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Samenvatting 
 
In opdracht van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) voerde de Vlaamse 

Bouwmeester een studie uit naar de problematiek van schaalvergroting en industrialisatie 

van agrarische stallen en loodsen. Dit resulteerde in de publicatie "Agrarische architectuur 

in Vlaanderen”. Het rapport bevatte naast een aantal casestudies ook een zestal 

aanbevelingen naar het beleid en de sector toe. Voor de tweede fase richtte het ILVO, in 

opdracht van het kabinet Landbouw, een tijdelijke beleidswerkgroep op om de 

aanbevelingen om te zetten in toepasbare beleidsmaatregels. 

Binnen de beleidswerkgroep werd snel duidelijk dat een aantal vraagstukken moesten 

opgelost worden om tot concrete voorstellen te komen. Het was in eerste plaats 

belangrijk om een beeld te krijgen van het volledige bouwproces. Daarnaast was het van 

belang te weten hoe de overheid omgaat met bouwaanvragen voor agrarische 

constructies. Een derde punt van aandacht was het inventariseren van bestaande 

initiatieven en subsidies waar architecturale maatregelen in passen. Een vierde punt was 

het onderzoeken van de pistes om agrarische architectuur in de eindtermen van relevante 

opleidingen te implementeren. Deze vragen werden onderzocht binnen het ILVO via 

literatuurstudie en gesprekken met de betrokken instanties en experten. 

Uit de resultaten blijkt dat een landbouwer investeert in nieuwe infrastructuur om zijn 

inkomen te verzekeren en eventueel te vergroten naar de toekomst toe. Bij de uitwerking 

gebeurt er in eerste plaats een conceptbepaling van de nieuwe constructie. De oudere 

landbouwer vertrouwt hiervoor vooral op een constructeur, veevoederfabrikant, architect 

of adviesbureau. De jongere generatie heeft meer kennis en mogelijkheden om zich te 

informeren en bepaalt zelf voor een groot stuk het concept. Bij het uittekenen komt 

vooral het functioneel-technische en het economische aspect aan bod, terwijl het 

esthetische meestal bijzaak is. Een opmerkelijk resultaat hierbij is dat de architect vaak 

weinig inbreng heeft. Zijn bijdrage in het proces bestaat voornamelijk uit het aanvragen 

van de bouwvergunning. Een vaak terugkerend probleem dat werd gesignaleerd is de 

bedrijfsblindheid. Landbouwers zijn dikwijls sterk gefixeerd op de bestaande toestand 

waardoor ze geen oog hebben voor een langetermijnvisie of de nieuwe investering in 

functie van het geheel van hun bedrijf.  

Uit de gesprekken met de overheidsdiensten blijkt er bij de beoordeling van de bouw- en 

milieuvergunning over het algemeen weinig aandacht besteed te worden aan de 

architecturale en landschappelijke aspecten. Het onderzoek bracht ook aan het licht dat 

er nog geen structurele subsidiëringen bestaan voor zaken gerelateerd aan agrarische 

architectuur. Er werden wel al een aantal pilootprojecten gerealiseerd. Er blijkt een hiaat 

te bestaan in het opleidingsaanbod als het gaat over agrarische constructies. Enkel in 

agrarische opleidingen komt agrarische constructiebouw aan bod, terwijl dit volledig 

ontbreekt bij de ingenieurs- en architectenopleidingen. 

Met deze informatie in het achterhoofd stelde de beleidswerkgroep een actieplan op dat 
vanaf januari 2011 van start gaat. De focus ligt op haalbare acties die binnen het 



 

 

3 

bestaande instrumentarium op korte termijn kunnen gerealiseerd worden. In een eerste 
fase zal ILVO, eenheid Landbouw en Maatschappij een leidraad opstellen op basis van 
bestaande kennis en literatuur in Vlaanderen. Hierin wordt vooropgesteld wat er verstaan 
wordt onder goede architectuur, rekening houdend met de functionele, economische en 
esthetische aspecten. In een tweede fase zal er gewerkt worden op verschillende pistes 
waarbij we streven naar een mentaliteitswijziging bij zowel de sector als de overheden.  
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1 INLEIDING 

1.1 CONTEXT 
Het beeld van het landbouwbedrijf in het landschap is de laatste decennia enorm 

geëvolueerd. De karakteristieke, streekgebonden hoeves zijn vervangen door uniforme 

agro-industriegebouwen, waarbij er een tendens is om in een steeds groeiende schaal te 

werken. Het aantal dieren en de oppervlakte landbouwgrond in Vlaanderen blijft de 

laatste jaren ongeveer stabiel, maar het aantal bedrijven kent een dalende trend (Figuur 

1). Dit brengt dus een sterke concentratiebeweging met zich mee wat resulteert in 

schaalvergroting van de agrarische constructies (Lenders, 2007). In de veeteelt is er ook 

vanuit een functioneel-technisch en wettelijk perspectief meer oppervlakte en volume 

nodig om hetzelfde aantal dieren te kunnen blijven produceren. Bij de varkensstallen 

worden nu vanuit de wetgeving emmisiearmestallen geëist wat hogere gebouwen met 

zich meebrengt. De nieuwe rundveestallen worden ook veel hoger gebouwd aangezien 

een groter stalvolume een beter binnenklimaat geeft, waaraan steeds productiever 

wordende dieren behoefte hebben. Vanuit de nieuwe Europese dierenwelzijnnormen 

wordt voor een aantal diersoorten een minimaal staloppervlak per dier opgelegd. 

