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landinrichting
geïntegreerde investeringsprojecten in 
strategische open ruimtegebieden





Steriele bovengrond

Complexe ondergrond : 
stort, collector, 
leidingen, grondwater,…

druk

Watersysteem naar 
bovengrond
Omgevingskwaliteit
Functionele en recreatieve 
verbindingen
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structurerend





Complex 
inrichtings
vraagstuk

Sleutelfiguren

Multidisciplinair
projectteam

Desktop-
analyses

Detailstudies

Terrein
verkenning

Terrein 
toets

Sleutelfiguren

Adviesraden

beleidsverant
woordelijken

Begeleidings-
commissie

Brede 
middenveld

Bewoners en 
gebruikers 
persoonlijk

Bewoner en 
gebruikers

Juridisch 
toetsen

Beleidsverant
woordelijken

Beleidsbeslissing: GO!

Bevraging
stakeholders
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gebruiksruil
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herverkaveling
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Herverkaveling met planologische ruil



erfdienstbaarheden van algemeen belang
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Landinrichting! 
 maakt een geïntegreerde inrichtingsvisie op grotere schaal
 in een strategisch open ruimte gebied
 richt hierbinnen strategische open ruimte plekken in
 versterkt hierdoor de open ruimte structuren als geheel
 werkt hierbij in multidisciplinaire teams, beleidsdomein 

overschrijdend
 in een sterk participatieve aanpak met lokale actoren, over 

bestuursniveaus heen
 met instrumenten die kunnen ingrijpen op eigendom en gebruik
 en voegt hiermee omgevingskwaliteit en betekenislagen toe aan 

open ruimte 
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actief in 309.000 ha
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uitdaging 1?
hoe schalen we de landinrichtingsaanpak 
op naar gans Vlaanderen?





Stadsrandbouw

Landschapsbouw

Ambitieuze 
Landschappen

Voedsellandschap

Smarter Agro

Open Ruimte
Infrastructuur



Open
Ruimte

Platform



Initiatiefnemers
Vlaamse Landmaatschappij
Ruimte Vlaanderen
VVSG
VVP

Beleidsmakers
ANB, W&Z
MOW, L&V
ILVO, …

Gevestigde actoren
Boerenbond, Natuurpunt,
BBL, Regionale Landschappen,
VRP, …

Nieuwe initiatieven
30 ‘nieuwe’ actoren

Expertise
KU Leuven, U Antwerpen
VUB, UGent, …

Procesleiding
Architecture Workroom 
+ KU Leuven



- NIEUWE ACTOREN

- INTERVISIES

TESTTRAJECT

VOEDSELLANDSCHAP

PAJOTTENLAND-BRUSSEL

ELECTRABELSITE SCHELLE

PANNENFABRIEK 

NOORDERKEMPEN

SMARTER AGRO

MIDDEN WEST-VLAANDEREN

- PROCESVOERING

- TOEGANG TOT GROND

- PROGRAMMA-AANPAK

- INNOVATIE



STADSRANDBOUW

Relatie met diverse beleidskaders en -instrumenten.



Nodige én mogelijke doorbraken
Samen benoemen deze partijen dat 
de huidige ontwikkelingen vastlopen
om de volgende redenen:



(1) Samenwerkingsproces met mandaat kan diverse beleidstrajecten gebiedsgericht 
integreren, maar ontbreekt vaak en/of wordt niet pro-actief ontwikkeld.

Ee
rs

te
 in

zi
ch

te
n

 -
2

0
1

5
 -

b
ee

ld
: K

le
in

e
 N

et
e,

 O
R

P
 p

ro
ce

sv
o

er
in

g



(2) Pleidooi voor een projectmatige aanpak en nood aan 
geïntegreerde transformatieprojecten en -processen
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(3) Ontbrekende schakel op vlak van tijd/ruimte/proces/draagvlak 
tussen intenties en urgenties enerzijds, en inrichting en uitvoering anderzijds.
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(4) Beleid is zowel generiek als gebiedsgericht: vraag naar heldere 
doelen van bovenaf die lokale creativiteit stimuleren en faciliteren.
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(5) De open ruimte wordt vaak beschouwd als de ruimte om de problemen 
die door verstedelijking en verharding zijn ontstaan, op te lossen.
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Werken met sterke dynamiek & engagement!
Het samenbrengen van de partijen in het
Open Ruimte Platform maakt duidelijk dat
er inzichten, ambitie en lopende initiatieven 
zijn waarop een ambitieus en operationeel 
Open Ruimte Beleid kan bouwen.



