreservaten werd telkens een 
bufferzone van 100 meter en van 300 meter ingetekend. De bosreservaten bevinden zich, voor 
wat betreft de Vlaamse Ardennen, echter steeds binnen de bredere bufferzones rondom SBZ-H-
gebieden.  

Gezien deze landbouwactiviteiten hier steeds rekening dienen te houden met de impact van 
hun bedrijfsvoering op de groenstructuren, zijn deze gebieden en hun bufferzones niet aan 
te duiden als strategische omgevingen voor het hergebruik van hoeves i.f.v. veehouderij. 
Omwille van de belemmeringen die hier bestaan, is het immers niet aangewezen om de hoeves 
in deze gebieden te vrijwaren voor veehouderijen.    

De effectief overstromingsgevoelige gebieden werden eveneens meegenomen als indicator. 
Het behoud en hergebruik van gebouwen gelegen in effectief overstromingsgevoelige gebieden 
is onwenselijk. Hierbij speelt het geen rol of dit nu in functie van de landbouw is of niet. In deze 
gebieden vormt sloop een interessante piste. 

De aanduiding van deze gebiedsspecifieke indicatoren levert volgend kaartbeeld op: 



2110 - Afwegingskader Hergebruik Hoeves Oost-Vlaanderen  - 91

Legende Specifiek voor veehouderij geldende vergunningstechnische voorwaarden (2)

Effectief overstromingsgevoelige gebieden

Bosreservaten met buffers van 100 meter en 300 meter

VEN-gebieden en bijhorende buffer van 750 meter 

SBZ-H-gebieden en bijhorende buffer van 750 meter
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Zeker in de context van deze gebiedsspecifieke indicatoren dient benadrukt te worden dat het 
in dit onderzoek om het hergebruik van hoeves gaat. Het is binnen deze eerste stap van het 
afwegingskader niet aan te raden om hoeves die zich binnen deze bufferzones en gebieden 
bevinden aan te duiden als strategisch, en dus toekomstbestendig. De hoeves die proactief 
gevrijwaard dienen te worden in functie van veehouderijen, om zo deze landbouwinvulling 
te bestendigen in de toekomst, bevinden zich voornamelijk buiten deze bufferzones. De 
hoeves die zich buiten deze gebieden bevinden ondervinden immers minder belemmeringen 
in het uitvoeren van hun landbouwactiviteiten. Deze zijn dan ook strategisch: zij zullen in hun 
toekomstige activiteiten en ontwikkelingen minder gehinderd worden door de aanwezigheid 
van andere ruimtegebruikers. 

In de hierboven opgelijste gebieden met beperkingen zal daarentegen nog veehouderij 
mogelijk zijn maar de beperkende voorwaarden zijn groter en dus zal de nadruk er meer liggen 
op relatief kleinschalige veehouderij of het verder zetten van de activiteit zonder verdere 
uitbreiding van de veestapel. Hoe groot de beperkende voorwaarden zijn, hangt af van type 
en schaal van de gewenste landbouwactiviteit en in bepaalde gevallen zelfs van het type stal en 
de eventuele emissiebeperkende maatregelen in de stal. De minder strategische gebieden in 
deze kaart kunnen ook gezien worden als gebieden waar kernversterkende en natuurgerichte 
verbredende activiteiten bij voorkeur uitgebouwd worden.

Een illustratie hiervan is te vinden bij de historisch permanente graslanden die eveneens 
onder de natuurbescherming vallen. Op basis van een eigen GIS-analyse blijken 3 441 van 
de 4 579 historisch permanente graslanden in de Vlaamse Ardennen in landbouwgebruik te 
zijn als grasland. Het belang van de landbouw voor het behoud van deze graslanden en hun 
natuurwaarden wordt eveneens erkend door beide beleidsdomeinen, zoals ook duidelijk is in 
onder meer beheersovereenkomsten en de vergroeningsmaatregel ‘behoud blijvend grasland’. 
De landbouw speelt immers een grote rol in het kwalitatief beheren van deze graslanden 
aangezien zij deze enerzijds inzetten in functie van veevoeder, waarbij een hoge productiviteit 
van goed verteerbare grassen wordt nagestreefd, en anderzijds beschermen zij hiermee het 
landbouwmilieu tegen erosie en zorgen voor de opslag van koolstof. Gezien het belang van 
deze activiteiten werd dit aspect ook opgenomen in de leerpunten geformuleerd vanuit dit 
onderzoek. Hierbij wordt expliciet gesteld dat het agrarisch (her)gebruik van de kleinschalige 
hoeves hierbij ook van belang is. Dit houdt echter niet in dat deze zones als strategische 
omgevingen (in functie van agrarisch hergebruik van hoeves) kunnen worden aangeduid in deze 
eerste stap van het afwegingskader.  

15.4. Synthesekaart	2:	Specifieke	landbouwstrategische	waarde	van	de	
omgeving i.f.v. hergebruik van hoeves voor veehouderij 

Hieronder vindt u de tweede synthesekaart. Deze kaart werd opgemaakt uit voorgaande macro-
indicatoren die beperkende voorwaarden stellen aan veehouderijen. De gehanteerde indicatoren 
geven alvast een specifiek beeld van waar zich de landbouwstrategische omgevingen in functie 
van veehouderijen bevinden. 

Voor deze kaart werden de indicatoren ten opzichte van elkaar gewogen. In tegenstelling tot de 
algemene synthesekaart kreeg niet elke indicator eenzelfde weging. Meer informatie omtrent 
de opmaak van dit kaartbeeld vindt u in de bijlage.  
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Legende Synthesekaart 2:   
Specifieke landbouwstrategische waarde van de 
omgeving in functie van hergebruik hoeves voor 
veehouderij

Geen landbouwstrategische omgeving om 
hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch hergebruik 
voor veehouderij 

Landbouwstrategische omgeving om hoeves 
te vrijwaren i.f.v. agrarisch hergebruik  
voor veehouderij
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15.5. Indicatoren die wijzen op bijkomende vergunningstechnische 
voorwaarden vanuit erfgoed

Tot slot werden ook de erfgoedaanduidingen indicatief opgenomen in deze eerste stap tot het 
bepalen van de landbouwstrategische waarde van omgevingen in functie van het hergebruik van 
hoeves. 

Het is van groot belang om in de behandeling van een concreet hergebruikvraagstuk reeds 
bij aanvang op de hoogte te zijn van eventuele vaststellingen en/of beschermingen vanuit 
het agentschap Onroerend Erfgoed. Dit kadert immers het hergebruikvraagstuk. Evenwel is 
het van belang hieraan geen waardeoordeel te koppelen. De erfgoedaanduiding kan zowel 
gunstig als ongunstig zijn voor elke vorm van hergebruik: het stelt simpelweg bijkomende 
randvoorwaarden. Aan de ene zijde is de erfgoedaanduiding van agrarische gebouwen een 
bijkomende motivatie om het landbouwgebruik ter plaatse te behouden. Dit is immers vaak 
wenselijk vanuit een erfgoedstandpunt. Aan de andere zijde kan een erfgoedaanduiding 
dergelijke hoge eisen stellen aan een hergebruik (agrarisch of niet-agrarisch) dat deze 
aanduiding als een hindernis wordt ervaren. 

De opname van deze aanduidingen in deze eerste stap is dus puur informatief. Deze werden 
opgenomen in het kaartmateriaal, maar hieraan werden geen waarden gekoppeld. Daardoor zijn 
zij een duidelijk aandachtspunt bij deze eerste toetsing. 

De erfgoedaanduidingen zijn afleesbaar op volgend kaartbeeld: 
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Legende Erfgoedaanduidingen

Beschermde gebieden en/of bouwkundige elementen 

Vastgestelde gebieden en/of bouwkundige elementen 
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15.6. Conclusie: 2 synthesekaarten

Vanuit voorgaande inzichten worden twee synthesekaarten opgesteld. De ene synthesekaart 
geeft weer waar zich de strategische gebieden voor agrarisch hergebruik van hoeves bevinden. 
De andere synthesekaart vat de beperkende factoren samen en vormt zo een visualisatie van 
de strategische gebieden voor hergebruik van hoeves specifiek voor veehouderij. De eerste 
synthesekaart is met andere woorden algemeen, de tweede synthesekaart is specifiek. 

In de eerste synthesekaart worden de gehanteerde indicatoren op een gelijke manier 
ten opzichte van elkaar afgewogen. Zo verkrijgen we een globaal beeld van de 
landbouwstrategische waarde van een omgeving in functie van het hergebruik van de hoeves. 

De tweede synthesekaart werd opgesteld met een ongelijke weging: aan bepaalde indicatoren 
werd meer gewicht toegekend dan aan andere. Dit omdat sommige indicatoren sterker 
doorwegen dan andere bij de beoordeling van een hergebruikvraagstuk. Deze specifieke kaart 
is van toepassing op de veehouderijen. 

De wegingen gebeurden aan de hand van een bepaalde formule. Hieromtrent is de nodige 
achtergrondinformatie beschikbaar in bijlage. 

Beide synthesekaarten zijn ‘gridkaarten’. Ze bestaan uit een veelheid van individuele cellen. 
Elke cel kreeg een bepaalde ‘score’ toegewezen. Vanuit deze score is het vervolgens mogelijk 
een uitspraak te doen over de  landbouwstrategische waarde van een omgeving in functie van 
het hergebruik van hoeves (al dan niet specifiek op veehouderijen van toepassing). 

De synthesekaarten vindt u hierboven in groter formaat terug. Voor de volledigheid en het 
overzicht vindt u ze hiernaast onder elkaar terug.  
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Synthesekaart 2:  Specifieke landbouwstrategische waarde van de 
omgeving in functie van hergebruik hoeves voor veehouderij

Synthesekaart 1:  Algemene landbouwstrategische waarde van de 
omgeving in functie van hergebruik hoeves

Geen landbouwstrategische omgeving 
om hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch 
hergebruik 

Landbouwstrategische omgeving om 
hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch 
hergebruik

Geen landbouwstrategische omgeving 
om hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch 
hergebruik voor veehouderij

Landbouwstrategische omgeving om 
hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch 
hergebruik voor veehouderij
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16 Geschiktheid van de site voor agrarisch 
hergebruik

Deze tweede stap in de beoordelingsstructuur gaat na in hoeverre de landbouwbedrijfssite 
zelf geschikt is voor een nieuwe agrarische invulling. Het gaat hier om een beoordeling op een 
kleinere schaal: de toetsing kijkt naar de gebouwen en gronden direct betrokken in de aanvraag. 

Deze trap vertrekt in feite vanuit een landbouwlogica: we onderzoeken in welke mate de site 
kwaliteiten bezit die interessant zijn (of net niet) voor een (startende) landbouwer en de manier 
waarop de site als een geheel garanties op een volwaardig landbouwbedrijf biedt. 

Aan de hand van onderzoeksvragen willen we de behandelaar van de vergunningsaanvraag 
begeleiden in deze beoordeling. De onderzoeksvragen toetsen, naar gelang zij relevant zijn 
op de site, naar het potentieel die de site binnen de landbouw heeft en nog kan hebben op 
verschillende vlakken. 

Hierbij wordt niet buiten de huidige juridische kaders getreden. De bijkomende meso- en 
micro-indicatoren maken deel uit van de brede toetsing aan de goede ruimtelijke ordening. 
Dit afwegingskader tracht vooral handvaten aan te bieden waarop de beoordeling van de goede 
ruimtelijke ordening kan worden ingevuld. Daarnaast wil het afwegingskader ook een gedegen 
motivatie omtrent zonevreemde activiteiten mogelijk maken, door hiermee voorzichtiger om 
te springen en de algemene mogelijkheden via ruimtelijke argumenten in te perken. Verder 
ondersteunt het afwegingskader ook de opmaak van een sloopbeleid (in de open ruimte), een 
handhavingsbeleid en een gerichte sensibilisering.      

16.1. Geschiktheid van de nabije omgeving ten aanzien van een agrarisch 
hergebruik 

Een landbouwsite is uiteraard sterk verbonden met haar omgeving. Om een beeld te kunnen 
krijgen over de geschiktheid van een concrete bedrijfszetel dienen we dus ook de nabije 
gronden rondom de site in kwestie te bekijken. 

mesomicro

schaalniveau(s) van de toetsing: 
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Hierbij zijn vier elementen alvast van belang: 

1. de landbouwontwikkelingsgebieden

2. het beschikbare landbouwareaal

3. de nabijgelegen functies 

4. de ontsluiting op het wegennet 

Deze vier criteria spreken zich voornamelijk uit over het al dan niet versnipperde karakter 
van de omgeving waarin de hoeve gelegen is en het vermoedelijke succes dat een agrarisch 
hergebruik op deze locatie zou hebben. Deze elementen dienen getoetst te worden op de 
landbouwsite zoals deze tot op het moment van de vergunningsaanvraag bestaat. Echter wel 
kan (en moet) er rekening gehouden worden met eventuele toekomstige ruimtevragen. 

Het is niet evident om deze vier criteria te kwantificeren. Waar mogelijk geeft het 
afwegingskader richtcijfers mee, maar idealiter worden deze op de lokale toestand afgestemd. 
Eveneens worden deelaspecten van deze vier elementen reeds opgenomen in de eerste trap, 
namelijk de landbouwstrategische waarde op macroschaal. In de eerste trap beperkt dit zich 
echter wel tot de meer regionale kenmerken, terwijl zich hier de mogelijkheid voordoet om 
de site en haar nabijgelegen gronden meer in detail te bekijken of binnen het lokaal beleid te 
plaatsen.  

Landbouwontwikkelingsgebieden 

Het is zeer waarschijnlijk dat binnen de gewenste ruimtelijke structuur, zoals deze in een 
ruimtelijk structuurplan of beleidsplan wordt omschreven, een gebied wordt aangeduid 
waar de landbouwfunctie voorop staat. Ook op andere manier kan een dergelijke aanduiding 
vertaald zijn naar een beleidsinstrument of richtinggevend plan. In dergelijke gebieden wordt 
de landbouwfunctie als meest (gewenste) dominante ruimtegebruiker aanzien en dienen alle 
ontwikkelingskansen aan deze sector geboden te worden. 

Deze aanduiding dient bovendien niet letterlijk ‘landbouwontwikkelingsgebied’ te omvatten. 
Het is erg gebruikelijk, en vaak ook wenselijk, dat elk plan eigen klemtonen legt. Hierdoor 
zijn deze aanduidingen uiteenlopend van aard. Deze gebieden kunnen eveneens worden 
benoemd als ‘primaire landbouwgebieden’, ‘samenhangende landbouwgebieden’, ‘strategische 
landbouwgebieden’, ‘open agrarische gebieden’, ‘agrarische landschappen’, … Daarnaast is 
ook de ruimtelijke visie AGNAS (Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische 
structuur) hiervoor een interessante kapstok. Deze visie werd opgesteld in de periode 2004-
2009 en geeft tot op vandaag richtlijnen voor de openruimtestructuur en de samenhangende 
lanbouwgebieden weer. De mogelijke aanduidingen zijn dus legio. Wat hier vooral van tel is, is 
dat een voorgesteld hergebruik in lijn ligt met de toekomstmogelijkheden van deze gebieden 
zoals beschreven in deze documenten. 

Hoewel het voor zich spreekt dat dergelijke aanduidingen dankbaar zijn bij de uitvoering van 
een beleid, zijn ze bij de behandeling van een vergunningsdossier vaak slechts inhoudelijk 
richtinggevend. Tòch is het aangewezen om in deze gebieden bijzonder voorzichtig om te 
springen met zonevreemde functiewijzigingen. Voor wat betreft para-agrarische functies stelt 
zich in die zin minder een probleem aangezien zij een aantoonbaar verband hebben met de 
landbouwsector of het landbouwgebied. 
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Zonevreemde functiewijzigingen zijn, zoals reeds vermeld, geen basisrechten maar net gunsten 
die ten aanzien van de vergunningsaanvrager kunnen worden verleend. Het is dus mogelijk om 
deze niet te verlenen wanneer deze ruimtelijk niet (voldoende) verantwoord zijn. De aanduiding 
van landbouwontwikkelingsgebieden kan hierbij een bijkomende motivatie bieden. Immers, 
een gebied dat werd aangeduid als belangrijk voor de landbouwsector, zou logischerwijs 
gevrijwaard moeten worden van niet-agrarische invullingen. Bovendien bestaat mogelijk ook 
minder (politiek) draagvlak voor het vergunnen van functies die in feite haaks staan op de 
vooraf bepaalde gewenste structuur. 

Omwille van het opzoekingswerk is dit punt tamelijk arbeidsintensief. Een goede kennis van de 
geldende planologie en de inhoud van structuurplannen of beleidsplannen is aangewezen. Voor 
het toetsen van dit punt zal enige interpretatie ook noodzakelijk zijn. De plannen waarin zulke 
aanduidingen staan, dienen te worden begrepen vanuit hun eigen doelstelling. Het is met andere 
woorden niet de bedoeling een GRS te interpreteren op perceelsniveau, noch is het de bedoeling 
om ad hoc uitspraken over de bredere omgeving te doen zonder dat deze vervat zitten in een 
plandocument. Hoewel dit een bezorgdheid was doorheen het workshoptraject, kan de toetsing 
aan de ruimtelijk gewenste structuur geen eenduidig antwoord opleveren. Dit ‘handvat’ geeft 
in de eerste plaats een breed kader waarbinnen uitspraken over de ruimte worden gedaan. Op 
het niveau van individuele vergunningsaanvragen wordt een motivatie vanuit het GRS zonder 
verdere juridisch-ruimtelijke argumenten vanuit de VCRO dan ook niet aanvaard. 

Onderzoeksvragen omtrent landbouwontwikkelingsgebieden zijn: 

• Is de hoeve gelegen in een gebied waar de landbouwfunctie als meest gewenste dominante 
ruimtegebruiker wordt aanzien? 

• Zijn er (richtinggevende) aanduidingen of afbakeningen, zoals bijvoorbeeld in de structuur- 
of beleidsplannen, waaruit opgemaakt kan worden of de landbouwfunctie hier groei- en 
ontwikkelingspotentieel heeft? 

Beschikbaar landbouwareaal 

Het tweede element betreft het beschikbare landbouwareaal. Binnen dit criterium gaan 
we na of de bedrijfssite kan beschikken over een voldoende groot areaal om een leefbaar 
landbouwbedrijf uit te baten. Dit criterium is uiteraard sterk afhankelijk van het toekomstige 
landbouwtype: een akkerbouwbedrijf heeft een andere grondbehoefte dan een sierteler, een 
rundveebedrijf heeft een andere grondbehoefte dan een pluimveebedrijf. Tevens is het ook niet 
evident om ‘landbouw’ in deze context als een containerbegrip te hanteren. Hedendaagse trends 
binnen de landbouwsector duiden aan de ene zijde op een schaalvergroting, en aan de andere 
zijde op een meer lokale inbedding door kleinschalige, lokale en gemeenschapsgebonden 
landbouwactiviteiten. Dit criterium dient in die zin dan ook met de nodige voorzichtigheid 
benaderd te worden. Niet elk type landbouwbedrijf zal eenzelfde grondbehoefte hebben. 

Bovendien zoeken we, in functie van dit afwegingskader, vooral naar een ondergrens: wanneer 
een site net onvoldoende beschikbaar areaal in de omgeving heeft zodat zij niet langer 
geschikt is voor de landbouw. Zelfs bij kleinschalige community supported agriculture moet 
immers voldoende ruimte beschikbaar zijn, niet alleen voor de behoefte vandaag, maar ook 
rekening houdend met de eventuele toekomstige groei van het landbouwbedrijf. Zo werd tijdens 
de tweede workshop opgemerkt dat een CSA als hergebruik voor een hoeve met slechts 1 
hectare cultuurgrond eerder beperkt leek ten aanzien van de toekomstige groei van het bedrijf. 
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Op dit punt werd niet besloten dat het geen geschikte zetel of geen geschikt hergebruik zou zijn, 
maar de bezorgdheid werd gesignaleerd. 

Verder moeten ook enkele nuances worden aangebracht bij dit punt. Het is in de eerste plaats 
immers couranter binnen de landbouwsector om het merendeel van de gronden in pacht te 
hebben en niet zo zeer in eigendom. Het feit dat een bedrijfszetel op het moment van aanvraag 
dus slechts over weinig gronden in eigendom beschikt, wil niet onmiddellijk betekenen dat 
het bedrijf deze gronden niet kan pachten. Wel dienen hiertoe voldoende aaneengesloten 
gronden in de nabijheid aanwezig te zijn. Als tweede punt wordt ook gewezen op het feit dat 
het beoordelen of een bedrijf al dan niet leefbaar is, geen stedenbouwkundige beoordeling 
is indien het niet gaat over de ruimtelijke impact hiervan. Hiermee kan bijvoorbeeld worden 
geduid op verbredingsactiviteiten (hoevewinkel, hoevetoerisme, ...) die binnen een actief 
landbouwbedrijf voor een bijkomend inkomen zorgen en dus ook bijdragen aan de leefbaarheid 
van het bedrijf an sich. Deze activiteit vereist vaak geen groter areaal, maar meer aanwezige 
infrastructuur in functie van die verbreding. Ook moet in deze context rekening gehouden 
worden met gronden in functie van landbouwers in bijberoep. Deze nevenberoepers worden 
tot de brede landbouwsector gerekend, maar zij hebben niet (per se) de grondbehoefte van een 
landbouwbedrijf.

