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‘Open ruimte’ en ‘Vlaanderen’ zijn 
twee begrippen die vele Vlamingen 
niet aan elkaar kunnen knopen. Het 
algemeen beeld van Vlaanderen is er 
één van een nevelstad: een nagenoeg 
volgebouwde ruimte met maar weinig 
resterende open ruimte, met hier en 
daar nog een fragment bos of natuur 
en een lap landbouwgrond. Maar is de 
Vlaamse open ruimte wel zo beperkt in 
oppervlakte als we denken? En door wie 
wordt de open ruimte nu gebruikt?

ondanks de hoge bevolkingsdichtheid en verstedelijkings-
graad is er best nog wel wat open ruimte te vinden in 
Vlaanderen. Het merendeel hiervan is heel divers, met 

sterke interactie en verweving tussen stedelijke en landelijke gebieden. 
Maar helaas wordt een aantal nieuwe en niet-archetypische vormen 
van openruimtegebruik onderschat of over het hoofd gezien, terwijl 
juist die een belangrijke rol kunnen spelen in de duurzame ontwikke-
ling van een gebied. We hebben het dan over het zogenaamde privaat 
gebruik van de open ruimte, zoals tuinen of hobbyweiland, en over 
economische ontwikkelingen zoals de toename van niet-agrarische 
activiteiten op het platteland. Tuinen worden in het ruimtelijk beleid 
vaak geklasseerd onder stedelijk landgebruik en niet beschouwd als 
een categorie met eigen groene kenmerken en potenties. Hobbyland-
bouw - en meer specifiek weiland voor paarden - valt dan weer onder 
de categorie landbouw, hoewel het soms meer verband houdt met de 
stedelijke context en recreatie. Niet-agrarisch hergebruik van hoeves 
vind je in de beschikbare ruimtelijke data niet terug, terwijl het wel een 
realiteit is. Net hier liggen misschien kansen voor de kwaliteitsvolle 
en veerkrachtige ontwikkeling van bepaalde gebieden. Onderbouwde 
kennis van de ruimtelijke realiteit is essentieel om te kunnen nadenken 
over het strategisch inzetten van deze vormen van landgebruik voor 
de ontwikkeling van een meer kwalitatieve Vlaamse open ruimte.
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Van
en
tuinen

paarden ‘Tuinen zijn het 
groene facet van 
verstedelijking’

‘De totale tuinoppervlakte wordt 
geschat op 8 procent van het 
Vlaamse grondgebied. tuinen 
zijn vooral geconcentreerd 
rondom stedelijke centra, in 
halfverstedelijkte gebieden 
en langsheen lintbebouwing. 
ongeveer 21 procent van 
de oppervlakte van de 
Vlaamse woonkernen wordt 
ingenomen door tuin.’
[ F OTO :  H U B E R T  G U L I N C K ]
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‘slechts een kwart van 
de paardenhouders 
associeert zichzelf met 
de landbouwsector’
[  F OTO :  R E P O R T E R S  |  MA R C  FA S O L   ]

‘De laagste paardenconcentratie 
is te vinden in de Westhoek’



Eigen plekje

Veel mensen willen graag een eigen stukje open 
ruimte, als woonplek, tuin of hobbyweide, voor 
mogelijke uitbreidingen of als opslagplaats. 
Steeds meer bewoners en gebruikers maken 
aanspraak op de resterende open ruimte, waar-
door die in toenemende mate voor private 
doeleinden gebruikt wordt. Met het woord ‘pri-
vaat’ wordt niet zozeer de eigendomstoestand 
bedoeld, maar eerder het type activiteit dat er 
plaatsvindt. Deze activiteiten zijn meer privaat 
van karakter dan de archetypische openruimte-
functies (landbouw, bos en natuur) omdat ze niet 
langer de gemeenschap dienen, maar een indi-
vidu. Daarenboven worden ze ook steeds meer 
visueel, fysiek en mentaal gelinkt aan de privé-
sfeer vanwege een beperkte toegankelijkheid, 
bijvoorbeeld aangegeven door een omheining.