(1) Binnen diverse administraties wordt gewerkt aan programma’s.
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(2) De nieuwe actoren, innovatieve praktijken, … zijn stapstenen.
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Aanbevelingen uit leer- en testtraject

Overheden en nieuwe actoren zoeken 

best vrijblijvend toenadering

Veranderingsprocessen starten beter met 

inrichting, los van de bestemming

1. We zetten de open ruimte meer in de 

markt als ‘gemeenschappelijk goed’

2. De uitvoering van het Vlaamse 

openruimtebeleid is gebaat met een

integrerende agenda

3. Een programmatische aanpak zorgt 

voor meer daadkracht

4. Overheden spelen constructief in op de 

dynamiek van nieuwe actoren in de 

open ruimte

5. Effectieve veranderingen in de open 

ruimte worden vooral geïnspireerd door 

inrichting en beheer



Het ORP zet in op recurrente opgaven waarbij de lokale dynamiek uitgenodigd 
wordt om mee beleidsdoelstellingen te realiseren voor ‘families van opgaven’.
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Het verbinden van de land- en wateropgaven, ook op de langere termijn, voor een 
performante landbouw, het beperken van het overstromings- en verdrogingsrisico 
en het versterken van de omgevingskwaliteit



Smarter Agro: een programma voor meer plekken in Vlaanderen?
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Smarter Agro: oplossingsrichting



Hoe organiseer je dat?

PROGRAMMA WATER SMARTER AGRO



Hoe organiseer je dat?

PROGRAMMA

TEAM



Hoe organiseer je dat?

CALL



Hoe organiseer je dat?

BASISSTUDIE



Hoe organiseer je dat?

PRO-

GRAM-

MA

UIT-VOE-

RING
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KADER              groenblauwe dooradering

ruimteneutraal

…

1 2 3

SPOOR 1

SPOOR 2

PROGRAMMATEAM



uitdaging 1!
via programma’s over integrerende thema’s 
lokale dynamiek richten en ondersteunen 
met het oog op geïntegreerde realisaties op 
terrein

in aanvulling op Vlaamse 
investeringsprojecten



Vlaamse grondenbank
organiseren van grondmobiliteit voor 
strategische open ruimte doelen



grondenbankwerking
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project
gebied

zoekgebied

ruil
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Impact?
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 Ongeveer 50% van de verworven gronden in de zoekzones zijn uitgeruild (114 ha / 
230 ha)

 Meer dan de helft van de bedrijven verhoogt aandeel akkerland na uitruilen

 Gemiddelde oppervlakte per eigenaar vergroot + 13%

 Gemiddelde te rijden afstand verkleint voor 2/3 van de bedrijven

 Ruimtelijke bestemming: voor ruil 45% in bestemming natuur / na ruil 0%

 SBZ: voor ruil: 100% in SBZ /na ruil 65% binnen SBZ-V



 flankerend beleid landbouw en natuurcompensaties gekoppeld aan 
havenuitbreiding en infrastructuurprojecten (1/3)

 Natuurontwikkeling (1/3)

 integraal waterbeleid (1/3)

 jaarlijks circa 33 mio euro voor aankoop gronden

 25-tal overeenkomsten lokale grondenbanken

 pro-actieve investeringen door Vlaamse grondenbank 

cijfers

0%

GENTSE KANAALZONE
3%
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MEIGEMHEIDE
1%
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0%
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3%

YZER- EN 
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7%
Aangekochte oppervlakte per

project tot en met 2015
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notaris verkoper koper