 

Figuur 1: Een illustratief voorbeeld van de concentratie-evolutie in de veeteelt. Het aantal 

varkenshouderijen is tussen 1997 en 2007 gestaag gedaald, terwijl het aantal varkens per bedrijf 

jaarlijks steeg. (overgenomen uit Lara 2008) 

De ruimtelijke omgeving waarin de Vlaamse landbouwer opereert is sterk veranderd. 

Waar hij vroeger ongeveer een monopoliepositie had op het Vlaamse platteland, wordt 

hij nu gedwongen rekening te houden met allerhande andere sectoren en actoren. Niet-

agrarische activiteiten vestigen zich op het platteland, bewoners van het platteland 

hebben minder binding met de landbouw en eisen hun plaats meer op, het platteland 

wordt meer vanuit een recreatiestandpunt bekeken,… Bewoners, passanten en 

recreanten associëren het platteland met rust en open ruimte. Grootschalige agro-
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industriële gebouwen passen niet binnen hun beeld hiervan en worden dan ook als 

storend ervaren. 

Het is duidelijk dat de kloof tussen de verschillende actoren op het platteland groter 

wordt. Vanuit het beleid kwam dan ook een reactie en voerde de Vlaams Bouwmeester in 

opdracht van het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO) een studie uit naar de 

problematiek van schaalvergroting en industrialisatie van agrarische stallen en loodsen. 

De Vlaams Bouwmeester onderzocht samen met vijf grote Vlaamse constructeurs en vijf 

architecten, deze problematiek en hoe de transformaties op architecturaal vlak kunnen 

verbeterd worden. De onderzoeksfase werd afgerond met een studienamiddag op 22 

maart 2010 waarbij de publicatie "Agrarische architectuur in Vlaanderen” werd 

voorgesteld. Dit rapport bevat naast een aantal casestudies ook een zestal aanbevelingen 

naar het beleid en de sector toe. Voor de tweede fase richtte het ILVO, in opdracht van 

het kabinet Landbouw, een tijdelijke beleidswerkgroep op om voorgestelde en 

bijkomende aanbevelingen om te zetten in toepasbare beleidsmaatregelen. De taak van 

deze beleidswerkgroep bestond erin om directe aanbevelingen te maken en aanpassingen 

op langere termijn voor te stellen om agrarische architectuur te implementeren in de 

sector. 

1.2 DEFINIËRING AGRARISCHE ARCHITECTUUR 
Op de eerste vergadering van deze beleidswerkgroep op 2 april 2010 was de uitdaging om 

het probleem, de doelstelling en de ambitie van de werkgroep duidelijk te formuleren. 

Hiervoor werden een aantal randvoorwaarden opgesteld die de term ‘agrarische 

architectuur’ begrenzen.  

- Wanneer men spreekt over agrarische architectuur moet het om de site in 
zijn geheel gaan. Men moet de site met alle bijbehorende gebouwen als 1 
entiteit beschouwen. Het uitgangspunt is dat men de architectuur van deze 
sites wil verbeteren.  

- Er wordt beleidsdomeinoverschrijdend gewerkt. 
- Het moet gaan om ‘goede architectuur’. Het gaat hierbij niet enkel om het 

esthetische maar ook om het functionele en het economische. 
 

Tijdens de uitwerking van toepasbare beleidsinstrumenten is het vanzelfsprekend dat 

deze randvoorwaarden steeds voor ogen gehouden worden. 

1.3 SELECTIE EN ONDERZOEK VAN BELEIDSINSTRUMENTEN 
 
In een tweede vergadering van de beleidswerkgroep op 28 mei 2010 gebeurde een 

oplijsting en prioritisering van beleidsinstrumenten om agrarische architectuur te 

implementeren in de sector. Hieruit kwamen 4 luiken naar voor die verder dienden 

uitgewerkt te worden om tot concrete voorstellen te komen.  

1. De planning- en ontwerpfase van agrarische constructies, toegespitst op 
stallen en loodsen, in kaart brengen. Hierbij willen we een zo gedetailleerd 
mogelijk beeld krijgen van het volledige proces startend bij een 
landbouwer die plannen heeft om zijn site uit te breiden, of een volledige 



 

 

7 

nieuwe site op te starten, tot het uiteindelijke resultaat. We willen nagaan 
wie en wat de grootste invloed heeft op de uiteindelijke constructie. 

2. Een vergelijking maken van de bestaande beoordelingskaders die op dit 
moment gebruikt worden door de vergunningsverlenende instanties om de 
visuele impact van landbouwbedrijven te beoordelen. Indien hier sterke 
verschillen aan het licht komen zou een afstemming van deze kaders een 
eenduidiger en transparanter beleid kunnen bewerkstelligen. 

3. Het inventariseren van bestaande subsidies waarin mogelijke 
architecturale maatregelen kunnen ingevoegd worden. 

4. De pistes onderzoeken om agrarische architectuur in de eindtermen van de 
relevante opleidingen te implementeren.  

 

Deze vraagstellingen werden verder onderzocht binnen het ILVO via een literatuurstudie 

en gesprekken met de betrokken instanties en experten. Tijdens de gesprekken werd een 

halfopen interviewstijl gehanteerd, waarbij telkens de bovenstaande thema’s als leidraad 

voor het gesprek werden gebruikt. Afhankelijk van de expertise van de persoon werd 

dieper ingegaan op bepaalde zaken. De gesprekken duurden telkens ongeveer een uur, 

met enkele uitzonderingen variërend tussen 25 minuten tot 2h30 en werden nadien 

uitgetypt in een samenvattende stijl. De experten en betrokken instanties werden 

gevonden via bestaande literatuur, internet of via doorverwijzing van andere personen. 