De drang naar een eigen plekje is geworteld 
in een bredere evolutie: de individualisering van 
de samenleving. Door de toename van vrije tijd 
en financiële middelen vertaalt deze maatschap-
pelijke trend zich in nieuwe private vormen van 
landgebruik in de open ruimte, die gezien kun-
nen worden als een vorm van ‘zachte verstede-
lijking’1. Het zijn in se meer stedelijke vormen 
van landgebruik, gerelateerd aan wonen, die zich 
echter voornamelijk in de onbebouwde ruimte 
voordoen. 

Privatisering is een tamelijk recent feno-
meen op het Vlaamse platteland. Dit wordt 
vooral duidelijk wanneer we er wat cijfermate-
riaal bijhalen. In 27 studiegebieden, die elk on-
geveer een oppervlakte van 200 hectare beslaan, 
werd alle privaat gebruik geïnventariseerd (zie 
beeld blz. 30). Hieruit blijkt dat gemiddeld zo’n 
10 procent van de totale bestudeerde opper-
vlakte geprivatiseerd  is. Hobbyweiland beslaat 
hiervan het grootste deel met 6 procent, terwijl 
4 procent van de oppervlakte ingenomen wordt 

1 tempels, B., Verbeek, t., Pisman, A. & 
Allaert, G. (2012). Verstedelijking in de Vlaamse 
open ruimte. Een vergelijkende studie naar vijf 
transformaties. Steunpunt Ruimte en Wonen.
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[ kaart 1 ] De totale tuinoppervlakte wordt geschat op 8 procent van het Vlaamse grondgebied. Tuinen zijn vooral 
geconcentreerd rondom stedelijke centra, in halfverstedelijkte gebieden en langsheen lintbebouwing. Ongeveer 21 
procent van de oppervlakte van de Vlaamse woonkernen wordt ingenomen door tuin.’2

[ kaart 2 ] Het aantal paardachtigen in Vlaanderen wordt geschat op 150.000 en het daarmee samenhangende 
ruimtegebruik op ongeveer 70.000 hectare weiland. Er kunnen twee grote concentratiegebieden aangewezen worden: ten 
zuidoosten van Antwerpen en tussen Brussel, Antwerpen en Gent. (Kaart: het aantal paardachtigen per km2 per gemeente)3
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en kunnen gezien worden als het groene facet van verstedelijking. 
Omdat tuinen sterk samenhangen met de wereldwijde verstedelijking 
worden ze ook op internationaal vlak steeds belangrijker. Het tuin-
complex nodigt uit om na te denken over een nieuwe interpretatie van 
‘open ruimte’ in termen van duurzaamheid en ecosysteemdiensten, 
en vraagt dan ook om toenemende aandacht van beleid en onderzoek.

Hobbylandbouw

Naast tuinen neemt ook weiland voor hobbylandbouw (vooral voor 
paarden) een belangrijk deel van de Vlaamse oppervlakte in. Tot 
voor kort was er maar weinig kennis over het ruimtelijk belang en 
de verspreiding ervan in Vlaanderen. Aan de hand van gebiedsdek-
kende gegevens over het aantal paarden per gemeente (verkregen 
via de Belgische Confederatie van het Paard) en een terreinstudie in 
zes gemeenten werden schattingen gemaakt van het aantal paarden, 
de oppervlakte weiland voor paarden en de ruimtelijke spreiding er-
van (zie kaart 2)3. Op basis hiervan werd het aantal paardachtigen 
in Vlaanderen geschat op 150.000 en het daarmee samenhangende 
ruimtegebruik op ongeveer 70.000 hectare weiland. Er kunnen twee 
grote concentratiegebieden aangewezen worden: ten zuidoosten van 
Antwerpen en tussen Brussel, Antwerpen en Gent. De laagste paar-
denconcentratie is te vinden in de Westhoek.

Met behulp van statistische methodes werd vervolgens ge-
zocht naar mogelijke verbanden tussen paardenweiden enerzijds 
en een aantal geografische kenmerken anderzijds. Kwalitatieve en 

3 Bomans, K., Dewaelheyns, V. & Gulinck, h., 2011. Pasture for horses: 
an underestimated land use class in an urbanized and multifunctional area. 
International Journal of Sustainable Development and Planning 6(2), 195211.

kwantitatieve analyses toonden aan dat een hogere concentratie 
aan paardenweiden vaker voorkomt dichter bij tuinen en bossen, 
in een sterk versnipperde en verstedelijkte omgeving, met kleine 
percelen. Dit komt overeen met de vaststelling dat vooral kleine 
en goed ontsloten percelen nabij bebouwing in aanmerking komen 
voor privaat gebruik.

