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In deze katern gaan we verder met het thema van het agrarisch erfgoed

waarin het verslag gebracht wordt van twee lezingen die plaats vonden

naar aanleiding van de Prijsuitreiking Herman Oelaunois IJAgrarisch

onroerend erfgoed in Vlaanderen" te Antwerpen-Berchem op 23

november 2007. De Nederlandse boerderij onderzoekster Judith

Toebast werkzaam voor de Nederlandse Rijksdienst voor Archeologie,

Cultuurlandschap en Monumenten als specialist landelijke bouwkunst

"heefthet over de situatie op het vlak van hoeveonderzoek in Noord-

Brabant. Ze geeft ons het begrip van de Boerderijlijn mee dat om

toepassing vraagt in Vlaanderen. In een tweede bijdragè geeft Hans

Leinfelder die werkzaam is als doctor-assistent aan de Universiteit Gent,

Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning een originele visie weer

overhoe boerderijen kunnen passen in de ruimtelijke ontwikkeling van

ons platteland. Hij draait de zaken om door Vlaanderen als een groot

stadsgewestte zien enhetplatteland ofde plukjes open ruimte als een

VOrmvan stadspark waarin dehoeves dan als zitbanken geplaatst in dit"

park geïnterpreteerd worden.

Bedoeling is om met deze katern de discussies in Vlaanderen aan te

zwengelen over de vraag waar we naar toe moeten met ons onroerend

agrarisch erfgoed. Reacties op de inhoud zijn steeds van harte welkom!



HoeV8sals.Zilbaakeainde
Vlaamsepubliekeopearuiml8 ... .

Vooralin 2003 hebben wijzigingen in de Vlaamse

ruimtelijke ordeningswetgeving de mogelijkheden

verruimd qm. agrarisch onroerend erfgoed in stand

te houden. Zo is het mogelijk Om deze gebouwen

te gebruiken voor andere, lucratievere activiteiten

dan landbouw. Of deze wij~igingen' in de regel-

geving ook vanuit planningsoogpunt als gunstig

moeten worden beoordeeld, is echter een andere

zaak. In principe gelden deze mogelijkheden tot

functiewijziging immers overal in Vlaanderen,

ongeacht de omgeving waarin het erfgoed is gesi-

tueerd. Een alternatieve visie op de.Vlaamse,sterk

verstedelijkte open ruimte als 'publieke ruimte'

Qpent perspectieven om de nieuwe invulling van

hoevegebouwen in het kader van de ruimtelijke

planning gebiedsgericht te evalueren.

Metdank aanhetvergunningenbeleid

Artikel 195bis van het decreet van 18'mei 1999

böudende de organisatie van de ruimtelijke

ordening, inclusief haar latere wijziging~n,voor-

ziet dat de vergunningverlenende overheidl kan

afwijken van 'de.voorschriften van een pl~n van

aanleg2 indien de aanvraag voor een steden-

bouwkundige vergunning betrekking heeft:

- qp de wijzigin~ van de functie van ~en bestaand

vergund gebouw dat definitief beschermd is
als monument in het kader van het decreet

van 3 maart 1976 totbesçhermingvanmQnu-

menten en stads- en dorpsgezichten;

- voor zover' de voortzetting van de Vroegere

functie onmogelijk blijkt of eenduurza.me

leefbaarheid van het gebouWlli~t garangeert

en de nieuwe functié deerfgoedwaatde ot1ge..

schonden laat of verhoogt.

Bij menig lezer komen waarsdIijnlijk Vrijwel

onmiddellijk verkommerde kaslelen en andere

monumentale gebouwen voor ogen waarvan

de levensverwachting, dankzij deze algemene

decretale regeling, opnieuw rooskl~uriger wordt.

Maar ook beschermd agrarisçh ontoerenderf-

goed - als monument geklasseerde landbouwge..

bouwen... valt onder de2;eregeling ~n kan..met
andere woorden met een nieuwe functie worden

ingevuld om een duurzame instandhottding

ervan Je garanderen.