Inrichtingsprojecten VLM
Ruimtelijke uitvoeringsplannen Ruimte Vlaanderen
Ruimtelijke uitvoeringsplannen Gemeente
Ruimtelijke uitvoeringsplannen Provincie
Oeverzones VMM
Overstromingsgebieden W&Z 

recht van voorkoop



cijfers
Soort voorkooprecht Aantal aanbiedingen

Aanbiedingen uitgeoefend

Waterwegen en zeekanaal 6038 25

Vlaamse wooncode bijzonder gebied 5613 11

RVK uit kracht van wet 666 11

Vlaamse wooncode inventarislijst 0 0

Natuur VEN 820 11

Haven Antwerpen 14 2

Natuur natuurreservaten 162 0

RVK grote infrastructuurwerken 758 0

De Scheepvaart 535 0

RO gemeentelijk RUP 531 6

Natuur natuurinrichtingsprojecten 79 2

Haven Gent 26 0

Haven Zeebrugge 17 0

IWB overstromingsgebieden 20 2

RO gewestelijk RUP 5 0

LSO 2 0

RO provinciaal RUP 94 3

BAM 0 0

Haven Oostende 3 0

IWB oeverzones 1 0

Stadsvernieuwingsprojecten 0 0

Vlaamse wooncode niet gesloopt 0 0

Vlaamse wooncode werkzaamheid 0 0
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26 ha

24 ha



recht van voorkeur
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Vlaamse overheid
Gemeente
Provincie
Ocmw
Kerkfabriek
Polders en Watering

Open ruimte bestemming
Recreatiegebied
Gemeenschapsvoorziening

Verkopen?



cijfers

34 dossiers recht van voorkeur sinds start september 2016
2 dossiers effectief verworven 
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10,28 ha

beloftevol!
overheidsgrond maximaal laten 
renderen voor overheidsdoelen



Instrumentenkoffer voor projectmatige 
realisaties

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 11/05/2017 │57



VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 11/05/2017 │58

In de natuurinrichtingsprojecten Uitkerkse
Polders en de Blankaart is een 
waterpeilverhoging doorgevoerd op 
particuliere gronden tegen een vergoeding.

De gevraagde dienst die hier door gebruikers 
van het perceel geleverd wordt, is het 
onderhoud van het wandelpad.

In de ruilverkaveling Woesten werd een 
herverkaveling uit kracht van wet 
uitgevoerd. Het resultaat is dat de gebruikers 
gemiddeld 3 grotere percelen i.p.v. 8 
kleinere percelen moeten bewerken.



cijfers

In VLM-projecten

Buiten VLM-projecten : 10 inrichtingsnota’s opgemaakt/in opmaak
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Vlaamse 
grondenbank!
 krachtig instrument voor verwerven en mobiel maken van gronden
 dat (private) gronden optimaal kan inzetten voor maatschappelijke 

doelen (natuur, waterbeleid, infrastructuur,…)
 en gelijktijdig een duurzame landbouwuitbating blijft garanderen
 via financiering door overheidspartners of op basis van pro-actieve

werking
 en op basis van mogelijkheden om in te grijpen op de grondmarkt 

(verwerven en ruilen, recht van voorkoop, recht van voorkeur, 
projectmatige inzet van herverkaveling, erfdienstbaarheden, 
dienstenvergoedingen…)



stijgende grondprijzen

verlies aan open ruimte 
Frankrijk: 60.000 ha per jaar
Vlaanderen: 2000 ha per jaar

grond = investeringsgoed

0
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30000
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50000

60000

2000 2005 2010 2015 2020

gemiddelde prijs (euro/ha) in de RVK-
projecten van de VLM

45.000 ha in (Oost-)Duitsland zijn in 
handen van één onderneming die 

voor 9 % in Chinese handen is. Deze 
onderneming ontvangt ook publieke 

(onder meer Europese) steun



…dat financiële zekerheid 
biedt

- Landbouwsubsidies
- lage rente
- veilige belegging

stijgende vraag…

- Toenemende 
wereldbevolking

- Voedsel 
- Hernieuwbare energie
- Ruimte voor biodiversiteit  

ecosysteemdiensten

…naar een steeds 
schaarser goed…

- Inname door andere functies
- vertuining, verpaarding



uitdaging 2?
hoe verzekeren we maximaal behoud van 
open ruimte en toegang tot grond voor 
open ruimte functies?