Om een zo breed mogelijk en onbevooroordeeld beeld te krijgen, probeerden we telkens 

zoveel mogelijk buiten het bestaande netwerk van agrarische architectuur te treden.  

In onderstaande tabel staan alle actoren opgesomd die betrokken bleken bij de 

constructie van agrarische gebouwen. In totaal werden 20 mensen geïnterviewd verspreid 

over 7 actoren. De selectie van mensen die benaderd werden gebeurde veelal op een 

pragmatische manier volgens de afstand en de bestaande contacten. Aangezien we 

slechts 3 maanden de tijd hadden om deze opdracht uit te voeren was het onmogelijk om 

alle spelers binnen de verschillende actoren te spreken. Er werden geen landbouwers 

geïnterviewd door een gebrek aan tijd en omdat we ervan uit gingen dat we met deze 

expertenbevraging een voldoende overkoepelend beeld van de sector kregen. Voor de 

actor gemeentelijke administratie contacteerden we de stedenbouwkundige 

administratie van Merelbeke omdat zij weinig ervaring hebben met agrarische 

bouwaanvragen. Het was dan ook interessant om na te gaan hoe zij dergelijke aanvragen 

beoordelen. Er werd zoveel mogelijk getracht om een theoretische staalname uit te 

voeren (Glaser and Strauss, 1967; Glaser, 1978). Volgens deze methode blijft men data 

verzamelen, dus verschillende personen per actor interviewen, tot men geen nieuwe 

relevante informatie meer krijgt. Door gebrek aan tijd was het niet mogelijk om hier altijd 

aan te voldoen, maar er werd toch getracht om dit zo goed mogelijk te benaderen. Als we 

enkel de 4 vraagstellingen vooropstellen, kunnen we zeggen dat we met deze 

datacollectie een theoretische verzadiging benaderden, aangezien we weinig tot geen 

relevante nieuwe informatie meer verkregen tijdens de laatste gesprekken. 
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Tabel 1: Lijst van geïnterviewde personen 

Betrokken actoren Geïnterviewde personen 

Architect - Architect Kindermans  
- Architect Vandommelen 
 

Adviesbureaus - Katrien Boussery, technologisch bouwadviseur SBB 
- Carl De Braeckeleer, commercieel directeur DLV 
- Annick Van de Walle, milieuconsulent SBB 
 

Provinciale landbouwdienst - Kathleen Storme, landschapsarchitect POVLT 
- Nele Wauman en Luc Vande Ryse, landbouwconsulent 
Provincie Oost-Vlaanderen 
 

gemeentelijke administratie - Bart Joos, stedenbouwkundig ambtenaar Merelbeke 
 

Stedenbouwkundige aanvraag - Guido De Longie, consulent ruimtelijke ordening  
- Nele Vanmaele, erfgoedconsulent landschappen bij 
Onroerend erfgoed 
- Dirk Remue, landbouwconsulent ADLO 
 

Milieuaanvraag - Robrecht Vermoortel, diensthoofd LNE West-
Vlaanderen 
 

Constructeur - Luc Van der Meulen, commercieel directeur Agrinbo-
Geerkens Altez 
- Johan Boussemaere, commercieel vertegenwoordiger 
en Koen Van Daele, commercieel directeur van Lafaut 
- Gerry Verschaeve, commercieel vertegenwoordiger en 
Carlos Valcke, Algemeen directeur van Valcke Prefab 
Beton 
 

Beleidsniveau - Kristof Verhoest, stafmedewerker plattelandsbeleid 
provincie West-Vlaanderen 
- Suzy Van Gansbeke, expert stallenbouw ADLO 
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2 RESULTATEN 

2.1 PLANNING- EN ONTWERPFASE VAN AGRARISCHE CONSTRUCTIES 

2.1.1 MOTIVATIE OM TE BOUWEN 

De landbouwer gaat investeren om zijn inkomen voor de toekomst te verzekeren en 

eventueel te vergroten. Het moment waarop deze investering gebeurt is terug te brengen 

in drie grote categorieën, namelijk als er investeringsruimte is, investeren om aan 

wettelijke eisen te voldoen, of omdat de huidige constructie functioneel-technisch niet 

meer voldoet. Aangezien het opbouwen van een financiële reserve of een vernieuwde 

wetgeving meestal sectorspecifiek zijn, verlopen de investering dan ook sterk 

geconcentreerd volgens de sector en in de tijd.  

Indien de constructie functioneel-technisch of wettelijk niet meer voldoet, gaat men 

gemakkelijk een uitbreiding koppelen aan de vernieuwing om de investering op langere 

termijn draaglijker te maken. Naast deze drie categorieën heb je ook een minderheid van 

landbouwers met een gerichte toekomstvisie op een lange termijn die investeren om te 

blijven groeien. Dit komt voornamelijk in de varkenshouderij voor. Ze vroegen een 

milieuvergunning aan voor een zeer groot bedrijf, waardoor deze meestal gekoppeld gaat 

met een MER (milieueffectenrapport), en ze vullen dit stapje per stapje in. 

Op dit moment staan er enorm veel nieuwe constructies op til doordat de eerste lichting 

milieuvergunningen 20 jaar oud zijn en hernieuwd moeten worden. Aangezien de 

mestwetgeving sinds 2006 aangepast is met de invoering van de nutriëntemissierechten 

en er hierdoor geen rem meer staat op de mestproductie, vragen veel landbouwers met 

de vernieuwing van hun milieuvergunning ook meteen een uitbreiding aan. Daarnaast 

maakt de melkveesector zich klaar voor het al dan niet vrijkomen van de quota. Een 

andere reden waarom er op dit moment veel nieuwe constructies gepland worden zijn de 

nieuwe normen rond dierenwelzijn, onder andere in de varkenshouderij en het pluimvee. 

