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Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)  -  Herbestemming landbouwgrond en natuur

In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is 
opgenomen dat de oppervlakte van de bestemmingscategorie ‘landbouw’ 750.000 
hectare zal bedragen, bestemd voor de beroepslandbouw. Die bindende bepalingen zijn 
decretaal verankerd bij decreet van 25 februari 2011. In landbouwmiddens heerst echter 
bij heel wat boeren de indruk dat al te vaak landbouwgrond wordt herbestemd voor 
natuurdoeleinden. Evenwel werd ook bepaald dat er in Vlaanderen een inhaalbeweging 
voor extra natuurgebied zou komen.

Voor de periode 2015-2018 kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen, telkens 
per jaar en daarbinnen opgedeeld per provincie waar mogelijk.

1. Hoeveel landbouwgronden wisselden van bestemming, meer bepaald van 
landbouwgrond naar bos, overig groen en natuur en reservaat? Graag de cijfers per 
provincie.

2. Hoeveel gronden van bos, overig groen en natuur en reservaat wisselden naar een 
landbouwbestemming?

3. Hoeveel bedraagt het nettosaldo van herbestemde landbouwgronden versus 
herbestemde bossen, overig groen en natuur en reservaat?

4. Hoeveel landbouwgronden respectievelijk bosgronden, overig groen en natuur en 
reservaat werden onteigend?

5. Hoeveel landbouwbedrijven werden onteigend?

6. Hoeveel onteigeningsvergoedingen werden uitbetaald aan onteigende 
landbouwgronden respectievelijk bosgronden, overig groen, natuur en reservaat?

7. Hoeveel onteigeningsvergoedingen werden toegekend aan onteigende 
landbouwbedrijven?

8. Hoeveel hectare landbouwgrond is vandaag al definitief bestemd op de plannen van 
aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen?



KOEN VAN DEN HEUVEL
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBIOUW

ANTWOORD 
op vraag nr. 275 van  22 februari 2019
van FRANCESCO VANDERJEUGD

1. In onderstaande tabellen vindt u de bruto-omzetting van landbouwgrond naar bos, 
overig groen, natuur en reservaat in ha weer voor de gevraagde periode. Voor het jaar 
2018 zijn nog geen cijfers beschikbaar.

2015 totaal
Antwerpen 376
Vlaams-Brabant 223
Limburg 32
Oost-Vlaanderen 12
West-Vlaanderen 220
Totaal 863

2016 totaal
Antwerpen 25
Vlaams-Brabant 9
Limburg 6
Oost-Vlaanderen 158
West-Vlaanderen 171
Totaal 369

2017 totaal
Antwerpen 76
Vlaams-Brabant 26
Limburg 38
Oost-Vlaanderen 7
West-Vlaanderen 103
Totaal 250

2. In onderstaande tabellen vindt u de bruto-omzetting van bos, overig groen en natuur 
en reservaat naar landbouwgrond in ha weer voor de gevraagde periode. Voor het jaar 
2018 zijn nog geen cijfers beschikbaar

2015 totaal
Antwerpen 28
Vlaams-Brabant 36
Limburg 0
Oost-Vlaanderen 0
West-Vlaanderen 8
Totaal 72



2016 totaal
Antwerpen 24
Vlaams-Brabant 33
Limburg 2
Oost-Vlaanderen 0
West-Vlaanderen 0
Totaal 59

2017 totaal
Antwerpen 1
Vlaams-Brabant 1
Limburg 36
Oost-Vlaanderen 86
West-Vlaanderen 2
Totaal 126

3. In onderstaande tabellen vindt u het netto-saldo in ha van de herbestemming van 
categorie ‘landbouw’ naar categorieën ‘bos, overig groen en natuur en reservaat’ voor 
de gevraagde periode (kleine afwijkingen zijn mogelijk omwille van afronding van de 
achterliggende basiscijfers).

2015 totaal
Antwerpen 348
Vlaams-Brabant 187
Limburg 32
Oost-Vlaanderen 11
West-Vlaanderen 212
Totaal 790

2016 totaal
Antwerpen 1
Vlaams-Brabant -24
Limburg 4
Oost-Vlaanderen 158
West-Vlaanderen 171
Totaal 310

2017 totaal
Antwerpen 74
Vlaams-Brabant 26
Limburg 2
Oost-Vlaanderen -79
West-Vlaanderen 100
Totaal 123

4. In bijlage 1 vindt u het gevraagde overzicht 



5. Het Agentschap voor Natuur en Bos onteigende geen enkel landbouwbedrijf.

6. In bijlage 2 vindt u het gevraagde overzicht.

7. Geen.

8. Volgens de laatst berekende toestand van de indicator ‘ruimteboekhouding RSV’ 
(toestand op 1 januari 2018) is er in totaal 784.300 ha bestemd binnen de categorie 
‘landbouw’ op de plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen.

BIJLAGEN

1. Oppervlakte (in hectare) onteigeningen door ANB in periode 2015-2018 per ruimtelijke 
bestemming

2. Kostprijs (in euro) onteigeningen door ANB in periode 2015-2018 per ruimtelijke 
bestemming