Gezien al bovenstaande wordt binnen dit afwegingskader uitsluitend het richtcijfer van 2 
à 5 hectare meegegeven als ondergrens voor een startend bedrijf, met de nuance dat na 
de opstart nog grond verworven kan worden in de omgeving. Voor dit richtcijfer werden de 
landbouwrapporten (LARA 2018 en LARA 2020) geconsulteerd en werd beroep gedaan op 
de beschikbare landbouwcijfers van Statbel. Dit richtcijfer dient niet rigoreus gehanteerd te 
worden maar dient steeds in de context van de eigenlijke landbouwbedrijfszetel te worden 
bekeken. Verder moet ook vermeld worden dat dit veel minder van belang is in het geval van een 
verhuisd bedrijf (bijvoorbeeld in het kader van PAS-regelgeving). In dat geval bestaat er immers 
al een (ruim) landbouwareaal op enige afstand. 

Belangrijk hierbij is dat ook teruggekoppeld wordt naar de eerste trap binnen het 
afwegingskader: indien uit deze macro-analyse reeds voorkomt dat de ligging duidelijk wel 
of niet strategisch is, hoeft vermoedelijk minder in detail gelet te worden op het eigenlijke 
areaal binnen de aanvraag. Indien de site in kwestie een eerder twijfelachtige ligging heeft in de 
macrostructuur, en dus in de ‘grijze zone’ ligt, kan meer belang gehecht worden aan de totale 
oppervlakte van de gronden die betrokken zijn. Zeker dit criterium dient dus pragmatisch te 
worden benaderd. 

De onderzoeksvragen omtrent het beschikbare landbouwareaal zijn: 

• Beschikt de hoeve over een voldoende ruim areaal om een landbouwactiviteit in de brede zin 
op te realiseren? 

• Zijn er in de nabijheid van de hoeve nog andere (aaneengesloten) landbouwgronden 
aanwezig? 

Nabijgelegen functies 

Bij dit criterium wordt gelet op de functies die zich in de nabijheid van de hoeve bevinden. Deze 
andere omliggende functies kunnen immers bijdragen aan of net verhinderend zijn voor een 
agrarisch hergebruik. 
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Idealiter zijn rondom een hoeve uitsluitend onbebouwde landbouwgronden en/of andere 
actieve landbouwbedrijven aanwezig. Dit komt echter niet vaak meer voor in het Vlaamse 
landbouwgebied. Daarom is een korte check noodzakelijk van de ligging van de te hergebruiken 
hoeve ten aanzien van haar omliggende functies. 

Indien rondom de hoeve naast andere landbouwfuncties ook para-agrarische 
landbouwondersteunende functies aanwezig zijn, dragen deze bij aan de geschiktheid van de 
site voor een agrarisch hergebruik. Het is voor beide functies wenselijk om in elkaars nabijheid 
gelegen te zijn. Hiermee willen we niet aansturen op meer para-agrarische functies in het 
landbouwgebied! Het gaat hier om het bepalen van de geschiktheid van de hoeve voor een 
nieuwe agrarische invulling. 

Ook de nabije aanwezigheid van bedrijvigheid bij de hoeve is weinig hinderlijk ten aanzien van 
de landbouw. Het betreft echter geen functie die een specifieke meerwaarde kan betekenen 
voor het potentieel agrarisch hergebruik. Bedrijvigheid, zij het zone-eigen of zonevreemd, levert 
an sich geen hinder voor het landbouwbedrijf. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat we dit 
interpreteren als een courante vorm van bedrijvigheid. Indien de nabijgelegen bedrijven door 
hun eigen bedrijfsvoering een hinderfactor zouden kunnen betekenen voor de bedrijfsvoering 
binnen de landbouw, is dit uiteraard niet wenselijk. Hierbij gaat het dan voornamelijk om milieu-
aspecten: geluid, trillingen, licht, lucht, ... kunnen in die zin wel een onwenselijke factor zijn. 

De ruimtelijke relatie tussen nabijgelegen bedrijven en de landbouwfunctie dient dan ook 
locatiespecifiek getoetst te worden. Mogelijk gaat het hier om zone-eigen bedrijvigheid die 
voorzien is van een groenbuffer waardoor hinder ten opzichte van elkaar sowieso gemilderd 
wordt. Anderzijds kan het gaan om een (zeer) nabijgelegen zonevreemd bedrijf, waarbij 
door een agrarisch hergebruik net wordt aangesloten op een reeds bebouwde cluster in het 
landbouwlandschap. Op deze manier kan dit als een ruimtelijke kans aanzien worden: zo worden 
twee beperkt hinderlijke functies immers geclusterd. 

Anders is het wanneer zich in nabijheid van de te hergebruiken hoeve voornamelijk woningen 
bevinden. Deze woningen vormen als constructies of als functie niet noodzakelijk een probleem 
ten aanzien van de landbouwfunctie. Vaak gaan deze functies probleemloos samen. Het is echter 
wel zo dat groeiende landbouwbedrijven bij het verkrijgen van nieuwe omgevingsvergunningen 
meer dan eens worden ingeperkt door de omliggende bewoners. Bewoners kunnen 
immers hinder ondervinden of vrezen van de productieve landbouw. Tegelijk bestaat ook 
de mogelijkheid dat bepaalde bewoners een courante landbouwbedrijfsactiviteit sneller 
als hinderlijk ervaren, zonder dat dit noodzakelijkerwijs door alle nabije bewoners zo wordt 
bevonden. Zeker wanneer dit zone-eigen woningen betreffen, bijvoorbeeld in een nabijgelegen 
lint bestemd als woongebied met landelijk karakter, is dit knelpunt moeilijk op te lossen. 
Beide ruimtegebruiken hebben in dat geval immers recht op de eigenschappen en kwaliteiten 
die deze bestemmingen hen bieden. Woningen vormen an sich dus geen hindernis voor de 
landbouwontwikkeling in een gebied, maar doorheen (toekomstige) vergunningsprocessen 
kunnen bewoners klachten uiten en zich tegen de nabije landbouw keren. Dergelijke klachten 
zijn couranter bij veehouderijen omwille van geurhinder en ongedierte of insecten, maar 
ook andere landbouwbedrijven zoals fruitbedrijven met (soms lawaaierige) koelgroepen of 
serrebedrijven (welke mogelijk voor lichthinder zorgen) ondervinden dit. Dit is niet wenselijk, 
zeker niet in gebieden met een strategische waarde voor landbouw. Het is in die zin dan ook 
beter voorafgaand aan een aanvraag tot hergebruik na te gaan of dit probleem zich in de 
toekomst zou kunnen stellen. In de nabijheid van bestaande landbouwbedrijven dient een lokale 
overheid dan ook extra terughoudend te zijn ten aanzien van residentialisering, zeker wanneer 
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dit zonevreemde activiteiten betreft. Deze functies kunnen immers gevoelig zijn aan inherente 
hinder van landbouwactiviteiten en zo mogelijk voor toekomstige problematieken zorgen. 

Hierbij wordt evenwel aandacht gevraagd voor de kleinschalige landbouwvormen die zich 
voornamelijk beroepen op een lokale afzetmarkt. Deze landbouwbedrijven kennen op heden 
een opmars en dergelijke bedrijven zijn net gebaat bij de nabijheid van hun consumenten. Bij 
deze landbouwtypes spelen uiteraard nog andere ruimtelijke vragen, zoals bijvoorbeeld omtrent 
mobiliteit. Er wordt echter wel geopperd dat, indien de site verschillende ruimtelijke kwaliteiten 
bezit om te groeien als innovatieve lokale landbouw, de ligging van de hoeve nabij woningen 
niet per definitie als ongunstig of hinderlijk aanzien hoeft te worden.  

Onder deze tweede trap van het afwegingskader wordt dus aandacht geschonken aan de 
omliggende functies. Enerzijds willen we hiermee bekijken of er sites zijn waar de omgeving 
net mogelijkheden biedt ten aanzien van een nieuwe agrarische functie. In dat geval zijn deze 
te hergebruiken hoeves zeker interessant voor een nieuwe agrarische invulling. Anderzijds 
moeten we er hier ook over waken dat we geen ondoordachte beslissingen maken: zowel de 
agrarische gebruiker als de andere omgevende gebruikers moeten op voldoende wijze van de 
ruimte gebruik kunnen maken. Op dit punt hanteert het afwegingskader dus een ‘voorkomen is 
beter dan genezen’-attitude. Dit ligt ietwat anders wanneer de andere ruimtegebruikers zich 
niet kunnen beroepen op een zone-eigen statuut, maar (indien het hier om vergunde activiteiten 
gaat) blijven deze zaken enigzins aan de orde. In dat geval kan op een lokaal niveau bijvoorbeeld 
een ‘charter’ als afsprakenkader tussen de verschillende partijen een kansrijke piste zijn. 

Uit bovenstaande komen volgende onderzoeksvragen voort: 

• Ligt de hoeve binnen een omgeving waar zich quasi uitsluitend andere actieve 
landbouwbedrijven en/of landbouwgronden bevinden?  

• Liggen in de nabijheid van de hoeve naast andere landbouwbedrijven ook andere functies die 
een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor een agrarisch hergebruik ervan? 

• Zijn ruimtelijke problematieken, veroorzaakt door de nabijheid van andere functies, te 
verwachten indien de hoeve binnen de landbouw wordt hergebruikt?    

• Is het waarschijnlijk dat het voorgestelde hergebruik van de hoeve hinder, 
inherent verbonden aan landbouw, zal ondervinden van nabijgelegen zone-eigen 
landbouwactiviteiten? 

• Biedt de hoeve omwille van haar ligging ten aanzien van andere functies specifieke kansen 
om in te zetten op kleinschalige innovatieve landbouwvormen? 

Ontsluiting 

In de bedrijfslogica van een hedendaags landbouwbedrijf speelt de onsluiting van het bedrijf 
op het wegennet een belangrijke rol. Dit dient dus reeds voorafgaand te worden nagegaan 
en dit op verschillende schaalniveaus. Er wordt wel opgemerkt dat dit criterium vooral van 
toepassing is op het vervoer dat producten af- en aanvoert, niet zo zeer op het typisch verkeer 
met agrarische voertuigen zoals tractoren.
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In de eerste plaats willen we hier alvast duiden op een aspect dat voortvloeit uit de wetgeving 
omtrent zonevreemde functiewijzigingen (zei verder), namelijk de ‘voldoende uitgeruste weg’. 
(zie hiervoor ook hoofdstuk 17 Juridische toets niet-agrarisch hergebruik)

Naast dit aspect dient bij deze tweede trap in het afwegingskader rekening gehouden te worden 
met de landelijke weginfrastructuur. Klassiek zijn landelijke wegen eerder smal, voorzien van 
plaatselijke uitwijkmogelijkheden. Deze wegen verdragen agrarisch verkeer maar zijn minder 
goed voorzien op courant zwaar verkeer. De schaalvergroting binnen de landbouwsector houdt 
echter een bepaalde toename aan zwaar verkeer in. In die zin dient de lokale mobiliteit goed 
bekeken te worden en is hier ook een duidelijk verband te leggen met de andere in de omgeving 
aanwezige functies. Immers, in een gebied waar zich een veelheid aan functies verzameld heeft, 
delen verschillende mobiliteitsgebruikers het wegennet. Dit kan gemakkelijk tot conflicten 
leiden. Het is in die zin ook niet aangeraden dat hoeves die op een reeds ‘drukgedeelde’ 
landelijke weg ontsluiten een (grootschalige of net kleinschalige maar verkeersgenererende) 
agrarische (of andere) herinvulling krijgen. Ook om deze reden is het extra belangrijk dat 
men terughoudend is met niet-agrarische functies in gebieden waar de meest dominante 
ruimtegebruiker vandaag nog steeds de landbouw is. 

Verder speelt ook de breedte van de weg waarop de te hergebruiken hoeve ontsluit een rol. 
Smalle landelijke wegen zijn niet de meest veilige of comfortabele wegen om op te ontsluiten, 
zeker niet met zwaar verkeer. Landbouwbedrijven zijn daarom vaak voorzien van een brede 
verharde oppervlakte op de plaats van ontsluiting. Manoeuvres worden zo reeds grotendeels 
opgevangen op het eigen perceel. Wanneer dergelijke verhardingen aanwezig zijn, is dit in 
zekere zin een meerwaarde: het is een infrastructurele kost die de overnemende landbouwer 
niet meer hoeft te maken. Idealiter kan de hoeve uiteraard ontsluiten op een iets bredere weg 
zodanig dat dit probleemloos kan gebeuren. 

De breedte van de weg is in die zin een criterium dat met de nodige voorzichtigheid dient te 
worden benaderd. Landbouwvoertuigen hebben voldoende aan wegen van 3 meter breedte 
en/of aangelegd als een betonnen karrenspoor. Dergelijke robuuste voertuigen hebben immers 
de mogelijkheid elkaar te kruisen door deels in de berm te rijden. In ruilverkavelingsprojecten 
worden dergelijke wegen ook aangelegd, gezien deze geschikt zijn voor de landbouw. Andere 
functies in het buitengebied die veel (zware) mobiliteit met zich meebrengen, ondervinden 
wel hinder van een te smalle en drukgedeelde weg. Voorbeelden van dergelijke functies zijn 
manèges, paardenpensions, para-agrarische bedrijven,... Ook bepaalde landbouwfuncties 
kunnen een eerder hoogdynamisch mobiliteitsprofiel hebben, zoals grootschalige 
serrebedrijven met veel werknemers, grote varkenshouderijen die vaak en veel vrachtwagens 
aantrekken, ... 

Als richtlijn wordt voor niet-agrarische vormen van hergebruik een minimale wegbreedte van 
5 meter voorgesteld. Ook hier gaat het om een ondergrens: smallere wegen zijn voor niet-
agrarische functies, en dan zeker de mobiliteitsgenererende, weinig interessant. Belangrijk blijft 
hierbij om het mobiliteitsprofiel van het voorgesteld hergebruik steeds goed af te wegen ten 
aanzien van de aanwezige weginfrastructuur.     

Omtrent ontsluiting zijn aldus volgende onderzoeksvragen van belang: 

• Is de site gelegen aan een voldoende uitgeruste weg?  

• Zijn op heden reeds conflicten gekend voor wat betreft de (landelijke) weg waarop de site 
ontsluit? 
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• Kan het perceel waarop de hoeve gelegen is op een veilige en comfortabele wijze ontsluiten 
op de weg?

• Kan de site een voldoende veilige en comfortabele ontsluiting hebben op het hoger 
wegennet?  

• Is het mogelijk en/of realistisch om bij de ontsluiting van de hoeve op het hoger 
gecategoriseerd wegennet de kernen te ontzien?    

16.2. Geschiktheid van de site ten aanzien van een agrarisch hergebruik 

In de hierboven besproken punten werd voornamelijk naar de hoeve in relatie tot haar ruimere 
context gekeken. Het beoordelen van een vraag tot hergebruik vereist echter ook een meer 
gedetailleerde kijk op de landbouwbedrijfszetel zelf. Het is met andere woorden noodzakelijk 
om in deze tweede trap van het afwegingskader te onderzoeken wat de geschiktheid van de 
eigenlijke zetel op het perceel ten aanzien van de landbouw is. 

Hierbij zijn volgende drie elementen van belang: 

1. de geldende omgevingsvergunning(en) IIOA 

2. de erfgoedwaarde(n) 

3. de bruikbaarheid van de agrarische infrastructuur  

Deze elementen kunnen betrekking hebben op de bredere context van de hoeve, maar zijn 
vooral van belang voor de evaluatie van de gebouwen en verharding in functie van de 
landbouw.  

Geldende omgevingsvergunning(en) IIOA 

Landbouwbedrijven zijn niet uitsluitend constructies en landerijen: ze worden (misschien 
zelfs in de eerste plaats) bepaald door de activiteiten die zij uitvoeren. Landbouwactiviteiten 
hebben als vanzelfsprekend een impact op het milieu waarin zij zich situeren. Hiertoe dient 
landbouwbedrijfsvoering quasi altijd op milieutechnisch vlak vergund te zijn. Dergelijke 
vergunningen worden omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen 
en activiteiten (IIOA) genoemd. 

Milieutechnische vergunningen beoordelen de impact van een bepaalde inrichting of activiteit 
op het errond gelegen milieu. Dit gebeurt op basis van de grootteorde van die IIOA. Voor een 
veelheid aan handelingen dient binnen de Vlaamse context een omgevingsvergunning IIOA 
aangevraagd te worden, zeker in een landbouwcontext.  

Opgeteld en onderzocht op inhoud kunnen deze vergunningen IIOA dus een beeld geven van 
de geschiktheid van een hoeve voor de landbouw, en dan vooral voor veehouderij. Wanneer op 
een landbouwbedrijfszetel verschillende vergunningen IIOA voor uiteenlopende activiteiten met 
een zekere impact aanwezig zijn, kunnen we hieruit afleiden dat de agrarische functie hier goed 
ontwikkeld is. In die zin is het ook aannemelijk dat er sprake is van een tamelijk strategische 
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zetel die zeer geschikt is om deze landbouwfunctie op verder te zetten. Op dezelfde wijze doet 
een beperkt aantal geldende vergunningen IIOA vermoeden dat het eerder om kleinschalige 
(hobby) landbouw gaat, eventueel als restant van uit een stopgezet landbouwbedrijf. Uit een 
dergelijke historiek kan men zich ook een beeld vormen over een mogelijke voormalige activiteit 
die op heden verdwenen is, maar waaruit blijkt dat de site nog steeds potentieel heeft. Om 
hier een eerste beeld van te krijgen volstaat het bovendien om uit het vergunningregister een 
vergunningshistoriek op te vragen en naar de meest recente vergunningen IIOA te kijken.  

Wat in deze context wel een belangrijke nuance is, is dat bij sommige bedrijven de limiet werd 
bereikt. Landbouwbedrijven, zeker in een omgeving waar zich ook andere ruimtegebruikers 
bevinden, kunnen ook op milieutechnisch vlak beperkt zijn in hun verdere groeimogelijkheden.
De onbebouwde ruimte dient hier zeker ook vermeld te worden: de nabijheid van waardevolle 
natuur kan op milieutechnisch vlak ook grenzen stellen aan de landbouwactiviteit. Gezien de 
activiteiten ook net worden beoordeeld op hun milieu-impact spreekt dit in feite voor zich. Dit 
criterium is met andere woorden vooral interessant om de huidige geschiktheid ten aanzien van 
de landbouwfunctie te onderzoeken. Om er zeker van te zijn dat de hoeve ook in de toekomst 
een succesvol bedrijf blijft, dient steeds de koppeling met de ruimte ook gemaakt te worden.

De onderzoeksvragen die hier aan de orde zijn, zijn: 

• Kan uit de bestaande omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten worden afgeleid dat het een goed ontwikkelde 
landbouwbedrijfszetel betreft? 

• Zijn uit de milieutechnische vergunningshistoriek, gekoppeld aan de ruimte waarop ze 
betrekking heeft, vermoedens dat de hoeve in het verleden goed ontwikkeld was en dat deze 
ontwikkelingen op heden nog steeds landbouwpotentieel hebben? 

• Zijn uit de huidige milieutechnische vergunningshistoriek , gekoppeld aan de ruimte waarop 
ze betrekking heeft, vermoedens dat de hoeve de limieten van haar bedrijfsactiviteit heeft 
bereikt of dat er best een ander type van landbouwactiviteit plaatsvindt?  

Erfgoedwaarde(n) 

Hoeves in de Vlaamse Ardennen hebben vaak een bepaalde erkenning vanuit de 
erfgoeddiscipline. Dit kan omwille van diverse redenen: omdat ze bijvoorbeeld deel uitmaken 
van een waardevol landschap, omwille van hun architecturale kenmerken of omwille van hun 
beeldbepalende ligging, ... 

Een erfgoederkenning kan op hoofdzakelijk twee manier gebeuren, namelijk door een 
vaststelling in de inventaris of door een bescherming. Beide aanduidingen hebben juridische 
gevolgen, maar het zijn vooral de gevolgen van een bescherming die ook impact hebben 
op de eigenaar en/of exploitant van een hoeve. Al naar gelang de reden waarom een hoeve 
een erfgoederkenning kreeg, speelt deze een kleine of grote rol bij de inschatting van de 
geschiktheid ervan voor de landbouw. Het mag alvast duidelijk zijn dat dit criterium enig 
opzoekingswerk en maatwerk vereist. 

De opname van een hoeve in de vastgestelde inventaris van het onroerend erfgoed of de 
bescherming ervan (eventueel als deel van een groter geheel) spreekt zich zelden uit over de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het bestaande landbouwbedrijf. Zoals de naam al aangeeft, 
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beperkt men zich tot de onroerende goederen. Dit zijn niet uitsluitend de gebouwen en andere 
infrastructuren, maar zeker ook de landschappen spelen een belangrijke rol. 

