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Landschappelijke integratie: 
huidige aanpak en acties
naar de toekomst
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Landschappelijke integratie 
en omgevingsvergunningen

• Inagro maakt integratieplannen voor actieve land- en tuinbouwers. 

• 90% ikv vergunningen

- Klasse I (provincie) Verplicht toe te voegen aan vergunningsaanvraag.  

- Meeste gemeenten vragen ook integratieplan.

• Aandacht voor: 

- Beeldkwaliteit:  integratie (geen camouflage)

- Natuurwaarde: streekeigen soorten en typologiëen, biodiversiteit 

- Aandacht naar omgeving: omliggend landschap
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Visie - Uitgangspunten

• Beeldkwaliteit als rode draad 

• Totaliteit van beeldkwaliteit bedrijf tov landschap

• Breken ipv wegstoppen

• Wisselwerking architectuur

• Aandacht voor agrarische functionaliteit en toekomst:

• Ventilatie, lichtinval, waterkwaliteit, …

• Eigendomsgrenzen

• Mobiliteit op bedrijf

• Biodiversiteit 
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Voorbeeld Bedrijfsintegratieplan  
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Motivatiedossier landschappelijke integratie 

Acties naar de toekomst  

• Doel: realisatie 

• Werkgroep ‘Handhaving’ binnen prov. W-Vl.  

• Uitvoering stimuleren dmv

- Aanplantsubsidiereglement 

- Niet-Productieve-Investeringen (NPI’s) binnen VLIF
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Acties naar de toekomst  

• Communicatieplan: 

• Communicatie naar juiste doelgroep op juiste moment   

• Aanbod vanuit andere stakeholders bundelen en gezamenlijk 
communiceren 

• Visuele tools rond doel / resultaat / aanplant- en onderhoudstips.

• Coaching:  

- Telefonisch- digitaal   /  op terrein in pilootgemeenten 

- Op moment van uitvoering overlopen wat/waar/hoe 

- Tips en advies naar onderhoud

- Hulp bij indienen NPI’s
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Acties naar de toekomst  

• Doel:  draagvlak 

• Gedragen visie: Wat is goede landschappelijke integratie.  

- Dialoog met gemeenten 

- Discussiefora    

- Structurele overlegplatforms

• Informeren van verschillende doelgroepen

• Ook tuinaannemers informeren over aanpak / doel integratie en correcte 
uitvoering.  
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Waterbassins ten behoeve van water voor het land- of 
tuinbouwbedrijf

• Welk water wil je opvangen? 

• Waar wil je water voor gebruiken?  

• Welke waterkwaliteit heb je nodig op je bedrijf? 

Afhankelijk van deze vragen wordt gekozen voor 

- Open put 

- Waterbassin met folie

Afhankelijk van grootte / beschikbare grond / grondafzet / … wordt 
gekozen voor : 

- Bassin met talud of zonder talud ? 

-
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Waterbassins ten behoeve van water voor het land- of 
tuinbouwbedrijf

• Ecologisch aanleggen 
inrichten 

- In de bassin

▪ Haalbaar bij open put. 

▪ Zeer moeilijk bij foliebassin. 

▪ Niet wenselijk voor 
toepassing water met hoge 
kwaliteitsnormen.
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Waterbassins ten behoeve van water voor het land- of 
tuinbouwbedrijf

• Ecologisch aanleggen 
inrichten 

- Rond de bassin

▪ Wordt meegenomen in geheel van 
integratieplan. 

▪ Let op niet te veel schaduw en 
bladval in wateroppervlak,  
Geen/weinig beplanting aan 
zuidzijde, wel aan noordwestzijde. 

▪ Bij foliebassins met talud, nemem
we visuele aspect mee. 

▪ Foliebassins met water hoge 
kwaliteit:  bladval in bassin 
vermijden!
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DANK U.

Kathleen Storme

Landschapsarchitect Inagro
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