Met het besluit van 28 november 2003 tot bepa-

ling van de toelaatbare functiewijzigingen voor

gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestem-

mingszone, beperkte de Vlaamse regering deze

mogelijkheid niet langer tot beschermde monu-

menten. De decretale regeling werd met dit uit-

voeringsbesluit immers op een Vrijgelijkwaardige

manier eveneens van toepassing op gebouwen of

gebouwencomplexen die zijn opgenomen in de

inventaris van het bouwkundig erfgoed.



lijk3in een complementaire kantoor- of dien-

stenfunctie - kantoorfunctie, vrij beroep of in

een dienstverlening - of logiesverstrekkende

functie4worden gewijzigd;en

- het g$ruik van een landbouwgebouw of -ge-

bouw~ncomplex worden gewijzigd in de op-

slag van allerhande materialen, een paarden-

houderij, een manège, een dierenasiel, een

dierenpension, een dierenartsenpraktijk, een

tuinaanlegbedrijf, een kinderboerderij of een

zorgboerderij5.

Al deze bepalingen maken het mogelijk om

agrarisch onroerend erfgoed in te vullen met
een andere dan landbouwfunctie. Vanuit het

oogpunt van het behoud en de valorisatie van

beschermde en onbeschermde landbouwgebou-

wen zijn deze regelingen met betrekking tot het

stedenbouwkundig vergunningenbeleid onge--

twijfeld een dankbaar alternatief voor de voor-

afgaande, jarenlange verkommering van heel

wat ruraal erfgoed in Vlaanderen. Noodzakelijke

voorwaarde is natuurlijk dat de bevoegde steden-

bouwkundige ambtenaar voldoende bèkwaam

en bereid is om het vrijwaren en versterken van

de erfgoedwaarde op een kwalitatieve manier te

betrekken in de beoordeling van de stedenbouw-

kundige vergunningsaanvraag.

Met de nodige argwaan bekeken vanuit de

ruimtelijke planning

Eerder vermelde regelingen in het stedenbouw-

kundig vergunningenbeleid zijn generiek van

3 De gebruikswijziging naaf een kantoor- of dienstenfunctie

wordt beperkt tot een totale maximale vloeroppervlakte

van 100 m2.

aard. Dit betekent dat zij zonder enige differen-

tiqtie van toepassing zijn over heel Vlaanderen.

Bovendien worden zij. in de dag~agelijkse ver-
gunningspraktijkgepercipieerd als een 'recht'.Als

het gebouw of de woning voldoet aan de gestelde
voorwaarden, dan beschouWt de vergunningaan-

vrager het als een recht om de functie van het

betrokken gebouw te wijzigen. Het moet al een

stedenbouwkundige ambtenaar met ruggengraat.

zijn om dergelijkefunctiewijzigingen, vanuit zijn

of haar appreciatiebevoegdheid van de zogehe-

ten 'goede ruimtelijke ordening', ol11willevan

omgevingsfactoren ongunstig te adviseren naar

bouwheer of schepencollege toe.

Waar de ruimtelijke beleidsplannen vandaélgeen

gebiedsgerichte afwegingvan de ruimtèaanspra-
ken van verschillende. functies en activiteiten

beslechten in een functionele zonering van de

ruimte in plannen van aanleg of ruimtelijke uit~

voeringsplannen -bijvoorbeeld door de bestem-

ming van een gebied als agrarisch gebied -- hol-

len de generieke vergunningsregels over vergun-

bare functiewijzigingen bijgevolg deze plannen

uit. Ruimtelijke planning tracht vaak via moei-

zameen tijdrovende overlegprocessen met vele

belanghebbenden een visie op de gewenste toè-

komstige ontwikkeling van het ruimtegebruik in

een bepaald gebied te ontwikkelen en deze visie

nadien ook déléldwerkelijkte realiseren6.Door de

'rechten' op functiewijzigingen wordt er echt~r

in de dagdagelijkse vergunningspraktijk even-

wel voor particuliere, niet in overlegprocessen

bediscussieerde projecten constant afgeweken

van deze gebiedsvisie... meer nog, er ligt eigen-

lijkgeen enkele visie op de gewenste ruimtelijke

ontwikkeling van het betrokken erfgoed in haar

omgeving aan de grondslagvan deze functiewij-

zigingen. Gevolgen voor het omringende land.

bOllwgebruik of.bijyggI2~~L~t51~NY~r~eershiri4er



De middeleeuwseKruisbeemdhoeve(Hakendover)net opdegrensvanHageland-
K.U.Leuven)

is dat

dezewijzigingvaakook eenmotor of katalysator
vormtvoor ingrepenmeteenveelgrotereruimte-

lijke impact.Dein Vlaanderenvaakvoorkomende

wijzigingvan eenlandbouwerswoningin eenniet
SymptoomWOeenverouderde
planningsvisieopdeopenroimtein



duurzame woonwens van de doorsnee-Vlaming.

