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THEMATISCHE 
VERTALING

Dit tweede deel beschrijft wat de ruimtelijke 
principes en strategieën betekenen voor het 
beleid. We vertalen ze naar uitgangspunten en 
beleidslijnen. Die geven op hoofdlijnen aan hoe 
we rond verschillende thema’s omgaan met 
onze ruimte. Uiteraard moeten deze nog verder 
op maat uitgewerkt worden, afhankelijk van de 
specifieke locatie en context. 
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OPEN RUIMTE

Open ruimte is de zuurstof van onze ruimte. Het is dus een kostbaar 
goed, dat we moeten beschermen. Voor dit beleidsplan ruimte 
betekent dit dat we de verdere inname van open ruimte moeten 
tegengaan. En dat we voor de nog beschikbare open ruimte goede 
afspraken moeten maken tussen de verschillende gebruikers. 

Volgende provinciale ruimtelijke opgaves (Actieprogramma Ruimte) 
vallen binnen het beleidskader open ruimte: 

• Ondersteunen van gemeenten bij open ruimtebeleid;
• Stimuleren van terreinacties voor herbebossing en bosuitbreiding;
• Ondersteunen en stimuleren van terreinacties voor de aanplant 

van hagen, houtkanten, bomenrijen en solitaire bomen;
• Realisatie van een robuust groen-blauw netwerk en groen-

blauwe dooradering in de provincie door het uitvoeren van 
gebiedsgerichte projecten en samenwerking met open-ruimte 
partners;

• Realiseren van een meer natuurlijk watersysteem (gekoppeld aan 
de rol van de provincie als belangrijkste waterloopbeheerder);

• Preventie van verdroging of wateroverlast door een 
gedifferentieerd waterlopenbeheer en andere maatregelen;

• Het watersysteem vrijwaren van ongewenste ingrepen via de 
watertoets en provinciale verordeningen inzake waterbeleid;

• Inrichting en optimalisatie van gecontroleerde 
overstromingsgebieden;

• Ondersteunen gemeenten bij erosiebestrijding; 
• Ondersteunen gemeenten bij de opmaak van hemelwaterplannen;
• Stimuleren van waterpreventieve maatregelen;
• Stimuleren van duurzame landbouwpraktijken;
• Stimuleren, ondersteunen en bekend maken van korte keten 

initiatieven;
• Uitbouwen van kennis, voorlichting en advisering rond duurzame 

en innovatieve teelten en technieken;
• Ondersteuning acties en projecten rond duurzame voeding en 

het terugdringen van voedselverlies;
• Ondersteunen acties en projecten rond duurzame en/of gedeelde 

consumptie.
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UITGANGSPUNTEN

THEMATISCHE VERTALING | 

Open ruimte levert diensten zoals voedselproductie, 
klimaatregulatie, bestuiving door insecten, 
bescherming tegen overstromingen, voorkomen 
van waterschaarste, luchtzuivering of groene 
ruimte voor recreatie. Deze ecosysteemdiensten zijn 
essentieel voor onze samenleving. Toch staat de 
open ruimte onder druk door verschillende andere 
ruimtevragen. Open ruimte heeft nood aan een 
sterk beleid dat deze maatschappelijke meerwaarde 
erkent en als leidraad neemt.

Door de open ruimte te benaderen als productief 
landschap streeft de provincie naar een 
samenhangend geheel van open ruimtes – groot en 
klein, stedelijk en landelijk – die zo beheerd worden 
dat ze ecologische en economisch productief 
worden en maatschappelijk meerwaarde opleveren.

De provincie baseert haar ruimtelijk beleid rond 
open ruimte op volgende uitgangspunten:

1. De ontwikkeling en inrichting van de open 
ruimte dient altijd afgestemd te zijn op de 
karakteristieken van het landschap, en richt zich 
dus naar de eigenheid van de bouwstenen van 
het cultuurlandschap. De juiste functie op de 
juiste plaats. Hiervoor verwijzen we eveneens 
naar het basisprincipe ‘fysisch systeem als basis, 
een geïntegreerde benadering van de ruimte’ 
(zie deel 1).

