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Wat is de VRP? 
• een ledenorganisatie ° 1997

• Missie: het belang van een duurzame ruimtelijke planning en stedenbouw zo 
breed mogelijk uitdragen

• Doelgroep: ruimtelijk planners, stedenbouwkundigen en lokale besturen uit 
Vlaanderen + andere sectoren

• Wat doen we? https://www.vrp.be

Kennis opbouwen (cfr. Magazine Ruimte)
Kennis delen en netwerk vormen:  opleidingen, studiereis, congressen 
Vernieuwing aanjagen (labs, projecten)
Beleid adviseren en maatschappelijk debat voeren



What’s going on? 



Evoluties in het ruimtelijk beleid

• Gewestplan 1962: gebiedsdekkend, (mono)functioneel en juridisch. 
Iedere sector zijn kleur: wie mag wat waar

• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: strategisch => bestemmingen 
via Ruimtelijk uitvoeringsplannen

• Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: nieuwe uitdagingen (oa
klimaatcrisis), vanuit beleidskaders, multifunctioneel/ 
intersectoraal: ‘verweving’, ruimtelijke efficiëntie bebouwde ruimte

BETONSTOP => BOUWSHIFT 

 Dit soort integraal, strategisch denken is noodzakelijk!

 Maar wat met ‘planningslasagna’ en juridisering?



Visie op landbouwruimte ontbreekt

Zie onderzoek “Inpire to expire” (Coppens, T., Vloebergh. G., Leinfelder, H.,  De Decker, P., Lebbe, H.)

Zie: https://www.vrp.be/wordsby/uploads/2021/11/Hans-leinfelder-zonder-fotos.pdf

Gewestplan: modernistisch 

vooruitgangsoptimisme van jaren ‘60:  

- Ruimte voor ontwikkeling wordt royaal 

ingekleurd

- Geen visie op open ruimte: restruimte 

- voorkeur voor (mono)functionele 

zonering van open ruimte

Ruimteboekhouding RSV: 

bijkomende ruimte voor stedelijke 

ontwikkeling blijft onaangeroerd + meer 

bos en natuur ten koste van landbouw

BRV: nog steeds bos en natuur ten koste 

van Landbouw, wel aankondiging 

“bouwshift” om open ruimte te 

beschermen



Visie op landbouwruimte ontbreekt 
nog steeds

• Ruimtelijk beleid (gemeentelijk, provinciaal, Vlaams 
niveau) gaat nog weinig actief met landbouwruimte aan 
de slag. Passieve benadering ‘bestemming’. 

• Ook vanuit landbouwbeleid geen initiatieven 

Hans, Leinfelder, KULeuven

Slide uit presentatie 18 nov 

2021 



Wat is de bouwshift? 

De beleidskeuze om het 
bijkomend - ruimtebeslag van 6 
ha per dag naar 0 ha / dag te 
herleiden tegen 2040

Ruimtebeslag: alles wat maximale 
werking biofysisch systeem 
bodem in de weg staat.

Geen ruimtebeslag: ‘bodem’ met 
gebruik landbouw en natuur

Bron illustratie: Departement 
Omgeving



Oprichting Taskforce bouwshift

op vraag van minister Demir, 2021 



Leden + klankbordgroep met 

vertegenwoordigers sectoren



Hoe staat het met de bouwshift?

• 2021: nog steeds 5,1 

ha/dag

• Nog maar 16.300 ha in 

totaal ‘vrij’. Daarna gaat 

de kraan dicht!



Bouwshift beoogt herbestemming van 

te veel aan harde naar zachte functies

Gewestplan: ruimte 

voor wonen in een 

te ruime jas.

Evolutie van 

woongebieden en 

groene bestemmingen 

in het gewestplan Sint-

Niklaas Lokeren, 1966-

1978 (Hulpiau, 2020), 

onuitgegeven HOGENT.