Traditionele batterijkooien voor legkippen zijn vanaf 2012 verboden binnen de Europese 

Unie (Rodenburg, 2006). Vanaf dan zijn alleen verrijkte kooien en niet-kooisystemen 

(volièresystemen en grondhuisvesting) toegestaan. Vanaf 2013 moeten ook alle 

varkensstallen binnen de Europese Unie aangepast zijn aan de nieuwe normen op het 

gebied van dierenwelzijn (Van Gansbeke, 2006). Hierbij geldt als belangrijkste verandering 

dat zeugen in groep gehouden moeten worden. Oudere landbouwers zonder 

opvolging, gaan deze veranderingen eerder doen binnen de bestaande gebouwen om met 

zo weinig mogelijk kosten toch aan die wetgeving te voldoen en zo tot hun pensioen 

verder te werken. Hierdoor verminderen ze soms zelfs in aantal varkens of hennen. 

Jongere bedrijfsleiders of landbouwers met verzekerde opvolging gaan deze 

investering eerder doen in de vorm van een nieuwbouw of koppelen aan een uitbreiding 

die ze plannen of zelfs al voorzien.  

2.1.2 REKENING HOUDEN MET UITZICHT 

Bij het uittekenen van een nieuwe constructie komt het esthetische meestal als laatste in 

de rij, na het functioneel-technische en economische aspect. Indien een landbouwer eisen 

stelt naar het uitzicht van de constructie is dit voornamelijk omdat verschillende actoren 
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op basis van het uitzicht een mening over het bedrijf vormen. Deze hebben dan ook 

rechtstreeks of onrechtstreeks invloed op het bedrijf en zijn te plaatsen onder 4 

categorieën, namelijk de maatschappij, de leveranciers, de klanten en de lokale omgeving 

(Deheegher, 2005). Het uitzicht wordt dan ook belangrijker voor een landbouwer 

naarmate een of meerdere van deze actoren een sterkere invloed uitoefenen op het 

bedrijf. 

De maatschappij gaat het platteland meer en meer benaderen vanuit een recreatief 

oogpunt. Mensen komen er in hun vrije tijd terecht om te wandelen, te fietsen,… Veel van 

hen hebben weinig of geen voeling met de landbouw en vormen zich een beeld tijdens 

deze recreatieve uitstapjes. Daarnaast gaan ze ook hun plaats in het platteland opeisen 

door eisen te stellen aan de omgeving waarin ze hun vrije tijd willen besteden. Hierbij 

speelt de rust en het landschap een cruciale rol. Het is dus belangrijk dat de 

vlaggenschepen van de landbouw, zoals boerderijen gelegen in landschappelijk waardevol 

gebied, of bedrijven met hoevetoerisme, een hoevewinkeltje,… een goede indruk geven 

op de bezoekers, want het is hier dat mensen voor een stuk hun beeld vormen van de 

Vlaamse landbouw. 

Onder de leveranciers wordt niet enkel een commercieel leverancier zoals de 

voederfabrikant of de stallenbouwer verstaan, maar ook de overheid die de milieu- en 

bouwvergunning aanlevert of de bank voor het kapitaal. Een bedrijf met een goede 

uitstraling krijgt vlugger het vertrouwen van deze leveranciers. 

De landbouwer kan beschouwd worden als een handelaar met een klantenbestand. Bij 

veel bedrijven zijn de tussenhandelaren de klanten en zij vormen deels een beeld van het 

bedrijf op basis van het uitzicht. In sommige gevallen heeft de landbouwer een 

hoevewinkel of speelt in op het toerisme met streekeigen producten, 

verblijfsaccommodatie,… Het succes hiervan hangt sterk af van de belevingswaarde van 

het bedrijf, die dan weer samenhangt met het imago. 

In het Vlaamse verstedelijkte platteland leeft men relatief dicht op elkaar en men wil een 

zo aangenaam mogelijke omgeving om te wonen. Als bedrijf is het belangrijk om op goede 

voet te staan met de lokale omgeving. Zeker indien men ambitie heeft om uit te breiden 

of bij te bouwen. Een mooie inkleding van het bedrijf is niet enkel voor de landbouwer en 

zijn gezin aangenaam, maar krijgt ook meer respect van de buren en passanten. 

Bij het architecturale aspect van het bedrijf is het echter ook belangrijk rekening te 

houden met het feit dat smaken verschillen. Uit onderzoek (Rogge 2009) bleek er een 

duidelijk verschil te bestaan bij de perceptie van het agrarisch landschap tussen de 

landbouwer, de landschapsexpert en de passant. Een landbouwer kijkt vooral met een 

functionele bril naar het agrarisch landschap en heeft de voorkeur voor een 

gestructureerd, open landschap met weinig natuurlijke elementen. De expert en passant 

hebben dan weer eerder de voorkeur voor een open, divers landschap met veel 

natuurlijke elementen. Het lijkt ons waarschijnlijk dat deze conclusie ook kan 

doorgetrokken worden naar het uitzicht van bedrijfsgebouwen. Het is logisch dat een 

veehandelaar een volledig ander ideaalbeeld heeft van een landbouwbedrijf dan de 

hoevetoerist. Een hoeve die inspeelt op de niche van het toerisme zal bijvoorbeeld meer 
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directe baat hebben bij een aantrekkelijk uitzicht van het bedrijf dan een varkenskweker 

en dus ook meer geneigd zijn hierin te investeren. Dit werd ook bevestigd tijdens de 

gesprekkenronde. 