2. Aangezien open ruimte een schaars goed 
is, is samenwerking tussen verschillende 
openruimtegebruikers noodzakelijk. Verweving 
en multifunctionaliteit zijn daarbij onontbeerlijk.

3. De samenhang van de open ruimte staat voorop 
om een robuust openruimtenetwerk te kunnen 
realiseren, zowel wat de samenhang van het 
ecologisch als van het agrarisch functioneren 
betreft. Samenhang creëert kwaliteit.

4. De klimaatverandering helemaal tegenhouden 
kunnen we niet. Dus moeten we onze 
ruimte ook aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandering. De inrichting van de open 
ruimte kan het landschap hiervoor weerbaarder 
maken

OPEN RUIMTE 
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OPEN RUIMTE: Grote natuurgehelen beschermen en versterken
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BELEIDSLIJNEN

De grote natuurgehelen omvatten alle rivier- 
en beekvalleien van een zekere schaal, de 
structurerende boscomplexen en de robuuste 
natuurverbindingen. Ze herbergen ecosystemen 
en leveren op die manier een significante bijdrage 
aan de ecosysteemdiensten waar onze provincie en 
al haar inwoners de vruchten van plukken. Grote 
natuurgehelen zijn bovendien plekken die de 
biodiversiteit in onze provincie beschermen. Naast 
een meer algemene soortenrijkdom komen hier de 
meeste bijzondere biotopen en bedreigde soorten 
voor.

Ecologische kwaliteit

Deze beleidslijn is gericht op het beschermen en 
versterken van de grote natuurgehelen in onze 
provincie om het openruimtenetwerk robuuster te 
maken. Dat houdt in dat deze gebieden gevrijwaard 

worden van ontwikkelingen die afbreuk doen aan 
de ecologische kwaliteit. Uitbreidingen van de 
natuurgehelen zijn wenselijk waar mogelijk en er 
wordt gestreefd naar een maximale kwaliteit.

De kwaliteit van het beheer is hierbij maatgevend. 
Recreatief en agrarisch medegebruik betekenen 
dan een meerwaarde. Ze vergroten immers de 
maatschappelijke meerwaarde en het draagvlak 
voor het beschermen en versterken van de open 
ruimte, en bijgevolg ook de waarschijnlijkheid 
dat een uitbreiding van de grote natuurgehelen 
gerealiseerd kan worden. 
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OPEN RUIMTE: Groenblauwe dooradering van het grondgebied
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Grote natuurgehelen alleen zijn niet voldoende om 
aan alle ecologische noden en maatschappelijke 
verwachtingen te beantwoorden. Deze beleidslijn 
zet daarom in op een fijnmazige ecologische 
dooradering van onze provincie. Dit netwerk geeft 
continuïteit aan de grote natuurgehelen, maakt 
ecosystemen groter en vergroot op die manier de 
robuustheid van het hele systeem. De groenblauwe 
dooradering loopt zowel door de bebouwde als 
onbebouwde ruimte.

In de bebouwde ruimte

In bebouwde gebieden hebben we het over groene 
hotspots als tuinen en parken, en ruimte langs kleine 
waterlopen en infrastructuren. Kernversterking en 
ontwikkelingsprojecten zijn een hefboom om deze 
hotspots uit te bouwen en te verbinden tot een 
fijnmazig netwerk. Een beter en duurzamer beheer 
van de publieke (plein, stadspark, waterbuffer, 
grachtensystemen,…) én de private ruimte 
(woonparken, privé tuinen, groendaken, groene 
gevels, golfterreinen,…) helpen om de bestaande 
groene en blauwe infrastructuur kwalitatief te 
verbeteren. Deze groenblauwe dooradering draagt 
ook bij aan een klimaatrobuuste inrichting van de 
kernen (door voor verkoeling of wateropvang te 
zorgen)

In landbouwgebied

Ook in de landbouw is een groenblauwe 
dooradering mogelijk, onder meer met kleine 
landschapselementen, bloemenrijke perceelranden, 
groenbedekkers in het teeltplan, het verhogen 
van de concentratie van organisch materiaal in de 
bodem of specifieke teeltkeuzes met een hoge 
ecologische waarde. 