Bij het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten (en dan specifiek wanneer hiervoor een nieuwe 
constructie noodzakelijk is) worden voor de hoeves met erfgoedwaarde(n) adviezen opgevraagd 
bij de daartoe aangewezen erfgoedconsulenten. Afhankelijk van het juridisch statuut zal dit 
een lokale, vaak intergemeentelijke, erfgoeddienst zijn of een erfgoedconsulent vanuit het 
agentschap Onroerend Erfgoed. De aanvraag wordt vervolgens op haar impact ten aanzien 
van de bestaande erfgoedwaarden beoordeeld. Dit heeft vaak tot gevolg dat bijkomende 
voorwaarden worden opgelegd aan het voorliggende ontwerp, wat de kostprijs omhoog drijft 
of de uitvoerbaarheid ervan in het gedrang brengt. Hierdoor zijn landbouwers vaak niet bepaald 
‘happig’ op hoeves met erfgoedwaarde, zeker indien het om beschermde hoeves gaat. Nochtans 
is het behoud van deze landbouwfunctie vanuit erfgoedoogpunt net wenselijk. Gezien het 
een gekend knelpunt betreft, stelde het agentschap Onroerend Erfgoed hiertoe een eigen 
afwegingskader op, het ‘Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed’ 
(2016). 

De aanduiding van de hoeve als een hoeve met erfgoedwaarde lijkt op het eerste gezicht 
de geschiktheid ervan in functie van de landbouw te verminderen. Toch dient hiervoor 
eerst in detail te worden gekeken naar deze erfgoederkenning. Vaak is er bijvoorbeeld 
sprake van een beschermd cultuurhistorisch landschap waarin hoeves gelegen zijn, maar 
zijn de erfgoedwaarden niet direct aan deze hoeves te verbinden. In die zin zal de evaluatie 
van een aanvraag ook gebeuren vanuit de impact dat deze heeft op dat landschap en kan 
worden verwacht dat de bijkomende vereisten beperkt zijn. Wanneer de hoeve van een 
actief landbouwbedrijf werd beschermd als monument (bijvoorbeeld op basis van haar 
architectuurhistorische waarde), zal het agentschap het gepubliceerde afwegingskader 
gebruiken. Wanneer de voorliggende aanvraag voldoende beantwoordt aan de verschillende 
afwegingsprincipes uit deze studie, zijn onverwachte en onoverkomelijke bezwaren weinig 
waarschijnlijk. Bovendien zet men vanuit erfgoed ook sterk in op het voorbespreken van 
vergunningsaanvragen en kan dus ook in dialoog worden gegaan. 

Een erfgoedaanduiding hoeft in die zin niet direct te betekenen dat de hoeve niet langer 
geschikt zou zijn voor landbouw. Wél zou dit een impact kunnen hebben op welk type landbouw 
en welke schaal van bedrijfsvoering aanvaardbaar is ten aanzien van de erfgoedwaarde(n) 
en vooral welke groeimogelijkheden deze hoeve als actief landbouwbedrijf nog heeft in de 
toekomst. 

Tegelijkertijd biedt een erfgoederkenning, of het nu een vaststelling of een bescherming is, 
uitgebreide mogelijkheden op vlak van zonevreemde functiewijzigingen. Hoe averechts dit 
ook kan lijken, is het daarom wel mogelijk dat hoeves met erfgoedwaarde(n) net aantrekkelijk 
kunnen zijn voor landbouwers. Door de mogelijke uitgebreide zonevreemde mogelijkheden is 
het immers mogelijk dat zij als investering meer opleveren bij uiteindelijke verkoop. Dit aspect 
dient echter niet bij te dragen aan de beoordeling van de geschiktheid van de hoeve voor 
de landbouw. Aan de basis ervan liggen immers financiële motieven, geen ruimtelijke noch 
motieven vanuit de landbouwlogica. 

Dit resulteert in volgende onderzoeksvragen: 

• Werd de hoeve opgenomen in de vastgestelde inventaris van het onroerend erfgoed of is zij 
onderdeel van een (eventueel bredere) bescherming vanuit onroerend erfgoed? 
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Figuur 7: Enkele afwegingsprincipes uit het Afwegingskader voor actieve landbouwbedrijven in beschermd erfgoed 
(agentschap Onroerend Erfgoed, 2016) 

Afwegingsprincipe: Compacte opstelling

Afwegingsprincipe: Bedrijfslogica

Afwegingsprincipe: Volg de lijnen van het landschap
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• Heeft de hoeve als gebouw of als site zelf een verband met haar opname in de vastgestelde 
inventaris of binnen een beschermingsbesluit? 

• Is het aannemelijk dat de hoeve omwille van haar erfgoedwaarde(n) beperkt zal worden in 
haar landbouwactiviteiten en/of haar uitbreidingsmogelijkheden als actief landbouwbedrijf? 

Bruikbaarheid van de agrarische infrastructuur  

Hoeves komen in diverse vormen en maten voor. De omvang van een hoeve wordt enerzijds 
bepaald door het landbouwareaal waarop zij haar activiteiten uitoefent maar anderzijds 
zeker ook door de infrastructuren die zij omvat. De hoeveelheid en het volume aan stallen, 
loodsen, schuilhokken, verhardingen, landbouwvoertuigen, ... zijn naast de aanwezigheid 
van een landbouwbedrijfswoning belangrijke elementen waarop men hierbij dient te letten. 
Een hergebruikvraagstuk voor een hoeve die slechts uit een beperkt aantal functionele 
gebouwen bestaat, zal anders worden benaderd dan een vraagstuk dat zich stelt op een hoeve 
waarop diverse infrastructuren aanwezig zijn. Een hoeve met weinig infrastructuren zal, 
voor een professioneel en hoogdynamisch landbouwbedrijf, een bijkomende investering op 
korte termijn inhouden. Een dergelijk bedrijf vereist voor haar goede bedrijfsvoering immers 
efficiënt ingedeelde infrastructuren. Dit zijn veelal functioneel gebouwde en grootschalige 
constructies. Dergelijke hoeves, met efficiënte, grootschalige infrastructuren, zijn aantrekkelijke 
hoeves voor bepaalde landbouwtypes. 

Zoals ook eerder aangehaald in dit onderzoek is het voor agrarische vormen van hergebruik 
weinig relevant in welke staat deze infrastructuren zich bevinden. Een site is in feite vooral 
interessant voor de landbouw wanneer de infrastructuren op zich efficiënt zijn gebouwd en 
zich voor de bedrijfsvoering logisch ten opzichte van elkaar bevinden. Constructies in slechte 
staat zijn minder hinderlijk aangezien deze kunnen vervangen worden in functie van de nieuwe 
landbouwactiviteit. Hierbij is het echter wel wenselijk dat deze gebouwen reeds grootschalig 
zijn, zodanig geen te grote schaalbreuk te veroorzaken door de vervangbouw. Bovendien zorgt 
een dergelijke vervanging in dat geval ook niet voor bijkomend ruimtebeslag. Noch wordt de 
impact op het landschap noemenswaardig vergroot. Dit kan bovendien verbeterd worden door 
een meer geschikte en beter ingeplante nieuwbouw.   

Dit wil echter niet zeggen dat een agrarisch hergebruik geen interessante piste kan zijn voor 
de kleinschalige hoeves. Deze infrastructuren blijven getuigen van een landbouwlogica en zijn 
hiertoe nog steeds erg geschikt. Wel moet er dan rekening gehouden worden met enkele te 
verwachten ontwikkelingen. 

In de eerste plaats kan verwacht worden dat een hoeve met een gering aantal infrastructuren 
in de nabije toekomst zal worden uitgebreid met meer functionele en grootschalige gebouwen. 
Deze uitbreidingen betekenen dan een zone-eigen uitbreiding van het ruimtebeslag in de 
open ruimte. Dit is niet per definitie negatief, zeker niet indien deze op een doordachte manier 
ingeplant worden en de hoeve zich bevindt in strategisch landbouwgebied. 

Ten tweede dient ook gelet te worden op de overname van dergelijke hoeves door 
gemeenschapsgebonden landbouwvormen zoals plukboerderijen, CSA, ... Dergelijke 
types hebben een grote mobiliteitsbehoefte aangezien de consumenten hun producten 
vaak aan de hoeve zelf ophalen met de wagen. Dit genereert niet alleen een mobiliteit, 
waarover ook nagedacht moet worden, maar vooral ook de noodzaak tot parkeerplaatsen en 
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onthaalmogelijkheden. Het voorzien van bijkomende verhardingen en een nieuwe hoevewinkel 
zijn courant bij dergelijke landbouwtypes. Indien op de hoeve zelf geen zo’n infrastructuren 
aanwezig zijn, betekenen ook deze bijkomend zone-eigen ruimtebeslag. Ook hier geldt 
dat bij aanvang moet worden aangestuurd op een doordachte inplanting van toekomstige 
infrastructuren. Daarnaast bestaat ook in deze landbouwtak een risico dat er ruimtelijke 
verrommeling optreedt door het toevoegen van verbredende en/of tijdelijke activiteiten. De 
nauwe band met de lokale gemeenschap die eigen is aan deze landbouw, lijkt dit ruimtelijk 
effect vaak te hebben. Opnieuw dient men er dan over te waken dat dit op een compacte wijze 
gebeurt en op passende wijze in het landschap ingekleed wordt. Deze vermoedelijke effecten 
van een agrarisch hergebruik op sites met weinig en/of kleine infrastructuren zijn niet te 
onderschatten. Evenwel blijven de hoeves zo in agrarisch gebruik. 

De andere mogelijkheid is de overname van deze beperkt uitgeruste hoeves door een 
agrarische functie, gecombineerd met een onthardingsopgave. Doorheen een voortraject 
kan men reeds uitmaken welke gebouwen en verhardingen kunnen worden behouden en welke 
infrastructuren onthard dienen te worden. Hiertoe bestaat, zoals bleek uit het workshoptraject, 
ook een zeker draagvlak. Er zou bij hergebruikvraagstukken gekeken kunnen worden 
welke winsten zo kunnen worden gemaakt en of dit een kansrijke piste blijkt te zijn. Zulke 
onthardingswinsten lijken misschien erg kleinschalig, maar zij dragen wezenlijk bij aan de 
Vlaamse onthardingsdoelstellingen. Hierin wordt gesteld dat 20% onthard dient te worden 
in de open ruimtegebieden. Over het ontharden van onnodige verhardingen en infrastructuren 
kan dus zeker onderhandeld worden tijdens vergunningstrajecten. Deze inspanningen worden 
immers ook vanuit het Vlaams gewest gevraagd.  

De onderzoeksvragen die bij de beoordeling van de bruikbaarheid van de infrastructuren kunnen 
gelden, zijn aldus: 

• Omvat de hoeve op heden voldoende en voldoende bruikbare infrastructuren om een 
agrarisch hergebruik te voorzien in haar ruimtelijke noden? 

• Zijn er grote verhardingen en/of volumes aanwezig in functie van agrarische reactivering of 
vernieuwbouw? 

• Wordt er gebruik gemaakt van instrumenten om eventuele toekomstige infrastructuren bij 
een agrarisch hergebruik op een ruimtelijk kwalitatieve manier te sturen?  

• Kan de site, eventueel mits sloop van bepaalde gebouwen en verhardingen, opnieuw 
ingeschakeld worden binnen de landbouw? 
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16.3. Onderzoeksvragen samengevat 

De tweede trap in de beoordelingsstructuur van het afwegingskader toetst naar de geschiktheid 
van de hoeve ten aanzien van de landbouwfunctie. Hiertoe werden vanuit de mesoschaal en de 
microschaal enkele onderzoeksvragen geponeerd. Deze onderzoeksvragen zijn bedoeld om de 
beoordeling van hergebruikvraagstukken te ondersteunen en enigzins te stroomlijnen. 

Er worden verschillende thema’s aangehaald die mogelijk relevant zijn binnen een vraag tot 
hergebruik. Niet elke onderzoeksvraag zal bij elk voorgesteld hergebruik relevant zijn. Hieruit 
zal de behandelende ambtenaar zelf moeten opmaken welke aspecten binnen de context van 
belang zijn en welke minder. 

Hieronder worden de onderzoeksvragen opnieuw herhaald in een overzicht.  

• Landbouwontwikkelingsgebieden 

 - Is de hoeve gelegen in een gebied waar de landbouwfunctie als meest gewenste 
dominante ruimtegebruiker wordt aanzien? 

 - Zijn er (richtinggevende) aanduidingen of afbakeningen, zoals bijvoorbeeld in de 
structuur- of beleidsplannen, waaruit opgemaakt kan worden of de landbouwfunctie hier 
groei- en ontwikkelingspotentieel heeft?   

• Beschikbaar landbouwareaal 

 - Beschikt de hoeve over een voldoende ruim areaal om een landbouwactiviteit in de brede 
zin op te realiseren? 

 - Zijn er in de nabijheid van de hoeve nog andere (aaneengesloten) landbouwgronden 
aanwezig?  

• Nabijgelegen functies 

 - Ligt de hoeve binnen een omgeving waar zich quasi uitsluitend andere actieve 
landbouwbedrijven en/of landbouwgronden bevinden?  

 - Liggen in de nabijheid van de hoeve naast andere landbouwbedrijven ook andere functies 
die een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor een agrarisch hergebruik ervan? 

 - Zijn ruimtelijke problematieken, veroorzaakt door de nabijheid van andere functies, te 
verwachten indien de hoeve binnen de landbouw wordt hergebruikt?    

 - Is het waarschijnlijk dat het voorgestelde hergebruik van de hoeve hinder, 
inherent verbonden aan landbouw, zal ondervinden van nabijgelegen zone-eigen 
landbouwactiviteiten? 

 - Biedt de hoeve omwille van haar ligging ten aanzien van andere functies specifieke 
kansen om in te zetten op kleinschalige innovatieve landbouwvormen?  

• Ontsluiting

 - Is de site gelegen aan een voldoende uitgeruste weg?  

 - Zijn op heden reeds conflicten gekend voor wat betreft de (landelijke) weg waarop de site 
ontsluit? 

 - Kan het perceel waarop de hoeve gelegen is op een veilige en comfortabele wijze 
ontsluiten op de weg?
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 - Kan de site een voldoende veilige en comfortabele ontsluiting hebben op het hoger 
wegennet?  

 - Is het mogelijk en/of realistisch om bij de ontsluiting van de hoeve op het hoger 
gecategoriseerd wegennet de kernen te ontzien?     
 

• Geldende omgevingsvergunningen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of 
activiteit (IIOA) 

 - Kan uit de bestaande omgevingsvergunningen voor de exploitatie van ingedeelde 
inrichtingen en activiteiten worden afgeleid dat het een goed ontwikkelde 
landbouwbedrijfszetel betreft? 

 - Zijn uit de milieutechnische vergunningshistoriek, gekoppeld aan de ruimte waarop ze 
betrekking heeft, vermoedens dat de hoeve in het verleden goed ontwikkeld was en dat 
deze ontwikkelingen op heden nog steeds landbouwpotentieel hebben? 

 - Zijn uit de huidige milieutechnische vergunningshistoriek , gekoppeld aan de 
ruimte waarop ze betrekking heeft, vermoedens dat de hoeve de limieten van haar 
bedrijfsactiviteit heeft bereikt of dat er best een ander type van landbouwactiviteit 
plaatsvindt?    

• Erfgoedwaarde(n)

 - Werd de hoeve opgenomen in de vastgestelde inventaris van het onroerend erfgoed of is 
zij onderdeel van een (eventueel bredere) bescherming vanuit onroerend erfgoed? 

 - Heeft de hoeve als gebouw of als site zelf een verband met haar opname in de 
vastgestelde inventaris of binnen een beschermingsbesluit? 

 - Is het aannemelijk dat de hoeve omwille van haar erfgoedwaarde(n) beperkt zal 
worden in haar landbouwactiviteiten en/of haar uitbreidingsmogelijkheden als actief 
landbouwbedrijf?  

• Bruikbaarheid van de agrarische infrastructuur  

 - Omvat de hoeve op heden voldoende en voldoende bruikbare infrastructuren om een 
agrarisch hergebruik te voorzien in haar ruimtelijke noden? 

 - Zijn er grote verhardingen en/of volumes aanwezig in functie van agrarische reactivering 
of vernieuwbouw? 

 - Wordt er gebruik gemaakt van instrumenten om eventuele toekomstige infrastructuren 
bij een agrarisch hergebruik op een ruimtelijk kwalitatieve manier te sturen?  

 - Kan de site, eventueel mits sloop van bepaalde gebouwen en verhardingen, opnieuw 
ingeschakeld worden binnen de landbouw?  
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17 Juridische toets niet-agrarisch hergebruik

Deze toets vormt de derde trap binnen de beoordelingsstructuur en heeft uitsluitend betrekking 
op hoeves welke niet bij voorbaat opzij dienen te worden gezet omwille van hun waarde voor 
de landbouw. Voor deze hoeves kunnen niet-agrarische voorstellen tot hergebruik onderzocht 
en overwogen worden. Omwille van hun potentieel ernstige impact en strijdigheid met de 
bestemming van het gebied, dienen deze voorstellen echter eerst een nauwkeurige juridische 
toets te doorstaan. Dergelijke zonevreemde functiewijzigingen zijn immers geen recht maar een 
gunst die slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan kunnen worden.

Het mag vreemd klinken dat de nadruk ligt op het vergunbaarheidsonderzoek van deze 
voorstellen. Toch hebben het bestaan van de zonevreemde basisrechten en het besluit 
toegelaten zonevreemde functiewijzigingen ertoe geleid dat in vergunningstrajecten na verloop 
van tijd minder voorzichtig wordt omgesprongen met de bestaande wetgeving. Dit heeft er 
mede toe geleid dat het niet-agrarisch gebruik van landbouwgebieden een courant zicht is 
geworden, hoewel dat in heel wat gevallen niet zo had moeten zijn. 

Zeker binnen een landschappelijk unieke context als de Vlaamse Ardennen willen we met deze 
nauwkeurige juridische toetsing een correcte naleving van de bestaande wetteksten bekomen. 
Hiertoe worden hieronder de bestaande juridische kaders en besluiten helder uiteengezet. 

Door de relevante teksten te bundelen en te voorzien van woord en uitleg, tracht dit hoofdstuk 
een grondige controle van de vergunbaarheid van elke aanvraag mogelijk te maken. We 
bekijken de wetsartikelen in detail: niet alleen de specifieke maar ook algemene voorschriften, 
niet alleen de artikelen zelf maar ook de de flankerende documenten zoals omzendbrieven en 
parlementaire verslagen.       

Als eerste is het hierbij uiteraard van belang het begrip ‘niet-agrarisch’ te kaderen. Hieronder 
worden alle activiteiten verstaan die geen deel uitmaken van de (brede) bedrijfsvoering op 
een actief landbouwbedrijf. De agrarische sector is enorm divers en één landbouwbedrijf kan 
verschillende activiteiten tegelijkertijd behelzen. Verschillende landbouwbedrijfszetels zetten 
ook terecht in op de verbreding van hun bedrijfsvoering. Door aan het actief landbouwbedrijf 
bijvoorbeeld een hoevewinkel te koppelen, wordt niet enkel een bijkomende bron van inkomsten 
gerealiseerd maar worden ook de risico’s binnen het bedrijf gespreid. Belangrijk hierbij is dat 
deze vormen van verbreding steeds een inhoudelijk en onlosmakelijk verband hebben met de 

macromesomicro

schaalniveau(s) van de toetsing: 
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aanwezigheid van een actief landbouwbedrijf. Deze verbreding kan ook enkel als verbreding 
worden aanzien indien er een wezenlijke actieve agrarische activiteit aan is gekoppeld.

vb: Een melkveehouder kan ambachtelijk hoeve-ijs produceren en verkopen 
op zijn of haar boerderij, maar iemand die als professionele hoofdactiviteit het 
produceren van ijs uitoefent, hoort zich niet op een boerderij te vestigen. 

Deze trap in de beoordelingsstructuur focust niet op de activiteiten die als verbreding kunnen 
worden gecategoriseerd, maar net op deze activiteiten die geen (of niet langer) deel uitmaken 
van een actief landbouwbedrijf. Wat hier dus wél onder wordt begrepen zijn de para-
agrarische activiteiten enerzijds, en de zonevreemde activiteiten anderzijds.   

17.1. Para-agrarische of landbouwaanverwante functies

Een para-agrarische activiteit is een activiteit die inhoudelijk nog enig verband houdt met de 
agrarische sector of het agrarisch gebied waarin deze plaatsvindt. In de omzendbrief van 8 juli 
1997 wordt duidelijk gesteld dat omtrent het begrip ‘para-agrarisch’ discussie bestaat. Het is 
immers niet eenduidig te bepalen welke sectoren hieronder kunnen worden gerekend, maar er 
dient per individuele activiteit te worden nagegaan of het verband met de agrarische sector 
of gebied voldoende aangetoond wordt om de ligging in agrarisch gebied te verantwoorden. 
In diezelfde omzendbrief worden echter wel criteria naar voor geschoven die handvaten bieden 
voor de beoordeling: 

“Het hoofdcriterium om te beoordelen of de aanvraag al dan niet een para-
agrarisch bedrijf betreft is het volgende : 

Para-agrarische ondernemingen zijn die ondernemingen waarvan de activiteit 
onmiddellijk bij de landbouw aansluit en erop afgestemd is.

Bij de beoordeling kunnen volgende criteria een rol spelen : 

1. Het grondgebonden karakter van het bedrijf, in aansluiting op of vergelijkbaar 
met agrarisch grondgebruik (bv. schoolhoeve). 

2. De nauwe relatie met het landbouwproductieproces (bv. 
landbouwloonwerkers). 

3. De strikte relatie met de voortgebrachte landbouwproducten (met uitsluiting 
van loutere handel). Het betreft dus de onmiddellijke behandeling van de 
landbouwproducten, welke onontbeerlijk is vooraleer deze producten aan de 
commercialisatiesector toevertrouwd worden.” 

Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/2002

Het gebruik van omzendbrieven is juridisch niet helemaal sluitend, maar ook de rechtspraak 
bevestigt deze interpretatie. 
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Ondernemingen die een voldoende aantoonbaar verband houden met de agrarische sector, 
aan de hand van bovenstaande en eventueel bijkomende criteria, kunnen principieel overwogen 
worden in agrarisch bestemde gebieden gezien de bepalingen uit het gewestplan. Achterliggend 
idee hierbij is dat de nabijheid van dergelijke bedrijven ook een meerwaarde kan bieden aan de 
strikt agrarische sector. Er worden echter geen garanties bekomen omtrent de mogelijkheid om 
zich in agrarisch gebied te vestigen. In de omzendbrief wordt duidelijk gesteld dat dergelijke 
bedrijven de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening dienen te doorstaan:

“Indien een onderneming wegens haar activiteit en gelet op de concrete 
omstandigheden van het geval als para-agrarisch kan worden beschouwd, 
betekent dit niet dat zij ipso facto kan worden vergund in het agrarisch gebied. 
Ook de toelaatbaarheid van para-agrarische bedrijven is immers onderworpen 
aan de algemene voorwaarde dat de aanvraag in overeenstemming moet zijn 
met de goede plaatselijke ordening. 

Het onderzoek naar de overeenstemming van de aangevraagde inrichting met de 
goede ruimtelijke ordening is bij de beoordeling van vergunningsaanvragen voor 
para-agrarische ondernemingen bovendien van groot belang, vermits het begrip 
« para-agrarische onderneming » zeer ruim is.” 

Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/2002

Bovendien wordt ook gewezen op het feit dat het vestigen van deze para-agrarische activiteiten 
op agrarisch bestemde gronden geen voorkeur kan krijgen op het huisvesten ervan op 
bedrijventerreinen. 

“Naargelang de aard van het bedrijf er zich toe leent en indien in de nabije 
omgeving een industriezone of ambachtelijke zone bestaat, zullen deze bedrijven 
bij voorkeur daarnaar verwezen worden.” 

Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/2002

In deze omzendbrief wordt verder een onderscheid gemaakt tussen activiteiten en/of bedrijven 
die vanzelfsprekender als para-agrarisch en dus meer aanvaardbaar kunnen worden beschouwd 
(type I) en deze waarvan het para-agrarisch karakter veel minder evident is (type II). Het eerste 
type wordt vereist aan dezelfde randvoorwaarden te voldoen als de agrarische bedrijfsvoering, 
dat wil zeggen het uitbaten van een volwaardig bedrijf, binnen één gebouwencomplex, waarbij 
de aanvrager eveneens de exploitant is. Hierbij wordt weldegelijk aandacht gevraagd voor 
misleidende aanvragen welke tot doel hebben een woonst of een andere activiteit vergund te 
krijgen. Bij het tweede type, de bedrijven met minder evident para-agrarisch karakter, is deze 
voorzichtigheid nog meer van belang. Bij dit tweede type wordt immers uitdrukkelijk gewezen 
op de mogelijk schade die kan worden toegebracht door het toelaten van deze activiteit in het 
agrarische gebied, en wordt een bijkomende randvoorwaarde opgenomen:



2110 - Afwegingskader Hergebruik Hoeves Oost-Vlaanderen  - 121

“Het toelaten van dergelijke bedrijven op iedere willekeurige plaats in het 
agrarisch gebied zal in vele gevallen schadelijk zijn voor de structuur en de 
bedrijfsvoering van de ter plaatse aanwezige agrarische bedrijven. Daarom moet 
ernaar worden gestreefd om deze bijzondere para-agrarische bedrijven slechts 
toe te laten in de delen van het agrarisch gebied, welke vanuit landbouwkundig 
oogpunt reeds structureel zijn aangetast, zodat hun inplanting niet schaadt aan 
de bestaande bedrijven.” 

Omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 25/1/2002 en 25/10/2002

De term ‘niet-agrarisch’ wordt in die zin eerder strikt gedefinieerd als zijnde alle activiteiten 
die niet tot de actieve landbouw kunnen worden gerekend. Bovenvermelde para-agrarische 
activiteiten maken dus een belangrijk deel uit van de niet-agrarische vormen van hergebruik die 
worden onderzocht. Het is bovendien ook erg dankbaar om deze activiteiten op te nemen in het 
onderzoek gezien het voorkomen van deze activiteiten in landbouwgebieden een courant beeld 
is geworden. Het versnipperen van de agrarische gebieden is nefast voor de sector waartoe zij 
werden bestemd. Para-agrarische invullingen zijn met deze versnippering causaal in verband te 
brengen en maken ook om die reden een belangrijk deel uit van dit onderzoek. 

Doorheen dit onderzoek worden deze para-agrarische activiteiten dan ook beschouwd als 
activiteiten waarvoor de juridische toets voor niet-agrarisch hergebruik dient te worden 
uitgevoerd. Indien de para-agrarische voorstellen tot hergebruik kunnen voldoen aan de 
beschrijvingen uit de omzendbrief, hoeven zij de verdere juridische toets voor zonevreemde 
activiteiten niet te doorstaan. Er wordt in dat geval immers geoordeeld dat zij aan de voor hen 
relevante wetgeving voldoen. Indien deze voorstellen dit echter niet voldoende aantonen, 
worden zij binnen dit afwegingskader beschouwd als zonevreemde functies. In dat geval dienen 
zij te voldoen aan het besluit toegelaten zonevreemde functiewijziging, wat in vele (quasi alle) 
gevallen niet mogelijk zal zijn voor dergelijke bedrijven.  

17.2. Zonevreemde functies

Naast deze para-agrarische activiteiten komen in het landbouwgebied ook activiteiten voor 
welke op geen enkele wijze verband houden met de agrarische sector. Hierbij kan men denken 
aan autohandelaars, grondverwerkingsbedrijven, ... Ook deze zaken komen veelvuldig voor in 
het agrarisch gebied en zijn daar om uiteenlopende redenen getolereerd. Het is mogelijk dat 
deze activiteiten hier historisch gegroeid zijn. Zo is het mogelijk dat een niet-agrarisch bedrijf 
reeds aanwezig was in landbouwgebied vóór de gewestplannen werden opgetekend, of dat een 
landbouwbedrijf doorheen de tijd is geëvolueerd naar een bedrijf dat niet langer verband hield 
met de agrarische sector. Ook bij overname is het mogelijk dat de bedrijfsvoering sterk wordt 
gewijzigd. Er zijn verschillende redenen waarom een dergelijke historische verschuiving van 
een landbouwbedrijf naar een niet-agrarisch bedrijf niet vreemd zijn in het landbouwgebied, 
en evenzoveel redenen waarom het getolereerd of eventueel geregulariseerd wordt met een 
vergunning of een RUP. 
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Naast deze historische groei, is het eveneens mogelijk om voor bepaalde niet-agrarische 
invullingen een vergunning te bekomen. Zonevreemde invullingen worden vooraf uitgedacht, 
ze zijn (in theorie) nog niet aanwezig op het perceel op het moment van de aanvraag.  

Deze niet-agrarische activiteiten waarvoor het mogelijk is een vergunning tot functiewijziging 
te bekomen voor een perceel in het landbouwgebied, worden opgesomd in het zogenoemde 
besluit toegelaten zonevreemde functiewijzigingen (BVR van 28/11/2003 tot vaststelling van de 
lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen). Onder enkele voorwaarden kunnen door 
middel van dit besluit bepaalde activiteiten in een (voormalig) landbouwbedrijf worden vergund. 
Deze activiteiten en de aanvraag tot functiewijziging dienen echter wel voldoende overeen te 
stemmen met de goede ruimtelijke ordening en dienen de draagkracht van noch de omgeving, 
noch het perceel te overstijgen. Dit dient gemotiveerd te worden door de aanvrager en deze 
motivatie kan worden aangevuld door de bevoegde omgevingsambtenaar. 

De toegelaten zonevreemde functiewijzigingen die volgens de huidige Vlaamse wetgeving 
kunnen worden aangevraagd als niet-agrarisch hergebruik zijn: 

• “Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening kan een vergunning worden verleend voor het gedeeltelijk wijzigen 
van het gebruik van een woning, met inbegrip van de woningbijgebouwen, in 
een complementaire functie, voor zover aan al de volgende voorwaarden 
voldaan is:

• 1° de complementaire functie heeft betrekking op het gebruik als een toeristisch 
 logies als het maximaal acht tijdelijke verblijfsgelegenheden betreft, met 
 uitsluiting van elke vorm van restaurant of café;

• 2° de aanvraag wordt voor voorafgaand advies voorgelegd aan Toerisme 
 Vlaanderen.”

• “(…) het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of 
gebouwencomplex van de hoofdfunctie land- en tuinbouw in de ruime zin, 
voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

• 1° het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de 
 ruime zin;

• 2° het gebouw of gebouwencomplex maakt deel uit van een gebouwengroep;

• 3° de nieuwe functie heeft louter betrekking op de opslag van allerhande  
 materialen of materieel.”

• “(…) het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of 
gebouwencomplex van de hoofdfunctie land- en tuinbouw in de ruime zin, 
voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

• 1° het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de  
 ruime zin;

• 2° de nieuwe functie heeft betrekking op volgende activiteiten of combinaties  
 daarvan : een paardenhouderij, een manège, een dierenasiel, een  
 dierenpension, een dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, een tuinaanlegbedrijf,  
 een kinderboerderij , een centrum voor dierentherapie (animal assisted  

BVR 28/11/2003 
art. 4

BVR 28/11/2003 
art. 8

BVR 28/11/2003 
art. 9
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 therapy) of een instelling waar personen al dan niet tijdelijk verblijven en  
 bij wijze van therapie, onderwijs, opleiding of voorbereiding op de reguliere  
 arbeidsmarkt onder meer land- en tuinbouwactiviteiten of aan de land- en  
 tuinbouw verwante activiteiten uitoefenen, telkens met inbegrip van de  
 gedeelten van het gebouw of gebouwencomplex die worden aangewend voor  
 ondergeschikte functies die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de  
 hoofdfunctie.

• Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, geldt dat de volledige vloeroppervlakte  
 die door eventuele ondergeschikte functies (zowel binnen het hoofdgebouw  
 als binnen de bijgebouwen) in beslag genomen wordt, ten hoogste gelijk is aan  
 100 vierkante meter.”

• “(…) het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of 
gebouwencomplex, voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

• 1° het gebouw of gebouwencomplex is opgenomen in de vastgestelde  
 inventaris van het bouwkundige erfgoed, vermeld in artikel 4.1.1 van het  
 Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;”

“De Vlaamse Regering stelt minstens de volgende inventarissen geheel of 
gedeeltelijk vast : 
1° de landschapsatlas; 
2° de inventaris van archeologische zones; 
3° de inventaris van bouwkundig erfgoed; 
4° de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde; 
5° de inventaris van historische tuinen en parken.”

• “2° de voortzetting van de vroegere functie blijkt niet haalbaar of garandeert de  
 duurzame leefbaarheid van het gebouw of het gebouwencomplex niet;

• 3° de nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of verhoogt ze.”

• “(...) het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een eventueel 
leegstaand landbouwbedrijf, met als nieuw gebruik uitsluitend wonen, op 
voorwaarde dat al de volgende voorschriften nageleefd worden: 

• 1° de bedrijfswoning en de fysiek aansluitende aanhorigheden die in  
 bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden  
 bij de bedrijfswoning, krijgen als nieuw gebruik wonen, met uitsluiting van  
 meergezinswoningen maar met inbegrip van tijdelijke verblijfsgelegenheden op  
 voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft;

• 2° de bedrijfsgebouwen van het landbouwbedrijf mogen niet afgesplitst  
 worden van de bedrijfswoning en kunnen alleen een nieuw gebruik krijgen als  
 woningbijgebouwen, of als accommodatie voor tijdelijke verblijfsgelegenheden op  
 voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft.”

• “(…) het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of 
gebouwencomplex, voor zover de nieuwe functie betrekking heeft op de opvang van 
asielzoekers, daklozen of burgers wiens woning onbewoonbaar is.”

BVR 28/11/2003 
art. 10

Onroerenderfgoeddecreet 
art. 4.1.1

BVR 28/11/2003 
art. 10

BVR 28/11/2003 
art. 11

BVR 28/11/2003 
art. 11/2
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Om beroep te kunnen doen op één of meerdere van de bovenstaande toelaatbare zonevreemde 
functiewijzigingen, dient men eveneens te voldoen aan de algemene voorwaarden van dit 
besluit. Deze voorwaarden worden vermeld in artikel 2 van dit besluit: 

• “§1. De functiewijzigingen, vermeld in dit besluit, kunnen enkel worden 
toegestaan als voldaan is aan de generieke voorwaarden, vermeld in 
artikel 4.4.23, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.”

“Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning die betrekking heeft op een vergunningsplichtige 
functiewijziging van een gebouw of een gebouwencomplex, afwijken van de 
bestemmingsvoorschriften, voor zover voldaan is aan beide hiernavolgende 
voorwaarden :

1° het gebouw of het gebouwencomplex beantwoordt op het ogenblik van de 
aanvraag aan alle hiernavolgende vereisten : 
  a) het gebouw of het gebouwencomplex bestaat, 
  b) het gebouw of het gebouwencomplex is niet verkrot, 
  c) het gebouw of het gebouwencomplex is hoofdzakelijk vergund, 
  d) het gebouw of het gebouwencomplex is niet gelegen in : 
   1) ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van  
   parkgebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang 
   of ecologische waarde, 
   2) recreatiegebieden, (...)

2° de functiewijziging komt voor op een door de Vlaamse Regering vast te stellen 
lijst, waarin nadere regelen en bijkomende voorwaarden voor de betrokken 
wijzigingen van gebruik kunnen worden bepaald.”

Dit resulteert in volgende lijst van ruimtelijk kwetsbare gebieden: 

(…)

10° ruimtelijk kwetsbare gebieden :

a) de volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg :

  1) agrarische gebieden met ecologisch belang,

  2) agrarische gebieden met ecologische waarde,

  3) bosgebieden,

  4) brongebieden,

  5) groengebieden,

  6) natuurgebieden,

  7) natuurgebieden met wetenschappelijke waarde,

  8) natuurontwikkelingsgebieden,

  9) natuurreservaten,

BVR 28/11/2003 
art. 2

V.C.R.O. 
art. 4.4.23
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  10) overstromingsgebieden,

  11) parkgebieden,

  12) valleigebieden,

b) gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder 
één van volgende categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding :

  1) bos,

  2) parkgebied,

  3) reservaat en natuur,

c) het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote 
Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, vermeld in het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu,

d) de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke 
landbouwgebieden, aangeduid krachtens artikel 52, § 1, van de wet van 12 juli 
1973 op het natuurbehoud;

(…)

Ruimtelijk kwetsbare gebieden zijn deze gebieden (bestemmingen) waar wettelijk geen 
zonevreemde functiewijzigingen mogelijk zijn. Voor wat betreft het niet-agrarisch hergebruik 
van landbouwinfrastructuren zal deze generieke voorwaarde voornamelijk inhouden dat een 
aanvraag niet gelegen kan zijn in een gebied dat werd aangeduid als VEN, GEN of GENO. 
Belangrijk hierbij is dat ook agrarische infrastructuren die opgenomen zijn in een vastgestelde 
inventaris van Onroerend Erfgoed aan deze voorwaarde dienen te voldoen.

In artikel 2 van het besluit toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen worden verder nog twee 
generieke voorwaarden vermeld: 

• “§2. De functiewijzigingen, vermeld in artikel 4 tot en met 9, kunnen enkel 
worden toegestaan als het gebouw of het gebouwencomplex gelegen is aan 
een voldoende uitgeruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds 
bestaat. Het begrip  « voldoende uitgeruste weg » wordt gelezen in de zin 
die artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening daaraan geeft. 
De voorwaarde, vermeld in het eerste lid, heeft geen betrekking op de 
private toegangsweg tot het commerciële, bedrijfs- of industriële gebouw of 
gebouwencomplex of tot de woning voor zover deze private toegangsweg 
aansluit op een voldoende uitgeruste weg.”

“§ 1. (…) 
§ 2. Een voldoende uitgeruste weg is ten minste met duurzame materialen 
verhard en voorzien van een elektriciteitsnet. De Vlaamse Regering kan bepalen 
in welke gevallen, en onder welke voorwaarden, gelet op de plaatselijke toestand, 
van deze minimale uitrusting kan worden afgeweken. 
Een voldoende uitgeruste weg voldoet voorts aan de uitrustingsvoorwaarden die 
worden gesteld in stedenbouwkundige voorschriften of vereist worden door de 

BVR 28/11/2003 
art. 2

V.C.R.O. 
art. 4.3.5
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plaatselijke toestand, daaronder begrepen de voorzieningen die in de gemeente 
voorhanden zijn en het ruimtelijk beleid van de gemeente. 
§ 3. (…) 
§ 4. (…)”

• “§3. De functiewijzigingen, vermeld in artikel 4 tot en met 10 en artikel 11/1 
en 11/2, kunnen enkel worden toegestaan als het gebouw of 
gebouwencomplex bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie.  
Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe 
functie als aan het gebouw of gebouwencomplex uit financieel of 
bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te 
worden voor de nieuwe functie. Daarmee wordt bedoeld dat de functie 
gerealiseerd kan worden als de bestaande structuur van het gebouw 
grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij het gebouw aangepast 
kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen.”

Bovenstaande algemene voorwaarden spreken zich eerder beperkt uit over de ruimtelijke 
aspecten die aanwezig dienen te zijn alvorens een zonevreemde functiewijziging kan worden 
overwogen. In de algemene voorwaarden ligt de focus voornamelijk op het perceelsniveau 
maar zowel in de eerste als de derde paragraaf worden ook voorwaarden opgelegd omtrent de 
gebouwen zelf. In de eerste paragraaf wordt daarnaast eveneens getoetst naar de ligging van 
het perceel in een ruimtelijk kwetsbaar gebied. De tweede paragraaf verwijst naar de ontsluiting 
en het feit dat het perceel gelegen dient te zijn aan een voldoende uitgeruste weg. 

In deze algemene voorwaarden worden echter geen specifieke omgevingskenmerken 
opgenomen. Dit verhoogt enerzijds de flexibiliteit waarmee dit besluit kan worden toegepast. 
Anderzijds wordt de bewijslast omtrent de inpassing van het voorstel in haar omgeving hiermee 
bij de aanvrager en/of vergunningverlener gelegd. De verschillende mogelijkheden die in de 
bovenstaande artikelen worden geboden, kunnen met andere woorden op een aanzienlijke 
hoeveelheid percelen worden toegepast indien de overeenstemming met de goede ruimtelijke 
ordening wordt gerespecteerd. Daaruit volgt dat er op voorhand geen selectie hoeft te 
worden gemaakt en de overweging op het merendeel van de reeds bebouwde percelen kan 
worden aangevat. Door de afwezigheid van algemene voorwaarden die worden gesteld aan 
de omgeving waarin een aanvraag zich bevindt, staan de mogelijkheden tot het zonevreemd 
wijzigen van de functie open voor het leeuwendeel van de percelen. 

Het is duidelijk dat dit niet wenselijk is in functie van het specifiek waardevolle landschap in de 
Vlaamse Ardennen en het functioneren van het goed gestructureerde landbouwgebied. Vandaar 
houdt het afwegingskader een verdere verfijning van deze regelgeving in. Bovendien wordt 
aandacht gevraagd voor het samengaan en ruimtelijk combineren van verschillende functies: 
bij het beoordelen van zonevreemde activiteiten dient men steeds rekening te houden met 
mogelijke hinderaspecten, inherent verbonden aan de landbouw. Het is niet verantwoord 
om bijkomende zonevreemde activiteiten gunstig te beoordelen wanneer deze functies hinder 
zullen ondervinden van de zone-eigen landbouwactiviteiten. Omwille van het te verwachten 
conflict, is het onwenselijk voor zowel de landbouwfunctie als voor de zonevreemde activiteit in 
kwestie.

BVR 28/11/2003 
art. 2
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Zoals reeds kort vermeld bij de historisch gegroeide zonevreemde activiteiten, kan men ook 
gebruik maken van bovenstaande wetsartikelen om (in bepaalde gevallen) een regularisatie te 
bekomen. In dat geval zal men de aanvaardbaarheid van de reeds bestaande, in uitvoering zijnde 
activiteit moeten motiveren ten opzichte van de goede ruimtelijke ordening.

Uitzonderingsstatuut voor erfgoedpanden

Indien landbouwinfrastructuren werden opgenomen in een vastgestelde inventaris van het Onroerend 
Erfgoed of zich bevinden binnen een beschermingscontour van Onroerend Erfgoed, kunnen deze 
panden zich beroepen op meer niet-agrarische functies dan de lijst uit het besluit toelaatbare 
zonevreemde functiewijzigingen. Voorbeelden van dergelijke bredere mogelijkheden zijn feestzalen, 
musea, horeca, openbare voorzieningen, ... Het behoud van deze waardevolle gebouwen staat hier 
immers voorop en in dit geval is geen sprake van sloop. Een eerste belangrijke voorwaarde hierbij 
is het aantonen dat de huidige functie niet langer houdbaar is in het erfgoed. Een tweede is dat 
de erfgoedwaarde(n) van deze constructies (of deze terreinen bij grotere erfgoedgehelen) worden 
gewaarborgd bij reconversie naar een nieuwe functie. 
Dergelijke constructies vallen omwille van dit statuut en de uiteenlopende mogelijkheden enigzins 
‘buiten’ dit afwegingskader. Het afwegingskader blijft echter wel zinvol om de draagkracht van de 
omgeving goed in beeld te brengen, om te gebruiken tijdens een (voor)overleg en om de beoordeling 
van de goede ruimtelijke ordening te ondersteunen.