Buitenlandse antwoorden : 
⌂ Behoud van landbouwgrond voor landbouw
⌂ Controle van de grondprijzen
⌂ Ondersteuning van nieuwe landbouwers
⌂ Bevoordelen van kleine en middelgrote landbouwbedrijven (familiale bedrijven)
⌂ Nieuwe systemen voor biolandbouw: terre en vue, landgenoten

stedelijk

landbouw

natuur
stedelijk

landbouw

natuur



 beperking van de prijsstijging 
 landbouwgrond voor landbouw 
 max 30 ha verlies per dag
 transparantie van de grondmarkt

Duitsland

beleid aanpak

Verkoop kan geweigerd worden als:
-koper geen landbouwer is;
-landbouwstructuur slechter wordt;
-de prijs disproportioneel hoog is.

“Landgesellschaft” komt in de plaats van 
de koper of koop wordt ontbonden



 kleine en middelgrote 
landbouwbedrijven versterken

 Jonge landbouwers laten starten
 Biolandbouw ondersteunen

Frankrijk

beleid aanpak

 elke verkoop of pacht wordt 
gemeld aan SAFER 

 SAFER kan prijsherziening 
voorstellen aan verkoper als prijs 
hoger is dan marktprijs

 Verkoper kan akkoord gaan, 
verkoop stopzetten of naar de 
rechtbank gaan

 Vergunning voor bewerken van 
land waarvan men geen eigenaar is

SAFER kan in de plaats van de koper 
komen

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif08bKmrDSAhWrLMAKHRDgB8QQjRwIBw&url=http://www.thisfrenchlife.com/thisfrenchlife/2009/03/safer-watching-over-the-french-countryside.html&bvm=bv.148073327,d.ZGg&psig=AFQjCNE8WS0sve_khrpn9WxP4QzGh8dV6Q&ust=1488282452847639
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif08bKmrDSAhWrLMAKHRDgB8QQjRwIBw&url=http://www.thisfrenchlife.com/thisfrenchlife/2009/03/safer-watching-over-the-french-countryside.html&bvm=bv.148073327,d.ZGg&psig=AFQjCNE8WS0sve_khrpn9WxP4QzGh8dV6Q&ust=1488282452847639


SAFER 2015
° 83.800 van 301.000 ha gekocht
° 1440 start-ups mogelijk gemaakt
° transparantie: www.le-prix-des-terres.fr
° lagere prijzen dan in Vlaanderen

http://www.le-prix-des-terres.fr/


 Beperkte toegang tot grondmarkt

Oost-Europese lidstaten

beleid aanpak

 Enkel landbouwer kan landbouwgrond kopen H Lt
 Buitenlanders moeten toestemming krijgen PL
 Verkoop kan niet doorgaan indien 

landbouwbedrijf groeit boven 300ha/500ha H Lt P
 Overheid beslist welke landbouwer kan kopen 

(pachter, landbouwer-buur) Lt
 Lokaal comité beslist of verkoop kan doorgaan H
 Lokale landbouwers of overheid kunnen in de  

plaats van de koper komen H Lt P



 bescherming landbouwer
 grond verwerven en mobiel maken 

voor specifieke doelen (water, 
natuur, flankerend beleid 
landbouw)

Vlaanderen?

beleid aanpak

 Pachtwetgeving
 Recht van voorkoop pachter
 Vlaamse Grondenbank : grondenbankwerking, 

recht van voorkoop, recht van voorkeur, 
projectmatige inzet herverkaveling, 
erfdienstbaarheden, dienstenvergoedingen



uitdaging 2!
> volg de grondprijzen en transformaties op
> maak particuliere gronden optimaler inzetbaar door 

> een pachtbank
> juridisch begrip tijdelijkheid in te voeren voor open ruimte in 

‘harde’ bestemmingen 
> bestaande instrumentenkoffer te hanteren (erfdienstbaarheden ed)

> beheers prijzen en ga inname open ruimte tegen door
> een streng vergunningenkader
> verantwoorde afwijkingen slechts toe te laten op tijdelijke basis

> organiseer toegang tot grond door
> de pro-actieve poot van de Grondenbank verder uit te bouwen
> recht van voorkeur in bepaalde gebieden uit te breiden



landinrichting
uitdaging 1

Vlaamse 
grondenbank
uitdaging 2



Meer informatie

www.vlm.be
info@vlm.be
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https://twitter.com/woordvoerdervlm

https://www.facebook.com/VlaamseLandmaatschappij

https://www.linkedin.com/company/vlaamse-landmaatschappij

http://www.vlm.be/
mailto:info@vlm.be


www.vlm.be