Het is duidelijk dat de groenblauwe dooradering 
niet enkel in de open ruimte maar ook in de 
bebouwde ruimte versterkt moet worden. Als dat 
niet kan door uitbreiding, dan door verweving met 
andere gebruikers of door de herstructurering van 
de ruimte. Bij nieuwe ruimtelijke projecten wordt 
telkens bekeken hoe ze kunnen bijdragen tot de 
verdere uitbouw van de fijnmazige dooradering, ter 
versterking van het groter openruimtenetwerk. 
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Groenblauwe dooradering van het 
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OPEN RUIMTE: Vrijwaren van het landbouwgebied

CSA - multifunctionele 
landbouw

Het aaneengesloten karakter van landbouwgebied 
is een belangrijke voorwaarde voor ecologische 
samenhang én voor het voortbestaan en ontwikkelen 
van agrarische activiteiten.53 De gevolgen van 
versnippering zijn moeilijk omkeerbaar. De provincie 
kan gronden vrijwaren door versnippering tegen te 
gaan vanuit het provinciaal ruimtelijk beleid, onder 
meer door het afbakenen van bouwvrije zones, 
door het stimuleren van agrarisch hergebruik, door 
voorwaarden op te leggen zoals de omkeerbaarheid 
van het ruimtegebruik en het herstructureren van 
de ruimte via grondruil.

Toegang vrijwaren

Ook het vrijwaren van de toegang tot 
landbouwgrond is een uitdaging, zeker als het gaat 
over stadsnabije percelen. Dit zijn doorgaans geen 
grote aaneengesloten landbouwgebieden, maar 
kleinere gebieden of open restruimtes die ingesloten 
zijn in een stedelijke omgeving. Door verweving 
met andere functies kan je de strategische waarde 
van deze kleinere landbouwgebieden behouden. 
Ze kunnen bijvoorbeeld ook een socio-educatieve 
rol opnemen, ruimte bieden voor zachte recreatie, 
volkstuinen en korte-keten-initiatieven, of voor 
groene ademruimte zorgen in een dense omgeving. 

 Transformatie van de open ruimte als kans

De verwachtingen zijn dat in de komende 10 jaar het 
platteland een sterke transformatie zal ondergaan. 
Dit zowel ten gevolge van evoluties binnen de 
agrarische sector (schaalvergroting, opkomst 
gemeenschapslandbouw en korte-keten initiatieven, 
klimaatverandering, stikstofproblematiek) als de 
toenemende behoeften vanuit andere sectoren 
(vrije tijd, energie, …). De provincie wil een ruimtelijk 
kader scheppen waarbinnen deze transformatie 
plaats kan vinden, waarbij de leefbaarheid en de 
ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het 
platteland belangrijke uitgangspunten zijn. En dit 
zonder daarbij de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor agrarische bedrijven te beperken.

Zowel percelen/gebieden in aaneengesloten 
landbouwgebieden als daarbuiten (bijvoorbeeld 
stadsnabije percelen) kunnen een hoge waarde 
hebben voor landbouw. Bij een ruimtelijk proces 
waar landbouw betrokken is, is het daarom cruciaal 
de impact op landbouw in te schatten en af te 
wegen. De inschatting van de impact kan gebeuren 
in overleg met de betrokken landbouwers.
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Vrijwaren van het landbouwgebied

OPEN RUIMTE 

53 Zie ook eerder uitdaging 1.4.
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N
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Deze kaart vormt slechts een illustratieve weergave van de voorgaande principes en kent slechts een indicatief karakter. 

ZACHTE RUGGENGRAAT - OPENRUIMTENETWERK
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