Coppens, ea

In:

Gewestplannen, van 

groots project tot blok 

aan het been 

Jaarboek 

Aardrijkskunde, 2020



herbestemmen

• Van slechtgelegen woon- of 

woonuitbreidingsgebied, slechtgelegen 

industriegebied, waterrijke gebieden in harde 

bestemmingen naar landbouw of natuur

• Planschade vergoeden (discussie hoeveel en -

wie die planschade betaalt: lokale besturen 

en/of Vlaamse overheid)



Maar! meer dan 50% van het huidig 
bijkomend ruimtebeslag vindt plaats in 

zachte bestemmingen. 

https://omgeving.vlaanderen.be/rapport-van-de-taskforce-bouwshift-beschikbaar)



In cijfers

• 2,8 ha/dag bijkomend ruimtebeslag wordt 
niet in de harde maar in de zachte 
bestemmingen gerealiseerd

Tov “slechts” 2,3 ha/dag in de harde!!

• Als je hiervan het “zonevreemd ruimtebeslag” 
aftrekt, is dat maar 0,8 ha/dag die gebruikt 
wordt voor stallen, schuren voor 
landbouwgebruik



Bouwshift ‘op 2 fronten’

Bijkomend ruimtebeslag in 

2025:

Van 5,1 naar 3 ha in totaal 

(zacht + hard)

Van 2,8 ha naar 0,8 ha in 

zachte bestemmingen



Bouwshift ‘op 2 fronten’

Herbestemmen van het teveel aan hard naar 

zacht

EN

bijkomend ruimtebeslag in zachte 

bestemmingen tegen gaan

= wetgeving op zonevreemde functies 

aanpakken



Zonevreemde functiewijzigingen zijn 
afwijkingsmogelijkheden die gaandeweg de 

wetgeving ter bescherming van de open ruimte 
hebben uitgehold



Effecten van de zonevreemde functies

Anna Verhoeve (Ilvo):  in de provincie Antwerpen heeft bijna 1/3 van 
het agrarisch bestemd gebied in de feiten geen landbouwgebruik*.

Wat is het dan wel?

1. 2. 3.

*cijfer ruimteboekhouding – eenmalige perceelsreigstratie https://pureportal.ilvo.be/nl/publications/niet-agrarisch-gebruik-van-

het-agrarisch-gebied-in-de-provincie-a en https://pureportal.ilvo.be/nl/publications/virtueel-landbouwland-harde-verschil-tussen-

feiten-en-cijfers

1. Zonevreemd bedrijf, Anna Verhoeve, Presentatie Werelddag 2018 2. Verpaarding van het platteland, beeld  Bond 

Beter Leefmilieu  3. Zoekterm “hoeve te koop” 13.01.22 – screenshot Immoweb



WAT TE DOEN?



1. Sluit je aan bij de coalitie die 
pleit voor een bouwshift op 2 

fronten
Taskforce bouwshift: 

1. Overige (slechtgelegen) onbebouwde harde bestemmingen 
omzetten naar zachte bestemmingen (landbouw en natuur)

Vanaf 2022 planningsneutraliteit: iedere plan om harde bestemming te realiseren gaat samen 

met herbestemming van hard naar zacht op een andere plek 

Tegen 2040 ruimteneutraliteit: ieder bijkomend ruimtebeslag is weghalen ander 

ruimtebeslag 

2. Stop bijkomende zonevreemde uitbreidingen in de open ruimte
Aanpassingen codex cfr slide 16 

Meldingsplicht 



18 november 2021

gezamenlijk en breed 
draagvlak in het 
middenveld van de 
landbouw- én 

natuursector.



2. Maak werk van ruimtelijke visie 
op landbouw

Hans, Leinfelder, KULeuven

Slide uit presentatie 18 nov 

2021 

*

Tijd voor een pro-actieve ipv defensieve 

open ruimte strategie



we zijn het blind modernistische 
vooruitgangsgeloof van 1962 voorbij

Webinar voedsellandschap VLM 20 jan 22

Landbouwpark Barcelona, voorbeeld  in brochure voedsellandschappen PPL, Vlaams 

Bouwmeester

Aanbod VVSG naar lokale besturen



het ontbreken van een integrale visie op open ruimte 
wordt voelbaar, ook voor landbouw(ers) 

Landbouw en droogte/ 
hitte

Landbouw en droogte/ 
hitte

Landbouw en waterbergingLandbouw en waterberging

Landbouw en biodiversiteitLandbouw en biodiversiteitLandbouw en 
klimaatmitigatie