2.1.3 DUURZAAM BOUWEN 

Een punt waar bepaalde onderzoekers wel nadruk op leggen (Van Gansbeke, 2006), maar 

waar er in de agrarische constructiesector maar weinig tot geen rekening mee gehouden 

wordt, is de levensduur van agrarische constructies. In Vlaanderen heeft men de neiging 

om duurzaam bouwen te associëren met het maximaliseren van de levensduur van de 

constructies. Dit is echter niet de ideale ingesteldheid als men weet dat de Europese 

wetgever een overgangstermijn van 10 tot 15 jaar hanteert voor de 

dierenwelzijnswetgeving. Dit wil zeggen dat de wetgeving op die termijn zo sterk kan 

veranderen dat er zware aanpassingen nodig zijn aan de infrastructuur. Ook mag men 

ervan uitgaan dat stallen en inrichtingen na 20 tot 25 jaar op functioneel-technische vlak 

achterhaald zijn. Soms gaat men hier wel al mee rekening houden door de constructie zo 

te voorzien dat de binneninrichting in de toekomst relatief gemakkelijk kan aangepast 

worden. Binnen het verhaal van agrarische architectuur moet dit dus zeker meegenomen 

worden als men gaat nadenken over materiaalkeuzes. 

2.1.4 CONCEPTBEPALING 

Het moment dat een landbouwer wil investeren denkt hij na over zijn toekomst, waarbij 

veel factoren een rol kunnen spelen. Een landbouwer moet in eerste plaats beslissen over 

de richting die hij uit wil met zijn bedrijf. Hierbij spelen zowel de bedrijfseconomische 

aspecten als de bedrijfssituatie en de mentaliteit van de bedrijfsleider een belangrijke rol 

(Rogge, 2009). Wil hij zich verder specialiseren in zijn zeugen of zou hij uitbreiden met zijn 

runderen? Wat verwacht hij dat het meest zal renderen in de toekomst? Is de opvolging 

van het bedrijf al verzekerd? In deze beslissing wordt de landbouwer ook beperkt door 

wettelijke begrenzingen. Kan hij nog uitbreiden binnen zijn bestaande milieuvergunning 

of zal hij een uitbreiding moeten aanvragen? Zal hij zijn vergunningen krijgen of had hij bij 

zijn vorige aanvraag al problemen door de ligging of de omgeving? Ook 

productiebeperkingen zoals de Nutriënt Emissie Rechten (NER) of bepaalde quota kunnen 

de keuze sterk beïnvloeden. Eenmaal duidelijk is in welke tak er zal geïnvesteerd worden, 

is het natuurlijk van belang welke beschikbare oppervlakte er nog bestaat op het bedrijf. 

Er wordt een concept bedacht waarbij het functioneel-technisch aspect primeert. 

Uiteindelijk moet er ook een krediet verkregen worden bij de financiële instelling. 

Uit de gesprekken bleek dat het beslissingsproces over welke investering hij zal maken en 

hoe de constructie er uiteindelijk zal uitzien sterk persoonsgebonden is. De landbouwer 

gaat vanuit verschillende bronnen advies en ondersteuning zoeken voor de investering en 

de conceptbepaling. De belangrijkste staan hieronder besproken en worden weergegeven 

in Figuur 2. Het is niet zo dat een landbouwer zich slechts tot een van deze 

informatiebronnen beperkt. Meestal halen ze hun informatie uit verschillende bronnen en 

bespreken het geplande project met een aantal mensen. 
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Figuur 2: Conceptbepaling van agrarische constructies. Binnen het diagram van de conceptbepaling 

geeft de tekengrootte de invloed van de actoren aan op het uiteindelijke concept. 

 

2.1.4.1 EIGEN KENNIS EN SOCIAAL NETWERK 

De nieuwe generatie landbouwers heeft in veel gevallen hogere studies genoten en heeft 

een breed gamma aan bronnen waar hij zich kan informeren. Hij volgt de nieuwe 

tendensen via de vaktijdschriften en zijn professioneel netwerk. Landbouwers zijn 

aangesloten bij allerhande beroepsorganisaties en groeperingen. Deze vormen de ideale 

platforms om informatie en kennis uit te wisselen. Bij het plannen van een nieuwe stal of 

loods gaan veel landbouwers zich eerst grondig informeren bij kennissen die net gebouwd 

hebben, en bezoeken opendeurdagen, beurzen en demodagen. Hiermee onderbouwen ze 

hun beslissing naar de oppervlakte of het aantal dieren, welke technieken ze willen 

gebruiken, de materialen en de inplanting. Ze tekenen dikwijls zelf al een schets uit of 

hebben al een of meerdere plannen verzameld tijdens hun informatiezoektocht voordat 

ze naar een constructeur, adviesbureau of architect stappen. Het is dus in veel gevallen zo 

dat de landbouwer al een duidelijk beeld heeft wat hij wil en dat de constructeur, het 

adviesbureau of de architect slechts de ‘fine-tuning’ van het plan doen. 

2.1.4.2 CONSTRUCTEUR 

De meeste constructeurs bieden enkel de constructie aan waarbinnen alles moet passen. 

