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Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  -  Landbouwgrond

In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is 
opgenomen dat de oppervlakte van de bestemmingscategorie ‘landbouw’ 750.000 ha zal 
bedragen, bestemd voor de beroepslandbouw. Die bindende bepalingen zijn decretaal 
verankerd bij decreet van 25 februari 2011. In landbouwmiddens bestaat echter bij heel 
wat boeren de indruk dat al te vaak landbouwgrond wordt herbestemd voor 
natuurdoeleinden. 

1. Hoeveel landbouwgronden wisselden in 2016 van bestemming, meer bepaald van 
landbouwgrond naar bos, overig groen en natuur en reservaat? Cijfers graag per 
provincie in absolute aantallen en oppervlakte in ha.

2. Hoeveel gronden van bos, overig groen en natuur en reservaat wisselden in 2015 
naar een landbouwbestemming? Cijfers graag per provincie in absolute aantallen en 
oppervlakte in ha.

3. Hoeveel bedraagt het netto-saldo van herbestemde landbouwgronden versus 
herbestemde bossen, overig goen en natuur en reservaat?

4. Hoeveel landbouwgronden, respectievelijk bosgronden, overig groen en natuur en 
reservaat werden onteigend in 2016? Cijfers graag per provincie in absolute aantallen 
en oppervlakte in ha.

5. Hoeveel landbouwbedrijven werden in 2016 onteigend? Cijfers graag per provincie in 
absolute aantallen en oppervlakte in ha.

6. Hoeveel onteigeningsvergoedingen werden in 2016 uitbetaald aan onteigende 
landbouwgronden, respectievelijk bosgronden, overig groen, natuur en reservaat?

7. Hoeveel onteigeningsvergoedingen werden in 2016 toegekend aan onteigende 
landbouwbedrijven?

8. Hoeveel ha landbouwgronden zijn vandaag al definitief bestemd op de plannen van 
aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen?
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1. Onderstaande tabellen geven de bruto-omzetting (ha) weer van de categorie 
landbouw naar de categorieën bos, overig groen en natuur en reservaat tijdens het 
jaar 2015 en het eerste semester van 2016. De cijfers voor het tweede semester van 
2016 zijn nog niet beschikbaar. De berekening gebeurde op basis van de laatst 
berekende toestand van de indicator ‘ruimteboekhouding RSV’, toestand juli 2016.

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

2016 (1ste semester) totaal
Antwerpen 24
Vlaams-Brabant 4
Limburg 5
Oost-Vlaanderen 0
West-Vlaanderen 171
Totaal 204

2. Onderstaande tabellen geven de bruto-omzetting (ha) weer van de categorieën bos, 
overig groen en natuur en reservaat naar de categorie landbouw tijdens het jaar 2015 
en het eerste semester van 2016. De berekening gebeurde op basis van de laatst 
berekende toestand van de indicator ‘ruimteboekhouding RSV’, toestand juli 2016.

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



3. Onderstaande tabellen geven het netto-saldo weer van de herbestemming van de 
categorie landbouw naar de categorieën bos, overig groen en natuur en reservaat 
tijdens het jaar 2015 en het eerste semester van 2016. Ze zijn dus het verschil 
tussen de respectievelijke cijfers in de tabellen van de deelvragen 1 en 2. De 
berekening gebeurde op basis van de laatst berekende toestand van de indicator 
‘ruimteboekhouding RSV’, toestand juli 2016.

2015 totaal
Antwerpen 348
Vlaams-Brabant 187
Limburg 32
Oost-Vlaanderen 12
West-Vlaanderen 212
Totaal 791

2016 (1ste semester) totaal
Antwerpen 24
Vlaams-Brabant -29
Limburg 3
Oost-Vlaanderen 0
West-Vlaanderen 171
Totaal 169

4. Ik heb enkel de onteigeningsgegevens van de entiteiten die onder mijn bevoegdheid 
vallen.
Het aantal onteigeningen en de onteigende oppervlakte die de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) in 2016 heeft gerealiseerd, in het kader van projecten 
waarvoor de VLM beschikt over een machtiging tot onteigening, wordt in 
onderstaande tabel weergegeven. 

West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen
2016  - VLM

Aantal Oppervlakte 
(ha) Aantal Oppervlakte 

(ha)
Bestemming bos 0 0 1 0,1370
Bestemming overig 
groen en reservaat en 
natuur

8 4,0922 5 0,6892

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) onteigende in 2016 voor 9,65 ha in 
Parkbos Gent en 22,85 ha in het Sigma-project Kalkense Meersen. In beide gevallen 
ging het om onteigeningen in der minne. Daarnaast kocht het ANB ook het voormalig 
Militair domein ‘Marum’ (Wuustwezel en Brecht) aan, met een totale oppervlakte van 

2016 (1ste semester) totaal
Antwerpen 0
Vlaams-Brabant 33
Limburg 2
Oost-Vlaanderen 0
West-Vlaanderen 0
Totaal 35



226,59 ha. De specifieke wetgeving i.v.m. de vervreemding van militaire domeinen 
vereist dat de verwering ervan ook gebeurt via een onteigening in der minne.

5-7.De VLM, die instaat voor de onteigening van landbouwbedrijven in het kader van 
mijn bevoegdheden, heeft in 2016 geen landbouwbedrijven onteigend.

Onteigeningsvergoeding 
(euro)2016 – VLM West-

Vlaanderen
Oost-
Vlaanderen

Bestemming bos 0,00 32.970,00
Bestemming overig groen en 
reservaat en natuur 258.710,22 40.931,09

Onteigeningsvergoeding (euro)
2016 – ANB

Antwerpen
Oost-
Vlaanderen

Militair 3.994.923,00 0
Bestemming bos 0,00 719.518,53
Bestemming natuur 0,00 724.668,43

8. Volgens de laatst berekende toestand van de indicator ‘ruimteboekhouding RSV’, die 
de toestand op 1 juli 2016 weergeeft, is er op de plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen in totaal 784.900 ha bestemd binnen de categorie landbouw.

Oppervlakte (ha)
2016 – ANB Antwerpen Oost-Vlaanderen
Militair 226,59 0
Bestemming bos 0 9,65
Bestemming natuur 0 22,85