Het is noodzakelijk te benoemen dat het besluit toegelaten zonevreemde functiewijzigingen 
een diversiteit aan functies beschrijft. Groeperingen en combinaties van deze functies, en dus 
vanuit verschillende artikels tegelijk kunnen echter ook in een aanvraag voorkomen. Wanneer 
één functie wordt voorgesteld als hergebruik, dient eerst te worden vastgesteld op basis van 
welk wetsartikel men de aanvraag zal motiveren. Wanneer een combinatie van verschillende 
functies het onderwerp uitmaakt van de aanvraag is het dan ook eerst nodig om te onderzoeken 
of deze combinatie als één geheel kan worden begrepen onder één artikel, òf dat het 
noodzakelijk zal zijn om onderdelen uit de aanvraag onder verschillende artikels te beoordelen. 
Het kan in dat geval dus ook noodzakelijk zijn om verschillende artikels uit het besluit te 
cumuleren.   

17.3. Ruimtelijke uitvoeringsplannen en algemene plannen van aanleg

Het is mogelijk dat de infrastructuren waarvoor een functiewijziging wordt aangevraagd, reeds 
gelegen zijn in een ruimtelijk uitvoeringsplan of een algemeen plan van aanleg (APA). Deze 
plannen kunnen de bestemming van het gebied gewijzigd hebben of verdere voorwaarden aan 
de bestaande bestemming gekoppeld hebben. Eveneens is het mogelijk dat een RUP of APA 
uitspraken doet over de mogelijke toelaatbare functies voor een gebied of over de wijze waarop 
deze kunnen worden ingevuld, door middel van stedenbouwkundige voorschriften. Indien 
aanwezig, primeren deze voorschriften. Indien er een RUP of APA aanwezig is voor het gebied, 
maar dit plan geen relevante uitspraken doet over niet-agrarische functies, is het voornamelijk 
van belang dat de voorgestelde functiewijziging niet strijdig is aan dit RUP of APA en de 
doelstelling vanwaaruit het werd opgesteld. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen door verschillende bestuursniveaus worden opgemaakt, 
zowel gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk, en kunnen van uiteenlopende schalen zijn. Zoals 
aangegeven bij de juridische context is het bijvoorbeeld eveneens mogelijk een zogenaamd 
‘postzegel-RUP’ op te maken ter regularisatie van een zonevreemde activiteit. Gezien de 

BVR 28/11/2003 
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opmaak van een dergelijk plan arbeidsintensief is en veel tijd vereist, wordt vaak voor een 
functiewijziging gekozen. Het uitsluitend wijzigen van de functie (en niet de bestemming) 
houdt echter wel in dat alle oppervlakte nog steeds tot het agrarisch gebied wordt gerekend. 
Dit zorgt voor een vertekend beeld van het eigenlijke landbouwgebied. Er zou idealiter worden 
bijgehouden waar men welke andere zonevreemde functiewijzigingen toelaat, en toegelaten 
heeft in het verleden. Zo kunnen gemeenten deze oppervlakte corrigeren om een beter beeld 
te hebben van hun eigenlijk landbouwgebied.  

17.4. Nood aan juridische toets 

Uit deze juridische uiteenzetting kan worden geconcludeerd dat er op heden reeds verschillende 
mogelijkheden bestaan om wars van de onderliggende hoofdbestemming een activiteit 
te vergunnen, onder voorbehoud dat deze activiteit in overeenstemming is met de principes 
van de goede ruimtelijke ordening. Het gaat hier dan wel te verstaan over het vergunnen van 
een functie in een reeds aanwezig, hoofdzakelijk vergund en niet-verkrot gebouw dat 
bouwfysisch geschikt is voor die nieuwe functie.  

Het is waardevol deze juridische materie op te nemen in het afwegingskader gezien hierin reeds 
enkele problematische aspecten duidelijk worden. Zo kan worden vastgesteld dat het BVR van 
28/11/2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen in de 
algemene voorwaarden uitzonderlijk weinig ruimtelijke voorwaarden expliciet opneemt. Dit 
lijkt in te houden dat de mogelijkheid om deze functiewijzigingen aan te vragen generiek is. De 
ruimtelijke voorwaarden worden dan vooral afgewenteld op de toets aan de goede ruimtelijke 
ordening. De ruimtelijke voorwaarden kunnen vanuit deze aspecten weldegelijk gevonden en 
toegepast worden. 

Het afwegingskader gaat verder in op deze aspecten en treedt in die zin ook niet buiten 
de huidige wetgeving. Wat het afwegingskader wél beoogt, is het verfijnen van deze 
mogelijkheden. Dit doet het afwegingskader in de eerste plaats door structuur in de 
beoordelingsmethode te brengen, door ze beter te motiveren op basis van de bestaande 
wetgeving en deze over de gemeentegrenzen heen te stroomlijnen. Zo kunnen regionale 
kenmerken beter geborgd worden en beconcurreren de gemeenten elkaar onderling niet. Op 
de tweede plaats zet het afwegingskader, voor wat betreft niet-agrarisch hergebruik, in op 
bijkomende randvoorwaarden waaraan de omgeving van een zonevreemde functiewijziging 
dient te voldoen. Door dergelijke randvoorwaarden op te nemen kan het afwegingskader als 
hulpmiddel dienen om de bevoegde omgevingsambtenaar te ondersteunen in de beoordeling 
van een aanvraag, zonder dat hierbij verder gegaan wordt dan wat op heden juridisch mogelijk 
is. Door deze te hanteren wordt de overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening 
immers verder aangescherpt. Het gaat dan om het voorzien van verdere ruimtelijke handvaten 
die zich uitspreken over de bredere omgeving. Hierop worden in de volgende trap ‘Ruimtelijke 
toets niet-agrarisch hergebruik’ (zie verder) onderzoeksvragen voorgesteld die een voorliggende 
aanvraag toetsen. 

Voor de correcte juridische toets wordt binnen deze trap aan de behandelende ambtenaar 
gevraagd al deze aspecten terdege na te kijken alvorens de ruimtelijke aspect van het voorstel 
(het eigenlijke ‘ontwerp’) meer in detail te onderzoeken. Dit zou geen bijkomende arbeidslast 
mogen betekenen, aangezien dit alles reeds bestaande wetgeving is. In de huidige behandeling 
van vergunningsaanvragen zou dit dus vandaag al tot de standaardpraktijk moeten behoren. 
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Tegelijk moet ook worden toegegeven dat dit een zekere inspanning vraagt aan de behandelaar, 
bijvoorbeeld door het opvragen en controleren van de gedetailleerde vergunningshistoriek en 
door het (uitvoerig) beschrijven van al deze aspecten. Het mag uit bovenstaande beschrijving 
echter wel duidelijk zijn dat directe ruimtelijke winsten te boeken zijn door het correct 
hanteren van deze wetsartikelen. Deze winsten vereisen op geen enkele manier een vorm 
van schadevergoeding en bevinden zich bovendien in de open ruimte en dus buiten het 
ruimtebeslag, waardoor zij extra waardevol zijn. Het correct en secuur hanteren van deze 
wetgeving is daarnaast ook volledig gerechtvaardigd en zou in die zin ook geen twijfel inzake 
eventuele beroepsprocedures mogen opleveren. 

17.5. Lokale planologische en beleidsmatige toets 

Binnen de opmaak van dit regionaal afwegingskader inzake hergebruik van hoeves is het niet 
mogelijk voor elke betrokken gemeente in detail naar de lokale planningscontext te kijken. 
Gemeenten kunnen omtrent deze thema’s immers eigen, al dan niet juridisch verankerde, 
instrumenten hanteren, zoals bijvoorbeeld een RUP zonevreemd wonen. Uiteraard dient een 
toetsing aan deze instrumenten te gebeuren binnen deze derde trap van het afwegingskader 
en voor zover dit van toepassing is op het voorliggend hergebruikvraagstuk.  

Daarnaast hebben de afzonderlijke gemeenten binnen de regio ook hun eigen ruimtelijk 
beleid en leggen zij hierin eigen accenten. Met deze aspecten kan in het regionale kader geen 
rekening gehouden te worden. Dit houdt echter niet in dat het niet langer noodzakelijk zou 
zijn om hiermee op lokaal niveau rekening te houden: deze accenten onderscheiden net de 
verschillende gemeenten van elkaar, wat zorgt voor een eigenheid in het landschap. Hierbij is 
het echter wél van een groot belang dat de naleving van de wetgeving wordt gegarandeerd en 
dat de beleidsvisie vanuit het provinciaal beleidsplan wordt gevolgd. Dit afwegingskader biedt 
in die zin grensoverschrijdende handvaten aan. De toetsing aan deze lokale plannen en eigen 
beleid blijft echter de bevoegdheid van de gemeenten: zij kennen het eigen beleid het best en 
weten welke aspecten doorwegen. Bovendien is een lokale planningscontext al snel onderhevig 
aan wijzigingen en het is onwenselijk om een bovenlokaal afwegingskader telkens te moeten 
aanpassen aan lokale beleidsdoelstellingen.  

Wanneer een lokale planningscontext andere voorschriften hanteert en de voorliggende 
aanvraag tot hergebruik aan deze voorschriften voldoet, kan de behandelend ambtenaar 
bovendien nog steeds gebruik maken van het afwegingskader en de verschillende toetsen die 
hierin worden aangereikt.  
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18 Ruimtelijke toets niet-agrarisch hergebruik

Bij aanvang van deze vierde trap is reeds verzekerd dat de voorgestelde niet-agrarische functie 
niet gelegen is in een gebied dat dient te worden gevrijwaard in functie van de agrarische functie 
én dat deze functie aan alle juridische voorwaarden voor een para-agrarische functie of niet-
agrarische functiewijziging wordt voldaan. 

Op dit moment wordt dus het eigenlijke voorstel tot hergebruik, met inbegrip van een eventueel 
ontwerp, onderworpen aan een verdere toetsing. Het kader van deze toetsing is uiteraard de 
goede ruimtelijke ordening.Deze beoordelingsgrond werd verankerd in de V.C.R.O. artikel 4.3.1. 
en heeft op basis hiervan ook juridische kracht. Omgevingsambtenaren beoordelen dagelijks 
vergunningsaanvragen op basis van deze ruimtelijke criteria. 

Ter ondersteuning van deze beoordeling willen we in het hiernavolgende hoofdstuk enkele 
bijkomende handvaten bieden. Het betreft een niet-limitatieve lijst met bijkomende punten 
waarop men kan letten bij het vergunnen (of weigeren) van aanvragen voor niet-agrarische 
vormen van hergebruik. Het is niet de bedoeling om met deze punten expliciete criteria toe 
te voegen. Wel kunnen deze elementen tot nieuwe inzichten leiden bij de behandeling van 
aanvragen. 

18.1. Locaties die best gevrijwaard worden van bijkomende niet-agrarische 
activiteiten  

Sommige gebieden verdragen niet-agrarische activiteiten om uiteenlopende redenen minder 
goed dan andere gebieden. Hieronder worden drie zo’n gebieden meer in detail besproken, met 
name de waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones en de gebieden in nabijheid van 
actieve landbouwbedrijven en GPBV-bedrijven. 

macromesomicro

schaalniveau(s) van de toetsing: 
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Waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones 

Waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones worden aangeduid ter bescherming van 
het grondwater dat in deze gebieden wordt opgepompt. Deze gebieden dienen te worden 
beschermd omwille van de kwaliteit van de bodem en van het op te pompen drinkwater. In 
deze gebieden stellen zich beperkende voorwaarden. Idealiter worden in deze gebieden geen 
activiteiten uitgevoerd die een mogelijke impact hebben op de bodem. Voor deze gebieden zijn 
nieuwe functies in bestaande landbouwinfrastructuur dan ook eerder onwenselijk. Deze nieuwe 
functies vereisen immers een bepaalde exploitatie of een gebruik dat mogelijk schadelijke 
effecten kan hebben voor de bodem en het grondwater. Ook de nodige bouw- of terreinwerken 
in functie van nieuw gebruik, kunnen nadelig zijn. Idealiter wodt in deze gebieden ingezet op 
ontharding en openruimtefuncties om de infiltratie en aanvulling van de grondwatertafels te 
optimaliseren.

Dit element werd omwille van haar macro-schaal reeds verwerkt in de aanduiding van gebieden 
met landbouwstrategische waarde (trap 1). Hier draagt deze aanduiding toe tot de uiteindelijke 
‘score’ die een gebied heeft en wordt dit dus afgewogen ten aanzien van andere ruimtelijke 
criteria. Voor het beoordelen van een voorgestelde zonevreemde functiewijziging kan opnieuw 
naar de ligging binnen deze zones worden gekeken. Dit omvat geen noemenswaardige 
arbeidslast en zou normaal gezien zelfs eerder duidelijk moeten zijn geweest aangezien de 
criteria en hun waarden consulteerbaar zijn in de eerste trap. Het is bovendien een eenduidig 
criterium: een constructie is wel of niet gelegen in een dergelijke zone, hoewel het mogelijk is 
dat niet elke constructie op een perceel getroffen wordt.

Ligging ten aanzien van actieve landbouwbedrijven en GPBV-bedrijven 

De ligging ten opzichte van actieve landbouwbedrijven en GPBV-bedrijven is een dankbaar 
handvat om de band met de landbouw te duiden. 

Enerzijds is het voor para-agrarische bedrijven van belang dat zij zich in nabijheid van actieve 
landbouw bevinden. Er bestaat steeds een verband met de actieve landbouwsector in de para-
agrarische bedrijfsvoering. Hierdoor zijn dergelijke functies idealiter gelegen in nabijheid van 
andere actieve landbouwbedrijven. De nabijheid van actieve landbouwbedrijven is moeilijk uit te 
drukken in een aantal meters, deze band is immers veeleer inhoudelijk. Idealiter bevinden deze 
bedrijven zich aan de randen van strategische landbouwgebieden, zijn ze goed ontsloten op het 
wegennet en sluit hun ruimtebeslag aan op dat van andere (zone-eigen) ruimtegebruikers.  

Anderzijds is het voor zonevreemde functies die geen zo’n band (meer) hebben, maar 
bijvoorbeeld inzetten op toerisme en de beleving van de open ruimte, aangewezen dat zij zich 
niet in de directe nabijheid van actieve landbouwbedrijven bevinden. Deze functies hebben 
omwille van hun bezoekersprofiel een lage tolerantie naar hinder toe. Zoals hierboven reeds 
opgemerkt, veroorzaken landbouwbedrijven door hun bedrijfsvoering doorgaans wel enige 
hinder. Het is dus niet wenselijk om zonevreemde functies te voorzien in gebieden waar hinder 
te verwachten valt. 

GPBV staat voor Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging en deze term 
wordt gebruikt om industriële installaties mee aan te duiden. GPBV-bedrijven hebben door 
hun bedrijfsvoering een grote impact op het milieu en veroorzaken vaak hinder ten opzichte 
van hun omgeving. Deze bedrijven verzorgen om deze reden een grote hoeveelheid aan 
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milderende technieken, vaak opgelegd vanuit een aanzienlijk ‘milieu-luik’ (IIOA) van hun 
omgevingsvergunning. Grootschalige landbouwbedrijven, met name intensieve pluimvee- of 
varkenshouderijen, vallen eveneens onder deze regelgeving. In de Vlaamse Ardennen komen 
niet veel van deze bedrijven voor. De meeste daarvan bevinden zich aan de westelijke zijde, 
voornamelijk in de gemeenten Wortegem-Petegem en Kruisem. Het voorzien van nieuwe niet-
agrarische functies in landbouwinfrastructuren nabij deze bedrijven is niet wenselijk vanwege de 
hinderaspecten die deze bedrijven veroorzaken. 

Gezien dit afwegingskader steunt op sensibilisering en dialoog en hierbij ook aan de nieuwe 
gebruikers wordt gevraagd om begrip te tonen naar de actieve landbouw, is het weinig 
verantwoord om bij deze onvermijdelijke hinder zonevreemde functies te vergunnen. De 
zonevreemde ruimtegebruikers zouden hiervan immers de dupe zijn. 

Als richtcijfer stelt het afwegingskader een minimale afstand van +/- 300 meter in vogelvlucht 
ten opzichte van deze bedrijven. Deze afstand wordt ontleend aan de VLAREM en wordt bepaald 
in vogelvlucht aangezien het om hinderaspecten gaat. 

De ligging van een hoeve ten opzichte van actieve landbouwbedrijven en GPBV-bedrijven kan 
op een eenduidige wijze worden bepaald via Geopunt. Wel dient kort te worden nagekeken, 
op basis van bijvoorbeeld een luchtfoto, of de effectieve bedrijfsvoering ook plaatsvindt op de 
locatie waar het bedrijf ingeschreven en dus aangeduid is. Dit vereist geen noemenswaardige 
arbeidslast.  

18.2. Band met de bebouwde omgeving  

Bij het beoordelen van aanvragen tot hergebruik van hoeves is het soms aangewezen om de 
band met de bebouwde omgeving te kunnen aantonen en/of objectiveren. Hiertoe voorziet dit 
afwegingskader enkele suggesties. 

De band met de omgeving kan interessant zijn voor die zonevreemde functies die ook in relatie 
staan tot de bebouwde ruimte of tot kernen. Een voorbeeld hiervoor is de residentialisering. 
Indien het beoordelen van een woonfunctie afhankelijk van de ligging ten opzichte van andere 
bebouwde gehelen zou worden gedaan, resulteert dit vermoedelijk in een sterkere motivatie. 
Een gelijkaardige motivatie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld toeristische logies.

Ligging in een gebouwengroep en in een ruimere omgeving 

Voor sommige aanvragen tot niet-agrarisch hergebruik is het interessant om te (kunnen) 
verwijzen naar de mate waarin een hoeve afgezonderd ligt in het landschap. Het is bijvoorbeeld 
aangewezen om bij het vergunnen van een zonevreemde woonfunctie aan te tonen dat het gaat 
om een gebouw dat deel uitmaakt van een bebouwde cluster en dus niet geïsoleerd is. Het is 
omgekeerd ook net van belang om bij het weigeren van een zonevreemde woonfunctie aan te 
tonen dat de aanwezige bebouwing volledig geïsoleerd ligt. 

Om deze isolatie te kunnen kwantificeren en objectiveren heeft men nood aan eenduidige 
maatstaven. Hiervoor kunnen we begrippen benutten uit het besluit toelaatbare zonevreemde 
functiewijzigingen, maar niet binnen de artikelen die betrekking hebben op agrarisch 
hergebruik. Deze begrippen zijn ‘gebouwengroep’ en ‘ruimere omgeving’ zoals zij worden 
gedefinieerd in het besluit.   
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Voor het begrip ‘gebouwengroep’ vinden we in het besluit toelaatbare zonevreemde 
functiewijzigingen volgende definitie:

• “In dit besluit wordt verstaan onder:

• 1° ...

• 2° gebouwengroep: minstens drie gebouwen of gebouwencomplexen, al dan  
 niet aan dezelfde kant van de straat gelegen, die samen geen functioneel, maar  
 wel een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen;

• 3° …

• 4° (…)

• 5° (…)

• 6° (…)”

Deze definitie wordt verder omschreven in het verslag aan de Vlaamse Regering bij datzelfde 
besluit. In dit verslag wordt bijkomende informatie verschaft over hoe dit begrip kan worden 
getoetst. 

“gebouwengroep” Het dient te gaan over minstens drie gebouwen of 
gebouwencomplexen, al dan niet aan dezelfde kant van de straat gelegen, die 
samen geen functioneel, maar wel een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen. 
Een boerderijcomplex, bestaande uit het woongebouw en twee losstaande 
stallen, is dus geen gebouwengroep, want het vormt één functioneel geheel. 
Het moet dus werkelijk minstens 3 onafhankelijk van elkaar functionerende 
eenheden betreffen (van 3 verschillende eigenaars). Met in aparte onderdelen 
gesplitste onroerende goederen zal geen rekening worden gehouden. Met 
ruimtelijk aaneengesloten geheel wordt een geheel van gebouwen bedoeld, 
die zeer dicht bij elkaar gelegen zijn. Wanneer de ruimte tussen de gebouwen 
meer dan 50 meter bedraagt, is dit reeds voldoende om niet meer van een 
ruimtelijk aaneengesloten geheel te spreken.” 