De binneninrichting wordt door andere firma’s geplaatst. Landbouwers komen bij een 

bepaalde constructeur terecht via mondelinge reclame, naamsbekendheid, 

opendeurdagen, beurzen of demodagen. Ze hebben in veel gevallen in het verleden al 

eens iets gebouwd en zijn vertrouwd met deze constructeur. Dit wil echter niet zeggen 

dat de landbouwer niet de goedkoopste aannemer zoekt. In de meeste gevallen liggen de 

grote lijnen van het concept al vast wanneer ze bij de constructeur aankloppen, al zijn er 

ook landbouwers die met een volledig leeg blad starten. Vooral de jongere generatie 

landbouwers hebben een duidelijk beeld wat ze willen. De oudere generatie vertrouwt 
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hiervoor nog meer op de constructeur. De constructeur vult het basisidee aan volgens de 

vraag van de klant. Dit gaat dan voornamelijk over de praktische invulling van het concept 

en aanpassingen volgens de standaardmaten van de materialen waarmee de firma werkt. 

Soms worden ze ook wel om advies gevraagd voor de inplanting, functionaliteit of de 

vergunningen. Meestal gaat de klant met dit plan en de offerte naar zijn financiële 

instelling om te kijken of het haalbaar is. Hierbij worden ze ook soms vergezeld door de 

constructeur om het project te verdedigen. Pas daarna wordt een architect 

gecontacteerd. De architect kan vrij gekozen worden door de klant, maar de bouwfirma’s 

hebben meestal samenwerkingen met bepaalde architecten en kunnen de klant dus ook 

een architect aanbevelen indien ze zelf niemand kennen. 

Tijdens de gesprekken gaven de constructeurs aan dat ze de plannen voor de constructie 

tekenen bij gebrek aan expertise bij de architecten en als service omdat de mensen dit nu 

eenmaal verwachten. De grotere firma’s zijn in hoofdzaak bezig met industriële bouw en 

de agrarische sector is dan eerder een kleinere zijtak. De industriële constructies ervaren 

ze als eenvoudiger omdat ze daar enkel uitvoerend werken volgens de plannen van de 

architect, terwijl ze bij de agrarische constructies relatief meer inspanning moeten 

leveren. Ze ervaren ook dat er weinig informatie over agrarische constructies beschikbaar 

is in Vlaanderen. Het wordt nergens aangeboden in opleidingen en praktijkgerichte 

publicaties verschijnen slechts zelden. Ze hebben hun kennis opgebouwd binnen de firma 

en geven dit door aan de nieuwe werknemers. De vertegenwoordigers van de firma’s zijn 

gewoonlijk bachelors uit een bouwkundige richting, de mensen achter de uiteindelijke 

uitvoering zijn dan eerder industrieel ingenieur, assistent architect, staaltekenaar of 

bouwkundig ingenieur. In geen van deze opleidingen komt agrarisch bouwen aan bod, 

wat de firma’s als een hiaat zien. 

2.1.4.3 COMMERCIËLE ADVIESDIENSTEN 

Onafhankelijke adviesdiensten winnen op dit moment veel terrein omdat de landbouwer 

zowel met specifieke vragen, als voor een volledige begeleiding bij hen terecht kan. Uit de 

gesprekken bleek dat verschillende agrarische adviesdiensten in Vlaanderen, zoals DLV, 

SBB, Creafarm, BE-consult, Akronova en Well naast hun andere werking ook bouwadvies 

aanbieden. Een deel van de landbouwers die bij hen terecht komen, wil in eerste instantie 

advies over de investering die ze moeten doen. Hij wil op dat moment een antwoord 

krijgen over wat bedrijfseconomisch de beste optie is in zijn geval. Moet hij zich verder 

specialiseren in zijn varkens, of eerder in het rundvee? Dit hangt ook dikwijls samen met 

de bestaande milieuvergunning, de beschikbare quota, maar ook met sociale factoren als 

de leeftijd, de persoonlijke voorkeur en opvolging van het bedrijf. Een ander deel van de 

landbouwers heeft dit al voor zichzelf uitgemaakt, al dan niet door zich te informeren bij 

andere actoren, en wil begeleiding bij het bouwen of renoveren van de constructie. 

Eenmaal vaststaat wat er allemaal in de constructie moet komen, gaat de adviseur de 

nodige oppervlakte en het volume van het concept bepalen. Dit hangt af van het 

functioneel-technische aspect: welk managementsysteem, welke installaties er in moeten 

komen, optimale ventilatie,…  Er wordt dus eerst gekeken wat er in het gebouw moet 

komen voordat men de ‘doos’ er rond ontwerpt. Bij een conceptstudie gaat men in 

functie van de eisen en mogelijkheden van de landbouwer, en de bestaande situatie de 
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beste inplantingplaats en vorm op de site zoeken. Hiervoor werkt de adviesdienst een 

inplantingplan uit, afgaand op de informatie en in overleg met de landbouwer. Met dit 

plan kan de landbouwer naar een architect of een constructeur stappen voor de 

uittekening van een uiteindelijk ontwerp. De adviesbureaus hebben meestal ook een 

samenwerking met bepaalde architecten, en kunnen de klant dan een totaalpakket 

aanbieden waarbij het volledige bouwdossier in orde gebracht wordt. Ook bij de 

onderhandelingen met de financiële instelling voor de financiering van het project of met 

de constructeur wordt dikwijls een beroep gedaan op de adviseurs. Bepaalde 

adviesbureaus werken hiervoor met een meetstaat die als basis dient voor het opvragen 

en vergelijken van prijsoffertes van de aannemers. 

