
Samenvatting input avond thema FUNCTIES IN DE OPEN 
RUIMTE  
 

Algemene reflectie over het thema:  
De open ruimte staat onder druk en het behoud van de open ruimte is van belang, dit wordt 

algemeen erkend en gedragen. Men beseft dat in de toekomst veel hoeves zullen leegkomen en het 

is belangrijk om hiervoor een plan van aanpak te hebben. 

Wanneer we praten over nieuwe of bijkomende invullingen van gebouwen, dan hangt altijd samen 

met de context en de omgeving. Mobiliteit is een belangrijke factor, maar ook de kleinschaligheid 

van de invulling, de beperking van (geluids)hinder, de duurtijd van de functie of uitbating.  

Als functies weinig hinder veroorzaken, laagdynamisch zijn en kleinschalig dan vinden de meeste 

deelnemers dit geen probleem. Zij het dat deze plaatsvinden in bestaande bebouwing en er zo 

weinig mogelijk wordt verhard. 

Men beseft dat de groei van een functie moeilijk in de hand te houden is. En er is ook nood aan een 

spreiding van de functies. Niet overal kan alles. 

Anderzijds focust de workshop op harde functies, en geven de deelnemers ook steeds mee dat we 

aandacht moeten hebben voor de zachte functies in de open ruimte: water, voedselproductie, 

biodiversiteit.  Wat leidt tot discussies over het al dan niet verweven voorkomen van landbouw en 

natuur. 

Inhoudelijke input over het thema:  
Landbouwverbreding: er is weinig andere ruimte voor een landbouwer om dit te doen, maar er 

dreigt een overaanbod. Sommige deelnemers stellen zelfs dat dit in concurrentie gaat met het 

handelsapparaat in kern. Anderzijds zijn de functies wel positief voor de beleving van het platteland. 

Het landbouwlandschap heeft nood aan diversificatie. Het is er niet alleen voor een landbouwbedrijf 

gericht op grootschalige voedselproductie. 

Maar wat als het landbouwbedrijf stopt, wat gebeurt er dan met de infrastructuur voor de 

landbouwverbreding? Bv verbruikszaal of verhardingen? Wordt dit dan een zonevreemde functie? 

Wordt een camping onthardt? Dit is een essentiële vraag en men vindt de verwijderbaarheid 

belangrijk. Er zijn dus randvoorwaarden nodig. 

Het is opvallend dat wanneer de groepen worden bevraagd over uitbreidingen van het 

landbouwbedrijf zelf, dan is men vaak strenger dan tegen de mogelijke landbouwverbreding. 

 

Functies in de open ruimte: Ook bij de andere functies in de open ruimte zijn er randvoorwaarden en 

beperkingen nodig. Er kan al heel veel, vraag om te beperken in wat wel kan. Aan de andere zijde is 

er ook een vraag om niet enkel te discussiëren over wat waar niet kan, maar ook wat waar wel kan.  

Slopen: Het thema slopen zorgt voor tegengestelde meningen. Enerzijds is men hier standvastig 

tegen, anderzijds ziet men dit wel mogelijk mits financiele compensatie of als de gebouwen reeds 

verkrot zijn. 



Omgeving: de factor omgevingscontext is van belang, in alles wat al dan niet mogelijk is. Maar hoe 

sluiten we achterpoortjes? Hoe zorgen we ervoor dat het niet de verkeerde richting uit gaat? En het 

is ook belangrijk om ook na te denken over meerwaarden voor de omgeving. 

Specifieke functies:  

Rond tiny-houses / zorgunits moet de spelregels duidelijk gemaakt worden bv over tijdelijkheid. 

Een feestzaal heeft meer dynamiek dan een hotel of b&b. De kwaliteiten van de locatie bv rust en 

stilte, mogen niet teniet gedaan worden door de nieuwe invulling bv door conferentiezalen of 

feestzalen. 

Kampeerterreinen in de open ruimte leggen druk op de omgeving (mobiliteit, beeldkwaliteit) 

Wanneer we nadenken over de invulling van erfgoed zoals kastelen, dan is dit belangrijk, maar wordt 

ook de reflex gemaakt of het niet multifunctioneel kan ingevuld worden? Men vindt renovatie en 

hergebruik positief, maar de meningen zijn vaak verdeeld tussen een private versus publieke 

invulling.  

Mogelijke instrumenten die werden benoemd:  
Beleidsplan 

- niets specifiek over gezegd 

Ruimtelijke instrumenten 

- systeem van planbaten en planschade  

- sloopfonds 

- verhandelbare ontwikkelingsrechten 

Andere instrumenten 

- commissie / kwaliteitskamer / beoordelingscommissie 

- handhaving 