Het zou echter oneerlijk zijn de schuld volledig

bij de individuele Qurger te leggen... een hoge

graad aan wereldvreemdheid van de ruimtelijke

planni14gzelf is mede verantwoordelijk voor dit
fenoméen van 'maatschappelijke' ongehoor-

zaa:t;nheid.

tJRIiIijI1eigen.doctQraatsonderzoelt(Leinfeldert

2Ö07) is geblekçn dat hetplanningsdiscour$7 ip

Vlaanderçn in 2007 OVerde gewenste l1J.imte-

lijkecontWikkeling van de open ruimte in Wei~

1'ligyerscnIlt van het planningsdiscours uit. de

jaren 1960 ten tijde van de opmaak van de eer-

stç gewestplannen. Stad en platteland worden

in de luimtelijke planning nog steeds behan-

deld. als tegenpolen, als tWee afzonderlijke

entiteiten. Zo beogen de visie in het Ruimtelijk

Structuurplan Vlaanderen uit 1997 (Ministerie,

2004) ... 'Vlaanderen, open en stedelijk' - en de

bijbehorenderuimtçlijke principes de bunde-
lingvan nieuweontWikkelingenin de stedelijke'

gebieden en.het vrijwaren van het platte!andj de .

openruimtejhet buitengebied voor landbouw,

~atuur en bos. Zowel planners als politici en

lIliddenveldorganisaties blijven als het ware

overtuigd van deze visie en bevestigen deze ook

vooJJdurendin allerlei overleg- en besluitvor-
mingscenakels.

Het lijkt evenwel een utopie om in het sterk

verstedelijkte Vlaanderen koortsachtig te blij-

ven geloven in het bestaan en de instandhQu-

ding van deze laatmiddeleeuwse landschaps-

perceptie waarin. stédelijke eilanden gesitueerd

zijn in een eindelozeplattelandszee. Deze idee

hoIta.èhter de nuchtere feiten aan. (zie onder
meer. De Meulder et al., 1999; DeRooet al.,

1999) Beleidsmatig is er ddngendnood aap

een. verfnssenc!e en stimulerende perspectief-
wissel op de relatie tussep stad en platteland in

Vlaanderen: het. platteland of de .openruimte

in Vlaanderen zijn eilanden in een zee vap ste-

delijkhèid. .Durven denken vanuit deze tege1'l-

overgesteldeinvalshoek opent de deur voor het

gebruik van inspirerep.deruimtelijke concepten'
ep andere planningsideeën uit een veeleer ste-

delijke context voor de visievorming en plan-

1'liIlgvan de openru1l11tein Vlaanderen.

Open ruimte als publieke ruimte

WaarQm zou de open ruimte in het verstede-

lijkteVlaanderenbijvoorbeeld niet worden

beschouwd als 'publieke ruimte', vergelijkbaar

met pleinen, straten en parken in een stedelijke

context? Vormen deze openruimtefragmenten,

net als stedelijke publieke ruimte, niet steeds

meer plaatsen waar verschillende, weliswaar

andersoortige l11aatschappelijkegroepen -land-
bouwers, bewoners, natuurbeheerders, recrean-

ten, ... - met elkaar worden geconfronteerd en

waar deze groepen het nodige inzicht kunnen

verwerven over elkaars gebruiken en gewoon-

ten? Zijn deze open ruimten met andere WOOf-

den, zoals de stedelijke publieke ruimte, geen

pl,ekken waar individuen en groepen leren
omgaan met de groeiende maatschappelijke
diversiteit?

En indien dit het geval is... kunnen ruimtelijke

concepten die gehanteerd worden voor de vorm--

geving van de stedelijke publieke ruimte niet

eventueel worden toegepast op de multifunctio-

nele Vlaamse open ruimte? Prikkelend is in dit

geval het onderzoek y~p.,I!!!!!m~~~.gnTul11mers-



het geëigende schaalniyeau ook worden ingezet

in de visievorming over en de planning val,1de

'ptiblieke'8 open ruimte in Vlaan.deren. '

--- De publieke open ruimte. moet een vol-

doende grote oppervlakte hebben in relatie

tot de omliggende bebouwde omgeving.