Verslag aan de Vlaamse Regering bij Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van 
de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen 28/11/2002

Door het begrip zo nauw te definiëren wordt zo min mogelijk ruimte gelaten voor een 
subjectieve interpretatie van dit begrip. Het is dus een begrip dat zich goed leent als objectieve 
maatstaf. Bovendien is het een eenduidig begrip met een grondslag in de wetgeving waarvan 
men gebruik zou kunnen maken, weliswaar slechts informatief aangezien het in de context 
van agrarisch hergebruik strikt gezien niet van toepassing is in de relevante wetgeving. Een 
infrastructuur is vanuit dit begrip wel of niet gelegen in een gebouwengroep, wat dan wil 
zeggen dat er zich in een straal van 50m rondom de relevante hoeve zich minimaal twee andere 
gebouwencomplexen bevinden die in handen zijn van minimaal twee andere eigenaars en welke 
samen geen functioneel verband vertonen. Dit zijn allen zaken die een behandelend ambtenaar 
binnen de beoordeling van een dossier kan nagaan. Het vereist een beperkte hoeveelheid 
onderzoek voor een bijkomende informatieve motivatie. Daarom wordt dit best ingezet in die 
dossiers waar het verwacht wordt het meeste relevantie te hebben en werkelijk te kunnen 
bijdragen aan de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening. 

BVR 28/11/2003 
art. 1
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Door dit begrip toe te passen, kunnen versnipperende activiteiten worden beperkt. De 
bestaande ruimtelijke toestand van de omgeving vormt hier wel een sterke factor in de 
beoordeling. Eveneens relevant is hierbij het tweede begrip, namelijk ‘ruimere omgeving’. Dit 
begrip wordt in het besluit als volgt gedefinieerd:

• “In dit besluit wordt verstaan onder:

• 1° ...

• 2° (...);

• 3° …

• 4° ruimere omgeving: omgeving die ruimtelijk aansluit bij het gebouw of  
 gebouwencomplex, steeds beperkt tot een maximum van 200 meter;

• 5° (…)

• 6° (…)

Hoewel ook dit begrip op de agrarische gebieden geen toepassing heeft binnen het besluit, blijkt 
deze afstand toch een goede maat om de relatie tot de bredere omgeving beter te kunnen 
bepalen. 

Deze afstand van 200 meter ten aanzien van andere bebouwing in de omgeving kan worden 
benut als ondersteunende motivatie van de goede ruimtelijke ordening. Ze biedt immers een 
eenduidige, gemakkelijk te controleren maatstaf die de relatie naar andere constructies in de 
omgeving van een aanvraag duidt. Ook de mate waarin een constructie geïsoleerd is wordt met 
deze afstand onderbouwd. 

Ligging ten opzichte van een kern 

De ligging ten opzichte van kernen biedt een handvat dat op twee manieren kan worden 
gehanteerd. Enerzijds zou een wenselijke relatie tot de kern hiermee bijkomend kunnen 
worden gemotiveerd. Functies die hierbij relevant zijn, zijn kerngeoriënteerde en toeristische 
functies alsook woonfuncties, bijvoorbeeld omdat hun bedrijfsvoering geënt is op deze kernen 
en/of hun bezoekers en gebruikers voornamelijk uit deze kernen afkomstig zijn. Bovendien 
kunnen kerngeoriënteerde functies (of zeker ook zone-eigen kleinschalige landbouw) een 
toegevoegde waarde betekenen voor de kernen en kunnen voor een zachtere overgang tussen 
kern en buitengebied zorgen. Deze functies hebben bovendien het potentieel om de band 
tussen de kern en het buitengebied te optimaliseren, zeker indien nog een sterke band met de 
agrarische functies aanwezig is. 

Het kan voor bepaalde zonevreemde vormen van hergebruik in de eerste plaats dus erg 
interessant zijn om net niet te ver gelegen te zijn van de voorzieningen en (commerciële) 
functies in de kernen. Ook de openbaar vervoersvoorzieningen kunnen hierbij een interessante 
piste zijn. De functiewijzigingen die voornamelijk op bezoekers gericht zijn, zijn vaak geïsoleerd 
gelegen en slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Men zou hiermee rekening kunnen 
houden, niet zozeer om verafgelegen sites als onwenselijk te aanschouwen, maar wel om sites 
die wél door het openbaar vervoer ontsloten worden, net te waarderen. Eenzelfde redenering 
kan in die zin worden gevolgd voor wat betreft zachte ontsluitingen. Hoeves waarvoor 
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bijvoorbeeld een toeristisch-recreatief hergebruik wordt aangevraagd, zijn best goed bereikbaar 
voor zacht verkeer. Zeker in de Vlaamse Ardennen, waar het fietstoerisme sterk aanwezig is, 
wordt hiermee best rekening gehouden (wat ook vaak al het geval is).    

Anderzijds kan het ook net interessant zijn om een minimale afstand tot de kernen te kunnen 
waarborgen. Hoogdynamische para-agrarische functies zijn hiervoor een voorbeeld aangezien 
zij een industrieel karakter hebben en vaak (zware) mobiliteit veroorzaken. Ook ter bescherming 
van deze woonkernen wegens bepaalde hinderaspecten van deze functies, is deze bedrijvigheid 
best gelegen op voldoende afstand van kernen. Belangrijker dan de afstand, blijft uiteraard het 
mobiliteitseffect van het hergebruik op kernen en omgeving. 

Om de ligging ten opzichte van de kern te duiden wordt het richtcijfer van 500 meter in 
vogelvlucht voorgesteld. De afstand wordt uitgedrukt in vogelvlucht gezien het binnen deze 
context enerzijds om hinderaspecten en anderzijds om een rechtlijnige nabijheid gaat. Belangrijk 
is wel dat het hier niet gaat om een afstand tot de kerk of het marktplein, maar tot aan de rand 
van de kern. Kernen werden door departement Omgeving afgebakend en deze afbakening geldt 
binnen de berekening van de ligging. Hierdoor is dit handvat eenvoudig en eenduidig te bepalen. 

Aanwezigheid van een woning 

De aanwezigheid van een woongelegenheid in de hoeve vormt voor de meeste zonevreemde 
functies reeds een belangrijke randvoorwaarde. De aanwezigheid van een woning garandeert 
een minimaal onderhoud van de aanwezige infrastructuren alsook sociale controle en enige 
vorm van beveiliging ten aanzien van de overige infrastructuren. Dit is in de meeste gevallen 
wenselijk en zit dan ook vandaag al vaak vervat in een aanvraagdossier. 

Hierbij wordt ook opgemerkt dat het niet mogelijk is een woonfunctie te realiseren in het 
agrarisch gebied als er voorheen nog geen woning vergund werd. Indien er dus ook geen woning 
aanwezig is op het betreffende perceel, kan deze in de toekomst ook niet worden gerealiseerd. 
Dit houdt omgekeerd verschillende zaken in. In de eerste plaats is het erg onwaarschijnlijk dat 
bij een zonevreemde functiewijziging de woonfunctie zou verdwijnen uit de hoeve. De woning 
vormt doorgaans het meest verkoopbare element bij een landbouwbedrijf en deze woning 
brengt aan de verkoper doorgaans het meeste financiële gewin op. Het verdwijnen ervan wordt 
dus als weinig waarschijnlijk gezien. In de tweede plaats is het in het afwegingskader onwenselijk 
om een functiewijziging waarvan verwacht wordt dat deze baat heeft bij een aanwezige woning, 
toe te laten op percelen waar er nog geen woonfunctie vergund werd. De waarschijnlijkheid dat 
voor deze percelen in de toekomst een vraag zou komen voor de bouw van een woning is erg 
groot en juridisch niet beantwoordbaar. Dit zou illegitieme bouw of inrichting in de hand werken, 
wat bij woningen steeds erg gevoelig is. 

In de context van dit handvat dient te worden opgemerkt dat sommige bedrijven in het verleden 
reeds een afsplitsing doorvoerden tussen de woning en de landbouwbedrijfsgebouwen. Indien 
voor de afgesplitse bedrijfsgebouwen nadien een aanvraag tot functiewijziging zou worden 
opgemaakt terwijl de woning als aparte entiteit zou blijven bestaan (en in een andere eigendom 
zou blijven) bestaan er voor deze infrastructuren geen verdere toekomstmogelijkheden die 
een woonfunctie behelzen. Voor deze landbouwinfrastructuren bestaat mogelijk wel een 
heel interessante onthardingsopgave. Zij werden immers aangeduid als ‘weinig geschikt voor 
de landbouw’ in trappen 1 en 2 en hebben heel beperkte mogelijkheden als niet-agrarische 
infrastructuur. Gezien de ligging van deze hoeves in de open ruimte liggen hier waarschijnlijk 
directe klimaatwinsten. 
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Daarenboven betreft het controleren van dit handvat een eenduidig te bepalen criterium, 
eventueel met behulp van het vergunningenregister of door eigendomsdocumenten of notariële 
documenten. 

18.3. Band met de onbebouwde omgeving  

Net als bij bepaalde functies een band met de bebouwde omgeving interessant is, kan dit voor 
andere functies net de band met de onbebouwde omgeving zijn. Hier gaat het doorgaans niet 
over het onbebouwde agrarische landschap, aangezien in dat geval een agrarisch hergebruik 
veel waarschijnlijker zou zijn. Voor para-agrarische activiteiten zou dit eventueel wel nog 
kunnen. 

Veelal toeristisch-recreatieve zonevreemde functiewijzigingen, zoals deze in functie van 
hoevetoerisme en logies, maar bijvoorbeeld ook agrarische verbreding op dit vlak, zijn gebaat bij 
een aantoonbaar verband met de onbebouwde ruimte in de omgeving van de hoeve.  

Ligging ten opzichte van natuur en aantrekkingspolen 

De Vlaamse Ardennen zijn gekend als toeristisch-recreatieve regio en haar uitzonderlijke 
landschap draagt hier uiteraard aan bij. De ligging ten opzichte van gebieden met natuurwaarde 
en (recreatieve of culturele) aantrekkingspolen is voor bepaalde zonevreemde functies om 
verschillende redenen van belang. Er kan tevens onderzocht worden of er zich in de directe 
nabijheid recreatiedomeinen en/of uitzonderlijke erfgoedrelicten gelegen zijn. Ook interessant 
zijn bepaalde evenementen, bijvoorbeeld sportevenementen, die mogelijk in de omgeving 
doorgaan. De Vlaamse Ardennen zijn hiervoor als regio immers erg populair. 

Voor para-agrarische functies of zonevreemde functies met een eerder industrieel karakter is 
het aangewezen deze functies niet te willen vergunnen in nabijheid van waardevolle open ruimte 
en (toeristische) aantrekkingspolen. Voor wat betreft de gewenste afzondering omwille van 
hinder is deze afstand ook interessant, omwille van de milieutechnische en visueel-vormelijke 
impact van deze -meer industriële- functies op het landschap rondom de gebieden met 
natuurwaarden.  

Anderzijds is het voor zonevreemde (en zone-eigen verbredende) functies die inspelen op het 
toeristisch karakter van de Vlaamse Ardennen de nabijheid tot deze gebieden net interessant. 
Deze functies worden dus idealiter voorzien in hoeves die zich door hun ligging goed lenen tot 
de beleving van de open ruimte en de natuur. Hier gaat het voornamelijk om landschappelijke 
redenen, waarbij verwacht wordt dat deze functies zich beter en eenvoudiger zullen integreren 
in het aanwezige landschap en dat deze kleinschaliger van aard zullen zijn. Bepaalde hoeves, die 
zich reeds in de nabijheid van dergelijke natuurgebieden bevinden, kunnen in een zonevreemde 
functiewijziging een realistisch toekomstperspectief bekomen als toeristische invulling, indien 
deze hoeves werkelijk geen toekomstmogelijkheden hebben binnen de agrarische sector.   

De toetsing van deze ligging kan op een tamelijk eenduidige wijze gebeuren wanneer gewerkt 
wordt met een streng afstandscriterium. Dit kan, maar is weinig wenselijk aangezien zo’n 
werkwijze geen eigenlijke toetsing in het landschap, in het reliëf hanteert. 

Voor wat betreft historische landschappelijke gehelen met hoge natuurwaarden kan een 
bovendien ook een erfgoedbescherming bestaan. Dit zal doorgaans een cultuurhistorisch 
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landschap betreffen. In deze gebieden geldt steeds de juridische bescherming van kwetsbare 
gebieden zoals bepaald in de juridische toets (zie hierboven). Bij deze functiewijzigingen kunnen 
meer functies mogelijk zijn dan enkel deze die opgenomen zijn in het besluit toelaatbare 
zonevreemde functiewijzigingen. Voor de gebieden met een erfgoedaanduiding zullen vanuit 
de erfgoeddiscipline vermoedelijk hogere kwaliteitseisen gelden omtrent landschappelijke 
integratie en/of visueel-vormelijke en cultuurhistorische aspecten. 

Afstand tot openbaar vervoer en mogelijkheid tot zachte ontsluiting 

Tot slot is het voor bepaalde zonevreemde functiewijzigingen wenselijk dat zij op een 
aanvaardbare afstand van een halte van het openbaar vervoer én binnen een zacht (recreatief) 
netwerk gelegen zijn. Dan gaat het voornamelijk over functies die zich idealiter nabij kernen 
bevinden of gericht zijn op zachte mobiliteit, zoals bijvoorbeeld op het wielertoerisme in de 
regio. We doelen met dit laatste ruimtelijk handvat op het kunnen bereiken van de hoeve door 
middel van publiek, niet-gemotoriseerd vervoer of op een recreatieve manier. Hiertoe vormen 
de verschillende bestaande netwerken in de Vlaamse Ardennen een uitzonderlijk dankbare 
basis. Deze bieden over de volledige regio heen een interessante, aangename en veilige 
weginfrastructuur om zich traag op te bewegen. 

Bij het overwegen van voorstellen tot zonevreemd hergebruik kan gekeken worden naar 
de nabijheid van haltes voor het openbaar vervoer en een ontsluiting op een (unimodaal) 
fietsroutenetwerk. Bijvoorbeeld voor zonevreemde vormen van hergebruik die een breder 
publiekskarakter hebben, of zelf verkeersbewegingen veroorzaken, kan voorafgaande aandacht 
voor een dergelijke ontsluiting van de hoeve een meerwaarde betekenen.  

Idealiter bevinden zo’n ontsluitingsmogelijkheden zich op wandelafstand van de hoeve in 
kweste. Dit houdt een afstand van +/- 500 à 750 meter in. 

Dit handvat is vooral van toepassing op bedrijfsvoeringen waarbij verplaatsingen met het 
openbaar vervoer mogelijk en realistisch zijn. Ze hebben een laag-dynamisch karakter of zijn 
erg geschikt om deze vorm van transport aan te moedigen bij hun bezoekers en gebruikers. Voor 
dergelijke functies kan dit een geschikt handvat bij de beoordeling van de goede ruimtelijke 
ordening zijn. Ook voor het zonevreemd wonen zou rekening gehouden kunnen worden met 
een zachte ontsluiting. Deze meer afgelegen woningen zijn vaker auto-afhankelijk omwille van 
hun ligging. Door voorafgaand rekening te houden met andere vormen van ontsluiting, wordt de 
woonfunctie in kwestie ook gezien binnen het vervoersnetwerk.  

Dit handvat kan op een intuïtieve manier worden gecontroleerd: we doelen hier immers op een 
vanzelfsprekende vorm van nabijheid. 
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18.4. Samenvattend overzicht van de handvaten voor motivatie

Hieronder worden de verschillende handvaten uit bovenstaande tekst opgelijst. Deze handvaten 
lijken ons dankbaar binnen de beoordeling van een vergunningsaanvraag tot hergebruik van een 
hoeve, als aandachtspunten waaraan de behandelende ambtenaar misschien niet in de eerste 
plaats denkt. Zij vertrekken vanuit de goede ruimtelijke ordening en zijn expliciet bedoeld om 
hier bijkomende argumenten en motivatie voor te voorzien. Het betreft een niet-limitatieve lijst 
van zaken waaraan men inspiratie kan ontlenen om een bepaalde beslissing omtrent het niet-
agrarisch hergebruik van hoeves verder mee te onderbouwen.  

1. Onwenselijke locaties voor bijkomende niet-agrarische activiteiten  

 - Waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones 

 - Ligging ten aanzien van actieve landbouwbedrijven en GPBV-bedrijven 

2. Band met de bebouwde omgeving  

 - Ligging in een gebouwengroep en in een ruimere omgeving 

 - Ligging ten opzichte van een kern 

 - Aanwezigheid van een woning 

3. Band met de onbebouwde omgeving  

 - Ligging ten opzichte van natuur en aantrekkingspolen 

 - Afstand tot openbaar vervoer en mogelijkheid tot zachte ontsluiting 
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19 Lasten en voorwaarden

19.1. Voorwaarden en lasten : toepassingskader 

Lasten en voorwaarden worden vaak in dezelfde adem genoemd. Ze hebben echter elk een 
andere finaliteit en toepassingsmodaliteiten. 

Voorwaarden vinden hun bestaansreden in het remediëren van een onverenigbaarheid van 
een vergunningsaanvraag met de goede ruimtelijke ordening. Het typevoorbeeld van een 
voorwaarde is de verplichting om een landschappelijke inkleding te voorzien bij een (doorgaans 
nieuwe) landbouwloods. Een voorwaarde dient steeds te voldoen aan volgende vereisten:

• Voorwaarden moeten voldoende precies zijn. Dit betekent dat ze geen appreciatieruimte 
laten bij de uitvoering ervan.

• Voorwaarden moeten redelijk in verhouding staan tot het project. Dit betekent dat de 
voorwaarde op zich slechts een beperkte draagwijdte mag hebben en geen essentiële 
wijziging mag betekenen aan het project. De beperkte planaanpassingen moeten een 
antwoord vormen op een advies/bezwaar, in functie staan van de bescherming van mens 
en natuur, en geen schending inhouden van de rechten van derden (zie ook art. 30 van het 
Omgevingsvergunningsdecreet).

• Voorwaarden moeten te verwezenlijken zijn door de aanvrager, bouwheer, gebruiker 
of exploitant. Dit betekent dat de voorwaarde geen bijkomende beoordeling door de 
overheid mag inhouden tenzij de uitvoeringsmodaliteit. Een opgelegde voorwaarde bij een 
vergunning kan dus geen andere / bijkomende vergunningsplichtige handeling inhouden. 

Lasten worden niet opgelegd uit de bekommernis om het aangevraagde vergunbaar te maken, 
wat wel het geval is bij vergunningsvoorwaarden. Het project kan vanuit wettigheidsoogpunt 
en vanuit de goede ruimtelijke ordening perfect worden vergund zonder de bijkomende 
verplichtingen die als lasten worden opgelegd. De lasten zijn als het ware het prijskaartje voor 
het bekomen van de vergunning: ze vormen een ‘maatschappelijke compensatie’ voor de 
meerwaarde die de aanvrager verwerft bij het realiseren van de vergunning, in het licht van de 
bijkomende beleidstaken die een overheid (met belastinggeld) op zich neemt. In de context 
van hergebruik hoeves zijn voorbeelden van bijkomende taken voor het plaatselijk bestuur: 
verkeersafwikkeling, afvoer van afvalwater, waterzuivering, voorkomen van overstromingen, 

mesomicro

schaalniveau(s) waarop lasten en voorwaarden worden opgelegd: 
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voorkomen droogte/hittestress, behoud van erfgoedwaarden, ...

Uiteraard dient de opgelegde last ook steeds te voldoen aan de principiële vereisten: 

• De last dient redelijk in verhouding te zijn met het vergunde project, zowel in het licht van 
de meerwaarden voor de vergunninghouder als in het licht van de bijkomende taken van de 
overheid die volgen uit het vergunde project.

• De last dient verband te houden met wat vergund wordt en dient zijn oorzaak te vinden in 
een taak die voor de vergunningverlenende overheid volgt uit de vergunning. 

• Daarnaast is ook vereist dat de last verwezenlijkt kan worden door toedoen van de 
vergunninghouder, wat inhoudt dat het vergunde project geen bijkomende beoordeling 
meer kan inhouden. Een opgelegde last bij een vergunning kan dus niet nòg een 
vergunningsplichtige handeling inhouden. 

19.2. Inspirerende (beleids-)ideeën uit de workshop

Gedurende de tweede workshop werd de beoordelingsmethode meer in detail bekeken 
met de actoren. Hierbij werd ook aandacht besteed aan de eventuele voorwaarden en/of 
lasten die men aan aanvraagdossiers oplegde. Vanuit deze sessie selecteerden we enkele 
voorbeelden die kansrijk lijken, zowel als bijzondere voorwaarde(n) alsook -en zeker- binnen een 
vooroverleg bij vergunningsaanvragen. Deze voorbeelden zijn er op gericht om ofwel directe 
ruimtelijke winsten te bekomen, ofwel om preventief in te zetten op een zuinig toekomstig 
ruimtegebruik. 

Binnen de workshop werden zowel agrarische als niet-agrarische voorbeelden van hergebruik 
voorgesteld aan de actoren. Zij formuleerden over deze aanvragen uiteenlopende voorwaarden 
en lasten. Sommigen daarvan zij op beide vormen van hergebruik van toepassing, andere 
voorbeelden enkel op agrarische dan wel niet-agrarische vormen van hergebruik. Deze werden 
hieronder opgesplitst al naar gelang. 