2.1.4.4 VEEVOEDERFABRIKANTEN 

Vooral bij oudere landbouwers en in West- en Oost-Vlaanderen blijken 

veevoederfabrikanten nog een belangrijke invloed te uit te oefenen op de investeringen 

die gebeuren. In het verleden gaven veevoederfabrikanten veel extra ondersteuning naar 

hun klanten toe in ruil voor de loyaliteit van de klant. Veel fabrikanten gaven 

dienstverlening voor de boekhouding, milieuvergunningen, subsidies en premies, 

stallenbouw,… Ondertussen is er hier de laatste jaren veel in veranderd. De nieuwe 

generatie landbouwers heeft hogere studies genoten en heeft een breed netwerk van 

informatiebronnen waardoor ze hun administratie zelf in orde brengen. Daarnaast heb je 

de intrede van Nederlandse veevoederfabrikanten in de grensstreek. Deze leveren enkel 

veevoeder zonder bijkomende dienstverlening, waardoor de prijs sterk gedrukt wordt. 

Veel landbouwers willen de meerprijs voor de extra dienstverlening niet meer betalen 

omdat ze hierin zelf willen en kunnen beslissen. 

2.1.4.5 ARCHITECT 

Bij het bouwen van een nieuwe stal of loods is de inbreng van een architect wettelijk 

verplicht aangezien deze verantwoordelijk is voor het opstellen en ondertekenen van de 

stedenbouwkundige aanvraag. De manier waarop een landbouwer bij een bepaalde 

architect terecht komt hangt af van het voortraject. Een aantal landbouwers heeft in het 

verleden al eens gebouwd en contacteren terug dezelfde architect. Er is ook veel 

mondelinge reclame aangezien het aantal architecten die zich specialiseren in agrarische 

constructies beperkt is. Anderen gaan naar een constructeur, een adviesbureau of hun 

veevoederfabrikant en vragen assistentie bij het in orde brengen van de vergunning. Zij 

hebben dan meestal samenwerkingsverbanden met bepaalde architecten. 

De inbreng van de architect bij agrarische constructies varieert heel sterk, afhankelijk van 

het voortraject dat de landbouwer al doorlopen heeft en de manier waarop de architect 

werkt. Over het algemeen kan men echter stellen dat de inbreng heel beperkt is. Voor de 

landbouwer een architect contacteert, heeft hij zich al geïnformeerd vanuit zijn eigen 

kennis, bij kennissen, constructeurs, een adviesdienst, of een voederfabrikant. Het 

concept ligt in veel gevallen dan ook al in grote lijnen vast. Dit brengt met zich mee dat ze 

naar de architect stappen met een plan dat dikwijls al ver uitgewerkt is en waar nog maar 

weinig beweegruimte overblijft voor de architect. Hij neemt dit plan dan ook minstens 

gedeeltelijk of soms zelfs in zijn geheel over. Bij de agrarische bouwdossiers is de grootste 

taak van de architect dan ook het opmaken van de stedenbouwkundige aanvraag. 
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Bepaalde constructeurs en adviesbureaus gaven zelfs aan dat zij regelmatig het volledige 

dossier in orde brengen en dat de architect enkel nog zijn handtekening plaatst. 

De bewegingsvrijheid van de architect in de agrarische constructies wordt beperkt door 

de economische en functioneel-technische begrenzingen. Een agrarische constructie moet 

in eerste plaats functioneel zijn, alles van technische installaties bevatten en vormt dus 

eigenlijk een ‘doos’ rond de inhoud. De vereiste maten staan grotendeels vast en de 

architect heeft dus enkel nog slechts een beperkte speelruimte naar materiaalgebruik en 

vormgeving toe. Meestal wil de landbouwer hierbij het goedkoopste materiaal, binnen de 

wettelijke grenzen, waardoor er voor de architect niet veel keuze meer overblijft. In veel 

gevallen staat dit echter ook al vast doordat de landbouwer al een overeenkomst heeft 

met een constructeur. 

De architecten hebben ook niet altijd de nodige functioneel-technische kennis, terwijl 

deze wel sterk aanwezig is in de sector, waardoor de architect dit gemakkelijk uit handen 

geeft. Voor de meeste architecten is het commercieel gezien ook niet interessant om zich 

te verdiepen in deze materie omdat de kennisniche al opgevuld wordt door andere 

actoren en het een kleine markt vormt met een smalle winstmarge. 

2.1.4.6 OVERHEIDSADVIES 

Alle provincies hebben op dit moment een landschapsarchitect in dienst, waarbij een 

landbouwer terecht kan voor een beplantingsplan. Daarnaast geeft de provincie West-

Vlaanderen ook advies over de functioneel-technische en esthetische inplanting van een 

nieuwe constructie, waarbij rekening gehouden wordt met goede agrarische architectuur. 

Deze diensten lijken goed gekend bij de betrokken instanties zoals de architecten, de 

vergunningsverleners, de adviesdiensten en de constructeurs. Ze geven aan al gebruik te 

maken van deze dienstverlening en de werking sterk te appreciëren. Zeker in West- en 

Oost-Vlaanderen en Limburg laten ze het beplantingsplan, dat bij de stedenbouwkundige 

of milieuvergunning moet ingediend worden, heel regelmatig tekenen door deze 

diensten. De motivatie dat ze hiervoor aangeven is dat het een gratis dienstverlening is en 

dat ze het gevoel hebben dat de overheden dit gemakkelijker aanvaarden dan een plan 

dat men zelf opstelt. Ook bij moeilijke bouwdossiers wordt hun hulp regelmatig 

ingeroepen of aangeraden om mee te denken over een goede architectuur. 