Landbouw en 
klimaatmitigatie

Nood aan eerlijk inkomen 
en toekomstperspectief 

voor landbouwers (race to
the bottom)

Nood aan eerlijk inkomen 
en toekomstperspectief 

voor landbouwers (race to
the bottom)

Lokale voedselstrategie 
moet versnelling hoger: 

van nice to have naar need

to have

Lokale voedselstrategie 
moet versnelling hoger: 

van nice to have naar need

to have

Hoe herstellen we de 
verbroken stad-

plattelandsrelatie 
(voorzieningen verdwijnen, 

wantrouwen politiek,…) 

Hoe herstellen we de 
verbroken stad-

plattelandsrelatie 
(voorzieningen verdwijnen, 

wantrouwen politiek,…) 

Bijkomende druk op de 
open ruimte vanuit 

(ondergrondse)  
infrastructuur, logistiek en 

transport en energie

Bijkomende druk op de 
open ruimte vanuit 

(ondergrondse)  
infrastructuur, logistiek en 

transport en energie

deze nieuwe realiteit noopt tot een intersectorale aanpak 



Er liggen innovatieve kansen met betrekking 
tot ruimtelijke efficiëntie

- landbouwparken: multifunctioneel en toegang tot grond mee garanderen

- overdekte lokale markten in leegstaand patrimonium ipv supermarkten

- Locatie innovatief vastgoed niet-grondgebonden landbouw

- lokale foodhub scholen, rusthuizen, ziekenhuizen,…

- …

Links: Landbouwpark Spoele Lokeren

Rechts: overdekte markt in kerk Roeselare, herbestemmingkerken.be

Rechts onder: Agrotopia Roeselare, Pilootproject productief landschap



HOE?



Gebiedsgerichte procesvoering, vanuit een 
gedeelde Vlaamse visie en doelen

PROCES

• Het werkt beter als je vanuit een visie met landbouwers gaat praten, 
hun wensen en bezorgdheden aanhoort en samen oplossingen 
zoekt. Hierbij tegelijk duidelijkheid over de lijnen die je uitzet in je 
visie. (Ervaringen van Ilvo en VLM)

• Procesvoering = samenspraak, afspraken, onderhandeling, 
rechtvaardige uitwisseling van ‘winsten’ en ‘verliezen’.

• Naast noodzakelijke herbestemmingen ook andere instrumenten 
inzetten:  bedrijfscoaching, grondenruil, verweving, beheersplannen, 
slooppremies, inrichtingswerken ifv natuurlijk waterbeheer



Gebiedsgerichte procesvoering, vanuit een 
gedeelde Vlaamse visie en doelen

GEBIEDSGERICHT

• Ruimtelijke differentiatie werkt niet goed via generiek beleid, 
Vlaamse doelstellingen vergen gebiedsgerichte vertaling. Van 
bovenaf op grote schaal zones benoemen leidt vaak tot 
(nodeloze) discussies over rechtszekerheid. Dergelijke 
juridisering maakt noodzakelijke evoluties op het terrein vaak 
onmogelijk.  

• Ondersteund door ruimtelijke omgevingsanalyse: meerschalig 
en meerlagig (bodem, water, economische mogelijkheden, 
infrastructuur, toerisme,…)

• In ieder gebied zelfde ambitieniveau



Regionale governance aanpak 
nodig:

• samenwerking departementen landbouw en omgeving

• doorvertaling in BRV 

• doorvertaling op regionaal en lokaal niveau

-> uitwerking vanuit de kennis van Ilvo, VLM, universiteiten

We kunnen hierbij leren van pioniers: 

• Beleidsplan ruimte provincie Antwerpen, 

• Provincie OVL herbestemming hoeves Vlaamse Ardennen 

• Stad Aalst 

• Landbouwparken in binnen en buiteland 



Besluit

Wetgeving 
zonevreemde 

functies 

Pro-actieve
gebiedsvisie 
landbouw

Herbestemmen 
overtollige harde 
bestemmingen 

(WUG, 
waterinfiltratie

zones)