Een internetenquête leverde bovendien extra informatie op over 
de achtergrond van paardenhouders, de evolutie van het aantal paar-
den en de veranderingen in het landgebruik die daarmee gepaard 
gaan. Uit deze enquête bleek dat meer dan 80 procent van de 1.001 
ondervraagden in 2009 meer paarden bezat dan in 2005. Uitbrei-
dingen voor paardenweiden gebeuren voornamelijk op voormalig 
professioneel landbouwareaal. Er kwam bovendien duidelijk naar 
voren dat de motivatie van paardenhouders voornamelijk te maken 
heeft met sport en recreatie (respectievelijk 96 en 99 procent). Zo 
houdt 90 procent van de respondenten paarden uit liefhebberij. 
Slechts weinig paardenhouders, zo’n 25 procent, associëren zichzelf 
met de landbouwsector. 

Paardenhouderij is dus niet alleen een belangrijke ruimtegebrui-
ker, maar ook een belangrijke en kapitaalkrachtige ruimtevrager. 
Paardenhouderij valt echter niet zomaar binnen de sector landbouw 
te situeren. Het is belangrijk om de toekomstige ontwikkelingen bin-
nen dit ruimtegebruik verder op te volgen, niet alleen in verband met 
de bedreiging die de sector kan vormen voor andere gebruikers van 
de open ruimte maar ook vanwege de potenties van de sector zelf in 
het streven naar een kwaliteitsvolle toekomst voor de Vlaamse open 
ruimte. Ook deze ruimtegebruiker kan, net als het tuincomplex, 
een rol spelen in het verhaal van ecosysteemdiensten en duurzaam 
ruimtegebruik.

door percelen voor overig privaat gebruik. Hierin werden woonper-
celen met bijbehorende tuin niet meegerekend. Bovendien blijkt een 
groot deel van de bebouwing in het buitengebied niet gelinkt te zijn 
aan landbouwactiviteiten. Deze bebouwde percelen nemen 11  pro-
cent van het bestudeerde gebied in. Opvallend is dat vooral kleine 
en goed ontsloten percelen nabij bebouwing in aanmerking komen 
voor privaat gebruik, zowel aan stads- en dorpsranden als rondom 
kleinere concentraties van verspreide bebouwing. Gezien de wijd-
verspreide bebouwing in Vlaanderen (zie ook het artikel ‘Vlaanderen 
versnipperd’ elders in dit nummer) betekent dit dat een aanzienlijk 
deel van de Vlaamse open ruimte de belangstelling wekt van parti-
culiere gebruikers.

We gaan dieper in op drie vormen van privaat landgebruik: tui-
nen (1), hobbyweiland voor paardenhouders (2) en niet-agrarische 
economische activiteiten, die door de functiewijziging van agrari-
sche bedrijfsgebouwen meer en meer hun intrede doen op het plat-
teland (3). Via terreinstudie, een internetenquête, focusgroepen en 
luchtfotoanalyse werden hierover gegevens verzameld. Zo krijgen 
deze fenomenen niet alleen een naam, maar worden er ook inzichten 
aangereikt over hun ruimtelijk belang en ontstaansredenen. 

Vertuining

Veel mensen ervaren Vlaanderen als volgebouwd en versteend. ’Open 
ruimte gaat verloren’ hoor je vaak. Daar zit natuurlijk een grond van 
waarheid in, maar is dit wel de enige manier om naar de Vlaamse 
ruimte te kijken? Achter de façade van verstedelijking schuilt im-
mers nog een rijkdom aan groen: de privétuinen. Tuinen zie je overal 
en studies tonen aan dat ze een aanzienlijke oppervlakte innemen 
in stedelijke gebieden. In de ruimtelijke statistieken en analyses van 
Vlaanderen komen tuinen echter zo goed als niet aan bod. Ze ver-
dwijnen grotendeels in de kadastrale definitie van een perceel en 
in de ruimtelijke functie wonen. Ten gevolge van hun overwegend 
private karakter, sterke fragmentatie in oppervlakte en eigendom, en 
beperkte toegankelijkheid is er maar weinig informatie en kennis over 
tuinen te vinden, zoals die wel bestaat voor bijvoorbeeld landbouw, 
bosbouw, recreatie en natuur. Toch kunnen tuinen als belangrijke 
groene ruimten bepaalde ecosysteemdiensten leveren, zeker als ze 
benaderd worden als een complex van groene ruimten. Zo zijn er 
onder andere mogelijkheden voor voedselproductie, koolstofvastleg-
ging en het opvangen van oppervlakkige waterafvoer. Een geheel van 
individuele privétuinen noemen we een tuincomplex2.