Voorwaarden en lasten zowel van toepassing op agrarische als niet-agrarische 
functies 

Aangezien het binnen dit onderzoek specifiek over hergebruik gaat, werd in de eerste plaats 
gezocht naar directe ruimtelijke winsten die konden bereikt worden bij het toelaten van de 
nieuwe activiteit. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de overname van een actief 
landbouwbedrijf door een andere actieve landbouwer geen functiewijziging (en dus geen 
stedenbouwkundige handeling) inhoudt. Hierdoor moeten we dergelijke overnames zien 
als zijnde gekoppeld aan een andere stedenbouwkundige handeling, zoals bijvoorbeeld het 
vervangen van bestaande constructies of het uitbreiden van het aantal constructies aanwezig 
op de site. Bij niet-agrarisch hergebruik gaat het, gezien de functiewijziging, vanzelfsprekend 
over een stedenbouwkundige handeling. Dit wil in de praktijk helaas niet zeggen dat deze de 
facto ook aangevraagd wordt. Het blijft in die zin nog steeds van groot belang om pro-actief aan 
sensibilisatie omtrent niet-agrarisch hergebruik te doen. 

Een eerste wijze waarop ruimtelijke winsten mogelijk zijn, is door aanvragers er op te wijzen 
dat het hergebruik van de bestaande constructies en verhardingen op de overgenomen 
site steeds de meest wenselijke piste is. Binnen een erfgoedcontext spreekt dit uiteraard voor 
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zich: gezien de waarde van de constructies an sich, staat hun behoud uiteraard voorop. Voor 
sites die niet binnen een erfgoederkenning vallen, geldt echter dat vele potentiële kopers geen 
interesse hebben in de bestaande constructies maar deze sites meer als grond voor een herbouw 
benaderen. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Voorafgaande sensibilisering over het 
wenselijk behoud én hergebruik van de bestaande constructies is dus noodzakelijk.

Dit wil echter niet betekenen dat bouwfysisch verouderde constructies per se behouden dienen 
te blijven. Het herbouwen van noodzakelijke constructies ten aanzien van de functie is nog 
steeds mogelijk. Hierbij is belangrijk dat men voor deze constructies een gebruik (en dus een 
noodzaak) kan aantonen, en dat dit dus niet inhoudt dat de oorspronkelijke bebouwing hierdoor 
leeg komt te staan. Bij dergelijke herbouwopgaves kan men opleggen de oorspronkelijke 
footprint te respecteren. Ook kan men hier streven naar een compactere bebouwingscluster, 
zowel bij agrarische als niet-agrarische vormen van hergebruik. Binnen de context van het 
herbouwen van noodzakelijke constructies, en dan vooral als onderdeel van een agrarisch 
hergebruik, kan men ook aansturen op het gebruik van een omkeerbare bouwtechniek en/
of recycleerbare bouwmaterialen. De laatste jaren werd op deze innovatieve technieken 
sterk ingezet. Dergelijke gebouwen worden met veelal gerecycleerde / recycleerbare modules 
gebouwd en kunnen naar gelang de noden worden vergroot of net verkleind, of verwijderd 
en elders zonder structureel kwaliteitsverlies opnieuw worden geplaatst. Het is courant in de 
landbouwsector om constructies van andere landbouwers over te kopen en deze bouwtechniek 
sluit hierop aan.  

Een andere mogelijkheid om ruimtelijke winsten te boeken, is het opleggen van een 
sloopvoorwaarde. Dit kan gaan om een gedeeltelijke sloop van constructies en/of een volledige 
of gedeeltelijke sloop van verhardingen. Hiermee worden onmiddellijke winsten behaald naar 
hemelwaterinfiltratie toe. Een sloopvoorwaarde is in feite vooral van toepassing bij de niet-
agrarische vormen van hergebruik, aangezien deze een minder grote behoefte aan verhardingen 
en constructies zouden hebben. Bij agrarisch hergebruik kan echter ook gekeken worden naar 
dergelijke ruimtelijke winsten wanneer op de site, of door het wijzigen van constructies op de 
site, bepaalde verhardingen of constructies hun nut verloren zijn. Met een sloopvoorwaarde 
kan de vergunningsverlenende overheid ook op micro-schaal klimaatinspanningen aan de 
aanvragers opleggen, vanuit een ‘voor wat, hoort wat’-attitude. Dergelijke voorwaarde zet in 
op het verminderen van de verhardingsgraad van een site door het permanent verwijderen van 
infrastructuren. Een andere oplossing ligt in het opleggen van waterdoorlatende verhardingen, 
zoals met grasdals, of door bestaande verhardingen te beperken in oppervlakte, zoals wegen in 
karrenspoor. Dit zijn an sich mildere voorwaarden, maar in de context van bestaande verharding 
vragen deze vaak dezelfde (of zelfs meer) financiële inspanningen van de aanvrager. 

Een volledige sloop van een voormalige landbouwzetel is ook een mogelijke toekomstpiste 
binnen dit onderzoek, maar dit type is uiteraard niet gekoppeld aan een hergebruik en 
betreft in die zin ook geen voorwaarde of last. Binnen dit onderzoek wordt volledige sloop 
van voormalige landbouwbedrijfszetels ook vooral benaderd als een toekomstpiste voor die 
sites die niet gelegen zijn in landbouwstrategisch gebied én hun gebruikswaarde voor de 
landbouw volledig verloren zijn, gecombineerd met een ligging in precair (natuur-)gebied en/
of wanneer zij zelf een versnippering betekenen in het aaneengesloten landbouwlandschap. 
Tijdens de workshops werd er in die context ook op gewezen dat het belangrijk is de (beperkte) 
middelen die voor dergelijke sloop beschikbaar zouden zijn, gericht in te zetten op die 
plaatsen waar ze de grootste winsten zullen betekenen. Inzetten op de volledige sloop van ex-
landbouwbedrijfszetels in reeds zeer versnipperde gebieden waarin zich een veelheid van andere 
functies bevinden, zou zonde zijn. Het voorbehouden van dergelijke middellen om een tamelijk 
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aaneengesloten landbouwgebied te ontpitten of om directe natuur- en klimaatwinsten binnen 
een groter geheel te behalen leek de actoren een doordachtere piste.  

Een andere, reeds courant toegepaste, vraag bij de reconversie van voormalige 
landbouwbedrijfssites is het laten opmaken van een bedrijfsintegratieplan. Een dergelijk plan 
wordt in het kader van agrarisch hergebruik doorgaans zelfs gratis opgemaakt. Het doel van een 
dergelijk plan is het landschappelijk integreren van de bestaande constructies en verhardingen. 
De integratie van gebouwen in het landschap was een breed gedragen voorwaarde doorheen 
de workshop. De actoren stelden dat het vooral noodzakelijk was om de infrastructuren niet 
te laten domineren in het landschap en dat hierbij rekening wordt gehouden met het reliëf. 
Men gaf in deze context expliciet mee dat dit voor wat betreft erfgoedlandschappen absoluut 
noodzakelijk is. Verder werd ook gesteld dat het wenselijker is om de landbouwinfrastructuur 
niet te verbergen in het landschap, bijvoorbeeld door het gebruik van hoge groenschermen. 
De actoren stelden dat deze functionele gebouwen net deel uitmaken van een agrarisch 
landschap en hierin ook hun waarde hebben. Het leek vooral niet de bedoeling dat zij, of het 
groenscherm dat hen net ‘wegsteekt’, dominant in het zicht zou liggen. Binnen de context van 
bedrijfsintegratie werd evenwel vermeld dat de landbouwinfrastructuren vaak een divers en 
weinig kwalitatief architecturaal geheel vormen, vaak ook verbonden met de overname en 
aankoop van (tweehands) stallen en loodsen. Soms resulteert dit in een weinig kwalitatief geheel 
dat weinig wenselijk is om in het landschap te behouden. Hier zag men in de eerste plaats wel 
mogelijkheden voor (inheemse) groenschermen en het gebruik van klimplanten tegen gevels.   

Tot slot kwamen nog enkele voorwaarden en lasten omtrent mobiliteit ter sprake, zowel voor 
agrarisch als niet-agrarisch hergebruik relevant. Men opperde dat het mogelijk is om door 
middel van een financiële last de aanvrager een bijdrage te laten leveren aan het plaatselijk 
verbreden van de landelijke wegen. Deze verbredingen dienen als passeer- en ontwijkstroken 
voor het verkeer op de toegangswegen en ontsluitingswegen voor de hoeve in kwestie. Het is 
niet wenselijk dat de aanleg van dergelijke weginfrastructuur door de aanvrager zelf worden 
uitgevoerd. Een financiële last legt een (bij voorkeur vooraf bepaald en vast) bedrag op aan 
de aanvrager. Met een dergelijk bedrag kan de gemeente zelf voorzien in de aanleg van 
deze infrastructuur die de verkeersveiligheid bevordert. Het aanleggen van deze verharde 
verbredingen vormt op zich een vergunningsplichtige handeling, waardoor zij niet als een 
voorwaarde aan een andere vergunning (met name die in functie van het hergebruik) kan 
worden opgelegd. Het werken met een vaste finaciële last is tevens wenselijk aangezien de 
gemeente zo (een deel van) het nodige budget gericht kan gebruiken en deze wegenwerken 
bovendien kan meenemen met andere werken zoals opgenomen in het structuur- of beleidsplan.

Vervolgens werd tijdens de tweede workshop ook geopperd dat bij agrarische of niet-
agrarische functies die zich richten op de lokale gemeenschap, aandacht dient te gaan naar een 
kwalitatieve fietsenstalling. Bij CSA of pluktuinen werd bijvoorbeeld gesteld dat de producten 
met de fiets door de lokale consumenten moesten kunnen worden afgehaald. Dergelijke 
bedrijfsvoering vraagt dan ook dat men een degelijke infrastructuur voor fietsers voorziet. 
Dit is bijvoorbeeld een overdekte, verlichte fietsenstalling met ook voldoende plaats voor 
brede fietsmodellen zoals bakfietsen. Deze infrastructuur wordt, in lijn met de bovenstaande 
voorwaarde, idealiter in een bestaand gebouw of op bestaande verharding voorzien.   

Hiernaast werd nog een aandachtspunt meegegeven omtrent de mobiliteitsimpact. Deze 
voorwaarde heeft echter vooral betrekking op de bedrijfsvoering, waardoor hier vooral tijdens 
het voortraject van een aanvraag op moet worden ingezet. Wanneer men een gewenste vorm 
van hergebruik dient te beoordelen maar de mobiliteitsimpact ervan eerder groot is, kan men in 
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een voorbespreking voorstellen om deze te beperken door de producten op een andere manier 
tot bij de consument te krijgen, bijvoorbeeld door te leveren of te werken met afhaalpunten in 
de kern(en). Dit is vooral mogelijk voor de gemeenschapsgerichte vormen van landbouw zoals 
CSA. Bij niet-agrarisch hergebruik ligt dit minder voor de hand, maar kan dit -wanneer relevant- 
ook steeds meegegeven worden tijdens een voortraject. 

Voorwaarden en lasten van toepassing op agrarische functies

Bepaalde voorbeelden van kansrijke lasten en voorwaarden uit het workshoptraject zijn 
uitsluitend van toepassing op aanvragen tot agrarisch hergebruik van hoeves. Deze dienen 
gelezen te worden naast de voorbeelden hierboven. 

Als eerste punt werd een bezorgdheid gedetecteerd onder de actoren dat men het 
landbouwbedrijf na verloop van tijd zou afsplitsen van de hierbij horende bedrijfswoning. Men 
wenst met voorwaarden preventief in te grijpen en zo te verhinderen dat dit afsplitsen in de 
toekomst leidt tot verdere aanvragen voor functiewijzigingen of tot het bouwen van bijkomende 
constructies. Hiertoe werd voorgesteld om de toegang tot de gezamelijke site, dus zowel de 
woning als de bedrijfsgebouwen ontsluitend, in aantal te beperken tot één. Zo verhindert men 
dat de woning een eigen ontsluiting heeft en dus minder waarschijnlijk zal worden afgesplitst 
in de toekomst. Het betreft hier duidelijk een pro-actieve voorwaarde die als bijzondere 
voorwaarde in een vergunning kan worden opgenomen. 

Tot slot werd eveneens geopperd dat hoevewinkels vaak als verbreding bij een actief 
landbouwbedrijf worden ingericht. Dit is op zich geen negatieve ruimtelijke ingreep, indien 
hiervoor de nodige infrastructuren worden voorzien en indien de mobiliteitsimpact beperkt 
blijft. Vaak zijn het ook deze verbredende hoeve-activiteiten (zoals hoevewinkels of logies) 
die mee het voortbestaan van het landbouwbedrijf als hoofdactiviteit kunnen garanderen.  Er 
werd echter wel opgemerkt dat het wenselijk is om binnen dergelijke hoevewinkels vooral 
lokale producten te verkopen. Dergelijke winkels zijn ook vaak expliciet gericht op een 
lokale afzetmarkt. Dit kan dan gaan over de eigen producten, maar bijvoorbeeld ook deze 
van landbouwbedrijven in de omgeving die allen in één bepaalde hoevewinkel verzameld 
en verkocht worden. De deelnemers aan de workshop gaven immers mee dat hoevewinkels 
na verloop van tijd vaak ook (streek)producten uit andere landbouwregio’s aanboden. Deze 
dienen uiteraard over langere afstand aangevoerd te worden, wat zelden gewenst verkeer 
is in landelijke gebieden. Dergelijke hoevewinkels groeien op die manier soms uit tot ‘mini-
superettes’ in het landbouwgebied. Deze bezorgdheid is echter rechtstreeks verbonden met de 
bedrijfsvoering an sich en is dus moeilijk stedenbouwkundig te verankeren. Hier moet men dus 
eveneens inzetten op het voortraject, om te verhinderen dat de ruimtelijke impact van een in 
oorsprong beperkte activiteit, uitgroeit tot een hinderaspect.  

Voorwaarden en lasten van toepassing op niet-agrarische functies

Als aanvulling op de hierboven vermelde voorwaarden en lasten, werden doorheen de workshop 
ook verschillende andere kansrijke voorbeelden gegeven met betrekking tot specifiek niet-
agrarische functies. Zeker binnen deze functies is het ‘voor wat, hoort wat’-principe reeds breed 
gedragen. Dit maakt dat men deze zaken zeker kan bespreken met de aanvragers en dat hieruit 
vaak directe ruimtelijke winsten mogelijk zijn. 
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Verschillende van de hieronder besproken voorstellen zijn specifiek afkomstig uit behandelde 
cases. Ze zijn in die zin slechts van toepassing op een beperkt aantal niet-agrarische vormen van 
hergebruik. 

Zo kan men bij de para-agrarische activiteit van veeartsenij aansturen op het verband dat deze 
activiteit binnen het landbouwgebied heeft. Dierenartsen en zeker veeartsen zijn noodzakelijk 
in agrarisch gebied en zij verzorgen een onmisbare dienst ten aanzien van de landbouwers. 
Het inrichten van een dierenartsenpraktijk in een voormalige hoeve is dan ook een ruimtelijk 
aanvaardbaar hergebruik. Hierbij zijn echter wel enkele aandachtspunten relevant: zo gaat 
het idealiter om een dierenartsenpraktijk die zich niet uitsluitend richt op kleine huisdieren. 
Een dergelijke praktijk kan immers moeilijk de noodzaak van haar ligging in het agrarisch 
gebied verantwoorden. Een praktijk die zich richt op vee, eventueel gecombineerd met 
gezelschapsdieren, lijkt dan weer wel mogelijk. In deze context werd wel de nodige aandacht 
gevraagd voor de specialisatie van veeartsen, waar op zich niets op aan te merken is, maar wat 
wel een grote ruimtelijke impact kan hebben. Het opereren op paarden en de daarop volgende 
revalidatie voor deze dieren zijn bijvoorbeeld activiteiten die nood hebben aan constructies 
zoals deze in manèges voorkomen (vb: stapmolens, pistes, ...) en dus een niet te onderschatten 
impact hebben op het landschap. 

Een andere, breed gedragen bezorgdheid die duidelijk naar voor kwam in het workshoptraject 
en ook in andere onderzoeken een belangrijk onderwerp vormt, is de vertuining van het 
landbouwgebied. Verschillende actoren gaven aan dat de ruimtelijke impact hiervan erg groot 
en erg duidelijk wordt en dat men zich hiertegenover onmachtig voelt. Er zijn echter bepaalde 
zaken die hiertoe kunnen worden overwogen. 

Zo kan bij bijvoorbeeld functies als het wonen en de toeristische logies overwogen worden 
om (landschaps)herstel op te nemen. De aanvrager kan er zich dan toe verbinden bepaalde 
(verdwenen) KLE’s aan te leggen en te beheren. Ook het heropenen van missing links in trage 
wegen kan zo een directe ruimtelijke winst betekenen. Dit zijn concrete en bespreekbare 
inspanningen die verbonden kunnen worden aan niet-agrarisch hergebruik, mits een duidelijk 
afsprakenkader in het voortraject. Ook het afspreken van een duidelijk afgebakende 
tuinruimte kan een dankbare piste betekenen in deze context. Het is mogelijk dat de aanvraag 
tot zonevreemde functiewijziging betrekking heeft op een dergelijk groot perceel dat een deel 
ervan als tuinzone kan worden aangeduid, terwijl de overige delen terug in pacht aan een 
omliggende landbouwer kunnen gaan. Zo wordt niet aan de eigendomsstructuur, maar wel aan 
de inrichting en het beheer van deze gronden gekomen, resulterend in een meer wenselijke 
situatie ter plaatse. Hierbij is echter van groot belang dat deze afspraken niet via bijzondere 
voorwaarden kunnen worden opgelegd, maar sterk afhankelijk zijn van voorafgaande 
afspraken met verschillende partijen. Hiermee kan echter wel worden voorzien dat het 
uiteindelijk ingediende inplantingsplan bij de aanvraag tot functiewijziging de gewenste 
toestand reeds verbeeldt.   

Verder kan men, met het oog op het verminderen van de impact van vertuining, ook 
inzetten op het aanduiden van een zogenaamde ‘woonkavel’ als bijzondere voorwaarde 
bij de vergunning tot functiewijziging van een voormalige hoeve. Er kan door middel van 
een kadastraal nummer, van een aanduiding op het inplantingsplan, van een straal rond het 
woongebouw, ... worden aangegeven welke zone tot deze woonkavel wordt gerekend. Hieraan 
kan men vervolgens koppelen dat het uitsluitend in deze zone is dat het vrijstellingsbesluit (BVR 
tot bepaling van [stedenbouwkundige] handelingen waarvoor geen [omgevingsvergunning] 
nodig is) van toepassing is. Deze mogelijkheid speelt in op de algemene bepalingen in dit 
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besluit zelf: onder artikel 1.3 van dit besluit wordt immers duidelijk gesteld dat de daarna 
volgende vrijstellingen niet strijdig kunnen zijn met eerdere vergunningen. 

“De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing, voor zover deze handelingen niet strijdig 
zijn met de voorschriften van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordeningen, of met de uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunningen voor 
stedenbouwkundige handelingen.” 

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van [stedenbouwkundige] handelingen 
waarvoor geen [omgevingsvergunning] nodig is  

dd. 16/7/2010

Door hierop in te zetten kan men die verafgelegen en versnipperende constructies enigzins 
verhinderen en inzetten op een geclusterde bebouwing en verharding. Eveneens vormt 
een goed afsprakenkader en voortraject hierbij een must. Sensibilisering hieromtrent is 
noodzakelijk om de aanvragers te doen inzien wat de noodzaak is van een dergelijke bijzondere 
voorwaarde. Bovendien is het ook niet altijd realistisch om op de correcte naleving toe te zien 
en waar nodig te handhaven. Het begrip dat de aanvrager heeft voor de voorwaarden die aan 
zijn/haar aanvraag worden geknoopt, is onontbeerlijk wil men echt een verschil maken in de 
situatie ter plaatse. Dit wil dan ook zeggen dat de beoordelende ambtenaren hieraan voldoende 
tijd en energie moeten (kunnen!) besteden.   

Tot slot is er, naast deze meer specifiek toepasbare voorbeelden, nog één heldere voorwaarde 
die steeds van toepassing is en eventueel ook bij kleinschalige gemeenschapsgerichte 
landbouwtypes kansrijk kan zijn. Het betreft het vragen naar een lange termijnsvisie of 
‘eindtoestand’ voor de site. Dit zijn zaken die in het voortraject kunnen worden meegegeven 
en waarover men, binnen het kader van sensibilisering, al met de aanvrager kan meedenken 
en aandachtspunten kan meegeven. Deze visie kan dan als ‘gewenste’ eindtoestand een bijlage 
vormen bij de aanvraag tot functiewijziging. De reden om een dergelijk plan op te vragen ligt 
in het proactief werken aan een compacte gebouwencluster en een zuinig ruimtegebruik. 
Men stuurt vanaf het begin reeds aan op de lange termijn, waarbij men de aanvrager ook vraagt 
om rekening te houden met eventuele groei van de gewenste niet-agrarische functie en de 
ruimtelijke implicaties hiervan. Eventuele toekomstige gebouwen, die noodzakelijk zijn voor 
(de verwachte groei van) de activiteit ter plaatse, kunnen zo reeds geclusterd voorzien worden, 
aansluitend op de bestaande constructies of op een logische plaats hieraan verbonden. Tevens 
gaat men zo in zekere zin ook verrommeling op het perceel tegen. In die zin is deze vraag ook 
een interessante piste voor agrarische vormen van hergebruik: bij verbredingsactiviteiten of 
kleinschalige landbouwactiviteiten kan een dergelijke visie ook opgesteld en voorbesproken 
worden. Zeker in deze context is het voortraject van groot belang: het is immers hier dat men 
actief draagvlak creëert bij de aanvragers en directe ruimtelijke winsten kan behalen met 
minimale inspanningen. 