Net zoals Central Park in verhouding staat
tot Manhattan, moet. een multifunctioneel

stadsrandbos in verhouding staan tot het

stedelijk gebied in kwestie en kunnen enkele

landbouwpercelen in verhouding staan tot de

omringende lintbebouwing. Boveridienmoet

de open ruimte een min of meer per11lanente
status hebben. Dit kan virtueel door het aldus

aan te duiden in ruimtelijke planl).en, maar

nog beter is dat het deze status. maatschap-

pelijk verdient omwille van haar intrinsieke

(economische,. natuurlijke of landschappe-

lijke) waarde of omwille van de sociaal-cultu-

rele rol die het vervult als publieke ruimte. In

die laatstgenoemde situatie is het niet zQzeer

van belang om de betrokken open ruimte

toe te wijzen aan welbepaalde functies en

activiteiten - zoals het vandaag gebeurt door

de functionele zonering in ruimtelijkepla.n~

nen - maar om de publieke rQlJde sfeer van

de open ruimte te typeren zoals dit ook met

stadspleinen gebeurt.

---Het behoud van de publieke open ruimte
wordt het best gegarandeerd door de a.anwe~

zigheid van een omringende bebouwde Tand

die effectief of visueel gèbruik maakt van de

centrale open ruimte. De eigenaars van de

gure appartementen langsheen CentralPark-

8 Publiek wordt hier bewust tussen aanhalingstekens ge-

plaatst omdat de open ruimte omwille van haarinherente

CentralParkin NewYorkmetChristo'skunstwerk.(Bron:

http://christojean~eclaude:netop9 januari2007)

New Vork zijn de beste pleitbezorgers voor.
het behoud van Central Park. Helaas vindt

woonuitbreiding in Vlaanderen vandaag in

hoofdzaak plaats met dè rug naar de open

ruÎJ;nté en wordt dit' nog versterkt door de

aanleg van zichtontnemende coniferenha-

gen en gammaschuttingen. Meer aandacht

is nodig voor de overgang tussen de private

tuinruimte en de publieke open ruimte en

voor de invulling van de overgangszone tus-

sen beiden met semi-publiekè functies zoals

volkstuinen, schoolmoestuinen, composte-

ringsparken, ... Dit worden de plekken waar
de maatschappelijke groep landbouwers

terug in contact komt met de maatschappe-

lijke groep bewoners.

- Om een echte publieke open ruimte te wor-
den, is er tenslotte nood aan een attractor,

een activiteit die liefst perifeer in de open

ruimte wordt ingeplant en die de bewoners

van de bebouwde rand en van verder afgele-

gen gebieden aantrekt en hen, na het bezoek,

stimuleert om de omliggende open ruimte



zitbank aan de rand van die enkele land.

bouwp.ercelentussende omringendelintbe.
bouwing.

.
H~es alszitbankenin deVlaamse
publiekeopenruimte

Het agrarisch onroerend erfgoed moet in dit ver.

haal van open ruimte alspublieke ruimte worden
bekeken als de hierboven beschreven zitbanken.

Een functiewijziging van hoevegebouwen lijkt

in deze context bijgevolg slechts verantwoord

in zoverre deze kan bijdragen tot de rol als peri.

fere attractor in een open ruimtefragment bin.

nen een verstedelijkte context. In plaats van een

generieke.regeling in het vergunningenbeleid die

functiewijzigingen voor elk landbouwgebouw

in Vlaanderen mogelijk maakt, ongeacht de

publieke functie die de omliggende open ruimte

zou kunnen veMlllen, verdient hetàanbeveling

om in het kadervande ruimt~lijke planning deze

afweginggebied per gebied!openruimtefragment

per openruimtefragmentte maken. De ruim-
telijkeplanning..biedtmet in dit kaderbetere
garanties voor een duurzame sociaal.culturele

positionering van de resterende open ruimte en

van het gebruik van het agrarisch onroerend erf-

goed in Vlaanderen.

dr. Hans Leinfelder
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