De totale tuinoppervlakte in Vlaanderen wordt geschat op 

110.000 hectare, wat overeenkomt met 8 procent van het Vlaamse 
grondgebied2 (zie kaart 1). Vergeleken met andere ruimtegebruikers, 
zoals afgedichte oppervlaktes (13 procent), bos (10 procent) en na-
tuurreservaten (2 procent), is dit geen gering percentage. Tuinen zijn 
vooral geconcentreerd rondom stedelijke centra, in halfverstedelijkte 
gebieden en langsheen lintbebouwing. Ongeveer 21 procent van de 
oppervlakte van de Vlaamse woonkernen wordt ingenomen door 
tuin. Daarnaast blijkt dat het merendeel van de totale tuinopper-
vlakte (72 procent) buiten de afgebakende stedelijke gebieden ligt en 
dat 11 procent van het bestemde landbouwgebied ingenomen wordt 
door tuinen. Dit maakt van de privétuin ook een belangrijke factor 
in het buitengebied. 

Niet alleen de huidige tuinoppervlakte is belangrijk, ook de toe-
name ervan. Dit proces wordt vertuining genoemd en is een gevolg 
van verstedelijking. Uit een historische analyse bleek dat zo’n 8 pro-
cent van de tuinoppervlakte in de periode 2002-2005 nieuw was ten 
opzichte van de periode 1988-1990. Van de nieuwe tuinoppervlakte 
ligt 90 procent in land dat vroeger voor landbouw werd gebruikt. 
Het merendeel van deze nieuwe tuinoppervlakte bestaat uit volledig 
nieuwe tuinen behorend bij een nieuwe woning. Dit noemen we pas-
sieve vertuining, omdat deze tuinen eigenlijk groene volgers zijn van 
verstedelijking. Het doelgericht en stelselmatig inlijven van bijvoor-
beeld nabijgelegen landbouwland of bos bij bestaande tuinen, of het 
innemen ervan voor het aanleggen van een individuele tuin die niet 
ruimtelijk gebonden is aan bewoning, is dan actieve vertuining. Dit 
proces lijkt een kleiner ruimtelijk belang te hebben. 

Tuinen beslaan in Vlaanderen dus een aanzienlijke oppervlakte 

2 Bomans, K., Dewaelheyns, V., heylen, K. & Gulinck, h. (2011). The spatial 
importance of gardens: a regional perspective. In: Dewaelheyns, V., Bomans, K., 
Gulinck, h. (eds.). The powerful garden. Emerging views on the garden complex. 
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De sluipende inname 
van (voormalige) 

landbouwgebouwen 
door niet-agrarische 

bedrijven is een 
onderschatte ruimtelijke 

factor: economische 
activiteiten zoals 

aannemerij, transport, 
grond-, metaal en 

houtbewerkingverdienen 
de nodige beleidsaandacht.
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Hergebruik 
van hoeves

Afgezien van tuinen en hobbyland-
bouw is ook de sluipende inname 
van (voormalige) landbouwgebou-
wen door niet-agrarische bedrijven 
een onderschatte ruimtelijke factor4. 
We gaan hier niet in op de verkoop 
van hoeveproducten noch op het 
aanbieden van plattelandslogies aan-
gezien deze activiteiten al specifieke 
beleidsaandacht krijgen. Er komen 
echter ook minder idyllische econo-
mische activiteiten voor, zoals aan-
nemerij, transport, grond-, metaal en 
houtbewerking, die voorlopig nog aan 
de beleidsaandacht ontsnappen. Net 
zoals een reeks ‘zachtere’ activiteiten 
- wellness-boerderijen, kinderdagver-
blijven en alle andere niet-agrarische 
activiteiten die zich aan de rand van of 
buiten het wettelijke kader bevinden - 
worden zij uitgeoefend in voormalige 
landbouwgebouwen. 