150  - Provincie Oost-Vlaanderen & Atelier Romain



2110 - Afwegingskader Hergebruik Hoeves Oost-Vlaanderen  - 151



152  - Provincie Oost-Vlaanderen & Atelier Romain

landbouwstrategische waarde van de omgeving  
i.f.v. hergebruik van hoeves1.

20 Synthese van het afwegingskader

macro

Legende Synthesekaart 1:   
Landbouwstrategische waarde van de omgeving 
in functie van hergebruik hoeves

Geen landbouwstrategische omgeving om 
hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch hergebruik

Landbouwstrategische omgeving om hoeves 
te vrijwaren i.f.v. agrarisch hergebruik
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Legende Synthesekaart 2:   
Landbouwstrategische waarde van de omgeving in functie 
van hergebruik hoeves voor veehouderijen

Geen landbouwstrategische omgeving om hoeves te 
vrijwaren i.f.v. agrarisch hergebruik voor veehouderijen

Landbouwstrategische omgeving om hoeves te vrijwaren i.f.v. 
agrarisch hergebruik voor veehouderijen

Opmerking: In de gebieden met beperkingen t.a.v. veehouderijen zal nog veehouderij mogelijk 
zijn maar de beperkende voorwaarden zijn groter en dus zal de nadruk er meer liggen op 

relatief kleinschalige veehouderij of het verder zetten van de activiteit zonder verdere 
uitbreiding van de veestapel. Hoe groot de beperkende voorwaarden zijn, hangt af van type 

en schaal van de gewenste landbouwactiviteit en in bepaalde gevallen zelfs van het type 
stal en de eventuele emissiebeperkende maatregelen in de stal. De minder strategische 

gebieden in deze kaart kunnen ook gezien worden als gebieden waar kernversterkende en 
natuurgerichte verbredende activiteiten bij voorkeur uitgebouwd worden.
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landbouwontwikkelingsgebieden

 - Is de hoeve gelegen in een gebied waar de landbouwfunctie als meest 
gewenste dominante ruimtegebruiker wordt aanzien? 

 - Zijn er (richtinggevende) aanduidingen of afbakeningen, zoals bijvoorbeeld 
in de structuur- of beleidsplannen, waaruit opgemaakt kan worden of de 
landbouwfunctie hier groei- en ontwikkelingspotentieel heeft?  

beschikbaar landbouwareaal

 - Beschikt de hoeve over een voldoende ruim areaal om een landbouwactiviteit 
in de brede zin op te realiseren? 

 - Zijn er in de nabijheid van de hoeve nog andere (aaneengesloten) 
landbouwgronden aanwezig? 

nabijgelegen functies

 - Ligt de hoeve binnen een omgeving waar zich quasi uitsluitend andere actieve 
landbouwbedrijven en/of landbouwgronden bevinden?  

 - Liggen in de nabijheid van de hoeve naast andere landbouwbedrijven ook 
andere functies die een meerwaarde zouden kunnen betekenen voor een 
agrarisch hergebruik ervan? 

 - Zijn ruimtelijke problematieken, veroorzaakt door de nabijheid van andere 
functies, te verwachten indien de hoeve binnen de landbouw wordt 
hergebruikt?    

 - Is het waarschijnlijk dat het voorgestelde hergebruik van de hoeve hinder, 
inherent verbonden aan landbouw, zal ondervinden van nabijgelegen zone-
eigen landbouwactiviteiten? 

 - Biedt de hoeve omwille van haar ligging ten aanzien van andere 
functies specifieke kansen om in te zetten op kleinschalige innovatieve 
landbouwvormen?

ontsluiting

 - Is de site gelegen aan een voldoende uitgeruste weg?  

 - Zijn op heden reeds conflicten gekend voor wat betreft de (landelijke) weg 
waarop de site ontsluit? 

 - Kan het perceel waarop de hoeve gelegen is op een veilige en comfortabele 
wijze ontsluiten op de weg?

 - Kan de site een voldoende veilige en comfortabele ontsluiting hebben op het 
hoger wegennet?  

 - Is het mogelijk en/of realistisch om bij de ontsluiting van de hoeve op het hoger 
gecategoriseerd wegennet de kernen te ontzien? 

meso

micro

geschiktheid van de zetel voor agrarisch hergebruik2.
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hoge waarde voor agrarisch hergebruik

beslissingsmoment 1

lage waarde voor agrarisch hergebruik

lasten en voorwaarden  
voor agrarisch hergebruik6.

(geldende) omgevingsvergunningen IIOA

 - Kan uit de bestaande omgevingsvergunningen voor de exploitatie van 
ingedeelde inrichtingen en activiteiten worden afgeleid dat het een goed 
ontwikkelde landbouwbedrijfszetel betreft? 

 - Zijn uit de milieutechnische vergunningshistoriek, gekoppeld aan de ruimte 
waarop ze betrekking heeft, vermoedens dat de hoeve in het verleden 
goed ontwikkeld was en dat deze ontwikkelingen op heden nog steeds 
landbouwpotentieel hebben? 

 - Zijn uit de huidige milieutechnische vergunningshistoriek , gekoppeld aan de 
ruimte waarop ze betrekking heeft, vermoedens dat het hoeve de limieten 
van haar bedrijfsactiviteit heeft bereikt of dat er best een ander type van 
landbouwactiviteit plaatsvindt?  

erfgoedwaarde(n)

 - Werd de hoeve opgenomen in de vastgestelde inventaris van het onroerend 
erfgoed of is zij onderdeel van een (eventueel bredere) bescherming vanuit 
onroerend erfgoed? 

 - Heeft de hoeve als gebouw of als site zelf een verband met haar opname in de 
vastgestelde inventaris of binnen een beschermingsbesluit? 

 - Is het aannemelijk dat de hoeve omwille van haar erfgoedwaarde(n) beperkt 
zal worden in haar landbouwactiviteiten en/of haar uitbreidingsmogelijkheden 
als actief landbouwbedrijf? 

bruikbaarheid van de agrarische site

 - Omvat de hoeve op heden voldoende en voldoende bruikbare infrastructuren 
om een agrarisch hergebruik te voorzien in haar ruimtelijke noden? 

 - Zijn er grote verhardingen en/of volumes aanwezig in functie van agrarische 
reactivering of vernieuwbouw? 

 - Wordt er gebruik gemaakt van instrumenten om eventuele toekomstige 
infrastructuren bij een agrarisch hergebruik op een ruimtelijk kwalitatieve 
manier te sturen?  

 - Kan de site, eventueel mits sloop van bepaalde gebouwen en verhardingen, 
opnieuw ingeschakeld worden binnen de landbouw? 

meso

micro
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onwenselijke locaties voor bijkomende niet-agrarische activiteiten

 - Waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones 

 - Ligging ten aanzien van actieve landbouwbedrijven en GPBV-bedrijven 

band met de bebouwde omgeving

 - Ligging in een gebouwengroep en in een ruimere omgeving (cfr. wetgeving) 

 - Ligging ten opzichte van een kern 

 - Aanwezigheid van een woning?

band met de onbebouwde omgeving

 - Ligging ten opzichte van natuur en aantrekkingspolen 

 - Afstand tot openbaar vervoer en mogelijkheid tot zachte ontsluiting   

juridische toets niet-agrarisch hergebruik3.

ruimtelijke toets niet-agrarisch hergebruik4.

lasten en voorwaarden voor niet-agrarisch hergebruik5.

beslissingsmoment 2

para-agrarische en landbouwaanverwante functies

 - Toetsing aan de omzendbrief betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief dd. 
25/1/2002 en 25/10/2002

 - De gewenste para-agrarische of landbouwaanverwante functie vertoont een 
duidelijke relatie tot de landbouw die mede verantwoordt dat deze functie zich 
in het agrarisch gebied kan bevinden. 

zonevreemde functies

 - Toetsing aan het volledige (zie hoofdstuk 17) besluit van de Vlaamse regering 
van 28/11/2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde 
functiewijzigingen

 - De gewenste zonevreemde functie voldoet op alle vlak (algemeen en specifiek) 
aan de juridische voorwaarden zoals voorgeschreven in de wetgeving. 
Hierdoor kan het voorstel principiëel overwogen worden indien het voldoende 
ruimtelijke kwaliteiten waarborgt.  

beslissingsmoment 3

macro

meso

micro

macro

meso

micro
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9 Leerstellingen 
Hergebruik Hoeves Vlaamse Ardennen 

1 In strategisch landbouwgebied staat landbouw centraal. Indien 
andere functies hierin aanwezig zijn, erkennen zij de rol en de 
waarde van de landbouw én schikken zij zich naar deze primaire 
ruimtegebruiker. 

Hergebruik op sites in een strategisch landbouwomgeving richt 
zich in eerste instantie op een nieuw landbouwgebruik. 2

Elke vorm van hergebruik dient rekening te houden 
met het hoeve-erfgoed en/of het versterken van de 
landschapskenmerken die typisch zijn voor de Vlaamse 
Ardennen. 

3

Indien agrarisch hergebruik niet mogelijk is, wordt idealiter 
overgegaan tot permanente sloop zodat de gronden opnieuw 
in de landbouw kunnen worden ingeschakeld. Niet-agrarisch 
hergebruik kan bij uitzondering toegestaan worden en moet 
haar functionele relatie met de voormalige landbouwsite en 
haar omgeving én haar ligging en inpassing in het agrarisch 
gebied kunnen aantonen. 

4

Vormen van mobiliteitsgenererende landbouwverbreding en 
agrarisch hergebruik richten zich best op sites in de nabijheid 
van kernen, óf locaties die goed ontsloten zijn naar het hoger 
wegennet. 

5
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De landbouw kan bijdragen aan een ecologisch beheer van het 
landschap van de Vlaamse Ardennen. De rol die de landbouw 
hierin speelt, wordt gevalideerd.

6

De grondgebonden landbouw in de Vlaamse Ardennen is een 
troef. 7

De graslanden, die zich aan de bosranden bevinden, vormen 
een kwaliteit van de Vlaamse Ardennen. Het agrarisch  
(her-)gebruik van de kleinschalige hoeves hierbij is van belang.    

8

Het afwegen van hergebruik van hoeves in de Vlaamse 
Ardennen is een complexe oefening die een getrapt 
beoordelingssysteem vereist waarbij rekening gehouden wordt 
met een breed gamma aan ruimtelijke aspecten.  

9
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Vanuit de verschillende indicatoren werden twee gesynthetiseerde kaartbeelden opgemaakt: 
een algemene en een specifieke kaart. Hieronder vindt u meer informatie over de gebruikte data 
en opmaak voor deze twee kaarten. 

Beide kaartbeelden zijn opgemaakt als een grid. Het is dus expliciet niet de bedoeling om deze 
kaarten te lezen op perceelsniveau: ze geven de macro-structuur weer. Elk grid omvat een grote 
hoeveelheid cellen. Elke cel op de kaarten bakent een gebied van 100 op 100 meter af.  Aan elke 
gridcel werd een score toegekent, op basis van de besproken indicatoren. Door de kaarten als 
shapefile in een GIS-programma te openen is het mogelijk om met één klik na te gaan of een 
bepaalde cel al dan niet voldoet aan één of meerdere van deze indicatoren. Hierbij werd ook 
rekening gehouden met de vraag naar een (snelle) raadpleegbaarheid van deze informatie. 
Bij het aanklikken van een cel wordt dadelijk een overzicht gegeven van het al dan niet van 
toepassing zijn van de verschillende indicatoren. Zo wordt meteen duidelijk waar zich mogelijke 
meer- of minwaardes bevinden, of met welke zaken een toekomstige aanvraag zeker rekening 
dient te houden. 

De rasterkaarten maken gebruik van nullen en eentjes om dit duidelijk te maken. Een nul geeft 
weer dat een bepaalde laag niet van toepassing is. Een één geeft weer dat een bepaalde laag wél 
van toepassing is voor de aangeklikte locatie. 

Samenvattend kan men volgende gegevens raadplegen bij het aanklikken van een gridcel: 

attribuut mogelijke waarde toelichting

id 12345
Dit attribuut toont het unieke nummer van de 
aangeklikte gridcel. 

left 106319,203500...

Deze attributen geven de unieke positie van 
elke gridcel aan

top 170144,188699...

right 106419,203500...

bottom 170044,188699...

RVK 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gesitueerd 
is in een ruilverkavelingsgebied.

HAG 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gesitueerd 
is in herbevestigd agrarisch gebied.

GWP_LB 0 of 1

Dit attribuut geeft aan of de gridcel 
gesitueerd is in een gebied met een agrarische 
bestemming in het gewestplan (m.u.v. 
bouwvrij agrarisch gebied).

AGL_+5 ha 0 of 1

Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen 
is in een aaneengesloten landbouwgebied. 
De grootte van het volledige aaneengesloten 
landbouwgebied waarin de cel kan liggen is 
minimaal 5 hectare (ondergrens). 

21 Bijlage
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attribuut mogelijke waarde toelichting

Eff_Overst 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen is 
in effectief overstromingsgevoelig gebied.

BosReserv 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen is 
in een bosreservaat.

BosRes_100 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen 
is in een 100-meter brede bufferzone rondom 
een bosreservaat.

BosRes_300 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen 
is in een 300-meter brede bufferzone rondom 
een bosreservaat.

SBZ-H 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen is 
in een SBZ-H-gebied.

SBZ-H_750m 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen 
is in een 750-meter brede bufferzone rondom 
een SBZ-H-gebied.

VEN 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen is 
in een VEN-gebied.

VEN_750m 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen 
is in een 750-meter brede bufferzone rondom 
een VEN-gebied.

WG_300m 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen 
is in een 300-meter brede bufferzone rondom 
een woongebied.

WUG_100m 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gelegen 
is in een 100-meter brede bufferzone rondom 
een woonuitbreidingsgebied.

BouwvrijAg 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gesitueerd 
is in een bouwvrij agrarisch gebied zoals 
bestemd in het gewestplan.

WaterBesch 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel 
gesitueerd is in een waterwin- of 
grondwaterbeschermingszone.

Gwp_Res 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of de gridcel gesitueerd 
is in een reservatiestrook of -gebied zoals 
bestemd in het gewestplan.

OE_Besch 0 of 1 
Dit attribuut geeft aan of binnen de gridcel een 
beschermd erfgoedobject gelegen is.

OE_Vastg 0 of 1
Dit attribuut geeft aan of binnen de gridcel een 
vastgesteld erfgoedobject gelegen is.
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De indicatoren doen een uitspraak over zowel ruimtelijke als beleidsmatige zaken welke een 
impact hebben op de landbouwstrategische waarde van een gebied in functie van het hergebruik 
van hoeves. Dit wil echter niet zeggen dat elke indicator op dezelfde manier (‘volgens hetzelfde 
gewicht’) doorweegt in de synthesekaarten met de landbouwstrategische waarde! 

De eerste synthesekaart weegt de indicatoren immers op een gelijkwaardige manier, terwijl in 
de tweede (specifiek op veehouderij geldende) synthesekaart de indicatoren ook ten opzichte 
van elkaar weegt. Zonder weging wordt hier immers geen zinvol beeld bekomen. 

Om de twee synthesekaarten (zie hoofdstuk 15) toe te lichten, wordt ingegaan op de 
verschillende deelkaarten die ontstonden uit de bovenstaande groepen van indicatoren. Telkens 
wordt de formule vermeld die werd gebruikt bij de weging. 

21.1. Opmaak synthesekaart 1: Landbouwstrategische waarde van de 
omgeving i.f.v. hergebruik hoeves

21.1.1. Weging van de indicatoren

De eerste synthesekaart geeft globaal aan hoe strategisch een omgeving is voor het 
agrarisch hergebruik van een hoeve: daar waar de landbouw (vermoedelijk) de meeste 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft naar de toekomst toe.   

21.1.2. Synthesekaart 1: Landbouwbevestigende indicatoren

De indicatoren die de wenselijkheid van een landbouwgebruik in de hoeves bevestigen werden 
op een gelijke wijze ten opzichte van elkaar gewogen. Elke indicator kreeg het gewicht van 10 
‘punten’. Bij deze gelijke weging worden de verschillende indicatoren wel bij elkaar opgeteld 
zonder verschil in waarde. 

De formule die hierbij gebruikt werd is dus: 

(“RVK”*10) + (“HAG”*10) + (“GWP_LB”*10) + (“AGL_+5 ha”*10)

Gezien de landbouwbestemming als basis diende voor dit kaartbeeld, is het logisch dat geen 
enkel perceel een score van 0 heeft. Alle percelen starten dus met een score van 10, gezien zij 
sowieso (planologisch) gelegen zijn in het landbouwgebied. Van zodra deze percelen vervolgens 
vervat zitten in een andere indicator (binnen een ruilverkaveling, binnen het herbevestigd 
agrarisch gebied of als deel van een aaneengesloten landbouwgebied van meer dan 5 hectare) 
zal de score verhoogd worden.  Gebieden met de hoogste score, namelijk 40, zijn met andere 
woorden opgenomen in alle vier indicatoren.  

Deze methode resulteert in de eerste synthesekaart met de algemene landbouwstrategische 
waarde van de omgeving:
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Legende

score 10

score 20

score 30

score 40

Synthesekaart 1:  Algemene landbouwstrategische waarde van de 
omgeving in functie van hergebruik hoeves

Geen landbouwstrategische omgeving 
om hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch 
hergebruik 

Landbouwstrategische omgeving om 
hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch 
hergebruik

uitsluitend gelegen in planologisch bestemd 
agrarisch gebied volgens het gewestplan

gelegen in vier van de in totaal vier 
landbouwbevestigende indicatoren

gelegen in planologisch bestemd agrarisch gebied 
volgens het gewestplan én 1 andere indicator

gelegen in planologisch bestemd agrarisch gebied 
volgens het gewestplan én 2 andere indicatoren
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21.2. Opmaak synthesekaart 2: Landbouwstrategische waarde van de 
omgeving i.f.v. hergebruik hoeves voor veehouderijen

21.2.1. Weging van de indicatoren

De tweede synthesekaart geeft een specifiek beeld van de landbouwstrategische waarde van 
de omgeving voor het agrarisch hergebruik van een hoeve voor veehouderijen. Deze kaart 
geeft aan waar zich de gebieden bevinden waar deze landbouwactiviteit het minst gehinderd 
wordt door vergunningstechnische randvoorwaarden. Op die manier kunnen, bovenop de 
eerste synthesekaart, de gebieden worden aangeduid waar deze specifieke landbouwactiviteit 
duurzaam te behouden en te versterken is.  

21.2.2. Synthesekaart 2: Vergunningstechnische voorwaarden

De indicatoren voor deze kaart kregen onderling wel een verschillende weging. De gehanteerde 
formule hierbij is: 

(“Eff_Overst” *-80) + ( “BosReserv” *-80) + ( “BosRes_100” *-40)  

+ (“BosRes_300” *-40) + ( “SBZ-H” *-80) + ( “SBZ-H_750m” *-80)  

+ ( “VEN” *-80) + ( “VEN_750m” *-40) + (“WG_300m” *-40) + ( “WUG_100m” *-40) +  + ( 

“WaterBesch” *-40) 

Deze tweede synthesekaart bundelt de indicatoren die zowel planologisch van aard zijn (vb: 
de buffer van 300 meter rond woongebied) alsook de indicatoren afkomstig uit flankerende of 
sectorale wetgeving (vb: bosreservaten). 

Door het verschil in weging werd voor dit kaartbeeld gebruik gemaakt van een graduele indeling 
van de scores. De legende toont de scores dan ook in ‘klasses’. 

Wanneer een gebied een positieve score (boven nul) behaalt, wordt dit gebied niet 
getroffen door één van bovenstaande indicatoren. In deze gebieden wordt de veehouderij 
als landbouwactiviteit het minst getroffen door vergunningstechnische voorwaarden. Deze 
gebieden zijn, met het oog op het agrarisch hergebruik van hoeves in functie van veehouderij, 
het meest strategisch. 

Wanneer een gebied een negatieve score (onder nul) behaalt, wordt dit gebied dus getroffen 
door één van de indicatoren. In die gebieden kan men niet spreken van een strategisch agrarisch 
hergebruik voor veehouderij. Er wordt echter wel nog een onderscheid gemaakt tussen de 
gebieden die slechts getroffen zijn door één minder zware indicator (met factor -40) en de 
gebieden die getroffen worden door één zware indicator (met factor -80). Tot slot worden alle 
gebieden die getroffen worden door verschillende van deze indicatoren (en dus een score van 
minstens -81 hebben) aangeduid als niet-strategische omgevingen in functie van het hergebruik 
van hoeves voor veehouderij. 

Bovenstaande levert volgende synthesekaart op: 
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Legende

score -81 tot -480

score -41 tot -81

score -41 tot -1

score -1 tot 480

Synthesekaart 2:  Specifieke landbouwstrategische waarde van de omgeving 
in functie van hergebruik hoeves voor veehouderij

Geen landbouwstrategische omgeving 
om hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch 
hergebruik voor veehouderij

Landbouwstrategische omgeving om 
hoeves te vrijwaren i.f.v. agrarisch 
hergebruik voor veehouderij

getroffen door meerdere indicatoren met 
vergunningstechnische voorwaarden

niet getroffen door één van de indicatoren met 
vergunningstechnische voorwaarden

getroffen door max. 1 indicator met een factor -80

getroffen door max. 1 indicatoren met een factor -40
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