Door een economische databank (Verrijkte Kruispuntbank van 
Ondernemingen, VKBO) te koppelen aan ruimtelijke datasets wordt 
een eerste indicatie verkregen van het soort activiteiten dat plaats-
vindt binnen de verschillende bestemmingszones. Zo krijgen we ook 
een beeld van niet-agrarische bedrijvigheid in zones met een agra-
rische bestemming. De databank werd systematisch doorgenomen 
met de hulp van lokale ambtenaren en mandatarissen. Deze gegevens 
werden aangevuld met terreinobservaties in 35 gemeenten verspreid 
over Vlaanderen5. 

In totaal werden er 1.060 niet-agrarische bedrijven geïnventa-
riseerd binnen zones met een agrarische bestemming. Een derde 
daarvan is gevestigd in (voormalige) hoevegebouwen. Ruim 30 pro-
cent van alle actieve ondernemingen in hoeves blijkt opgericht te zijn 
in de voorbije vijf jaar. Hoewel deze dynamiek werd vastgesteld in 

4 Verhoeve, A. & N. De Roo (2008). Economische dynamiek 
en ruimtelijke kwaliteit op het platteland. onderzoek in 
de regio Roeselaretielt, Academia Press, Gent.

5 Vlaamse landmaatschappij (2010). Nieuwe inzichten in de economische 
dynamiek op het Vlaamse platteland. Studie verricht in het kader 
van de themagroep ‘hergebruik van leegstaande gebouwen op het 
platteland’ van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPo).

alle onderzochte gemeenten worden 
toch grote verschillen geconstateerd 
tussen gemeenten onderling. Zo vari-
eert de dichtheid aan activiteiten van 
0,2 tot 4,6 niet-agrarische bedrijven 
per vierkante kilometer agrarisch 
gebied6. Verder zijn verschillende 
soorten activiteiten kenmerkend 
voor deze economische dynamiek. 
Aannemers, handelszaken, tuinaan-
leg, transport en houtbewerking ko-
men het meeste voor, maar ook me-
taalbewerking, carrosseriebedrijven, 
opslag, elektriciteitswerken en kanto-
ren verschijnen in de top 10. Tot slot 
blijkt dat slechts 15 procent van alle 
geregistreerde activiteiten vergun-
baar geacht wordt, terwijl de overige 
85 procent binnen het huidige ruim-
telijke beleid niet vergunbaar is. 

Nieuwe kansen

We hebben een beknopt overzicht ge-
geven van het ruimtelijk belang van een aantal autonome ontwikkelin-
gen op basis van vier onderzoeksprojecten, die tot meer genuanceerde 
kennis over de Vlaamse open ruimte hebben geleid. Open ruimte blijkt 
in de sterk verstedelijkte en gefragmenteerde Vlaamse context uit zeer 
complexe gebieden te bestaan, met veel verschillende actoren en indi-
viduele acties die het beleid doorkruisen. Met deze onderzoeken heb-
ben we geprobeerd om een aantal fenomenen ‘meetbaar’ te maken. De 
ontwikkelde methodes samen met de geschetste inzichten over aard, 
omvang, ruimtelijke spreiding en ruimtelijke impact van verschillende 
vormen van openruimtegebruik bieden dan ook een houvast voor de 
ontwikkeling van nieuwe denksporen en passend beleid, waarbij deze 
veranderingsprocessen strategisch ingezet worden voor de ontwikke-
ling van een meer kwalitatieve Vlaamse open ruimte. Het komt er nu 
op aan op zoek te gaan naar nieuwe kansen voor open ruimte. 

6 Verhoeve, A., De Roo, N. & Rogge E. (2012). How to visualise 
the invisible: Revealing re-use of rural buildings by non-agricultural 
entrepreneurs. land Use Policy 29, 407416.
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Nieuwe private vormen van landgebruik in de 
open ruimte kunnen gezien worden als een vorm 
van ‘zachte verstedelijking’. Het zijn in se meer 
stedelijke vormen van landgebruik, gerelateerd 
aan wonen, die zich echter voornamelijk in 
de onbebouwde ruimte voordoen. (in beeld: 
Lendelede, ten noorden va Kortrijk)

R U I M T E G E B R U I K30 