2.1.4.7 CONCLUSIE CONCEPTBEPALING 

De beslissing voor het uiteindelijke concept is sterk persoonsgebonden, maar er is toch 

een duidelijke lijn te trekken tussen de oudere generatie landbouwers en de nieuwe 

generatie. De oudere generatie heeft weinig of geen studies genoten en beschikken niet 

over de theoretische achtergrond om zelf het concept van een nieuwe constructie te 

ontwerpen. Zij rekenen nog veel meer op de constructeur, de veevoederfabrikant, de 

architect of adviesbureaus. De jongere generatie heeft veel meer kennis en 

mogelijkheden om informatie te verzamelen en kunnen zelf voor een groot stuk het 

concept van hun nieuwe constructie ontwerpen. De andere actoren zorgen hier meer 

voor de verfijning en praktische aanpassing van het concept. Een vaak terugkerend 

probleem bij de conceptbepaling is de bedrijfsblindheid, waarbij het ontbreekt aan een 

langetermijnvisie en er onvoldoende wordt nagedacht over de inplanting. 
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 Algemeen kan men dus stellen dat de landbouwer vooral beroep doet op zijn eigen 

kennis en informatieverzameling om het concept te bepalen. Daarnaast vormt de 

constructeur een belangrijke input. Adviesbureaus hebben een groeiend marktaandeel in 

de constructiesector. De bijdrage van voederfabrikanten gaat in dalende lijn. De architect 

zorgt voornamelijk voor het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag, maar heeft 

weinig inbreng bij de conceptbepaling. 

2.1.5 STEDENBOUWKUNDIGE AANVRAAG 

De stedenbouwkundige aanvraag wordt opgesteld door een architect op basis van een 

door de bouwheer goedgekeurd voorontwerp. Voor een aantal inrichtingswerken die een 

grote invloed kunnen hebben op het uitzicht is echter geen architect nodig. Hierbij brengt 

de landbouwer zelf zijn vergunningsaanvraag in orde. De belangrijkste voorbeelden 

hiervan zijn het plaatsen van sleufsilo’s en plastiektunnels, het slopen van gebouwen, het 

plaatsen van luchtbehandeling en verluchtingsinstallaties, en een aantal handelingen aan 

de buitenvlakken van het gebouw zoals het veranderen van de gevelbedekking of het 

aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen. 

De samenstelling van de aanvraag hangt af of er al dan niet een architect bij de aanvraag 

betrokken moet worden. In deze aanvraag moeten onder andere een inplantingplan in de 

ruime omgeving, een aantal foto’s van de huidige situatie en gevelaanzichten vervat 

zitten, waardoor de ambtenaar al een goede inschatting kan maken van het uitzicht en de 

inplanting in de omgeving. 

De stedenbouwkundige aanvraag wordt ingediend door de landbouwer of de architect bij 

de gemeente. De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar of zijn gemachtigde gaat 

na of de vergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig is en heeft hiervoor 14 dagen de 

tijd. In niet-ontvoogde gemeenten die nog niet over een gemeentelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar beschikken, wordt dit ontvankelijkheids- en 

volledigheidsonderzoek uitgevoerd door de gemeentelijke administratie. 

Voor sommige aanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd om na te gaan 

of er burgers zijn die bezwaren hebben tegen het project. Dit moet onder andere 

gebeuren als de constructie hoger is dan 20 meter, als het grondoppervlak meer dan 500 

m² beslaat, of het volume meer dan 2000 m³ inneemt. Aangezien dit regelmatig het geval 

is voor agrarische constructies moet er dan ook dikwijls een openbaar onderzoek 

georganiseerd worden. Hierbij plaatst de aanvrager een bord met de aanvraag op een 

duidelijk zichtbare plaats, worden de eigenaars van de aanpalende percelen op de hoogte 

gebracht en hangt het gemeentebestuur aan het gemeentehuis een bekendmaking. Het 

openbaar onderzoek duurt 30 dagen en in deze periode kunnen bezwaren ingediend 

worden. Het schepencollege beoordeelt deze bezwaren. 

Afhankelijk van de inplantingplaats, de omgeving en de situatie, moet de gemeente de 

adviezen opvragen van een aantal instanties die zich kunnen uitspreken over de 

vergunningsaanvraag. Deze instanties krijgen dan 30 dagen de tijd om hun advies uit te 

brengen. Aangezien de agrarische constructies normaal in de agrarische zone van de 

plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen gebouwd worden, moet de 

Afdeling Duurzame landbouwontwikkeling (ADLO) advies uitbrengen. Hun advies wordt 
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gegeven aan de hand van een beoordelingskader waarmee ze nagaan of het 

aangevraagde bouwproject wel degelijk in hoofdfunctie iets te maken heeft met land- of 

tuinbouw en of het om een leefbaar bedrijf gaat. De beoordeling van een aanvraag is 

sectorspecifiek. Bij een nieuw fruitteeltbedrijf moeten ze bijvoorbeeld 7 ha bomen 

hebben staan. Hun advies is ook gericht op ruimtelijke ordening waarbij ze de gebouwen 

zoveel mogelijk proberen te groeperen op de site. Er wordt bij hun beoordeling geen 

rekening gehouden met het architecturale aspect van de gebouwen. 

Het agentschap Ruimte en Erfgoed, dienst Onroerend erfgoed moet in veel gevallen 

advies uitbrengen aangezien veel stedenbouwkundige aanvragen van landbouwbedrijven 

betrekking hebben op een voorlopig of definitief beschermd monument, stads- of 

dorpsgezicht, landschap, erfgoedlandschap, wettelijk aangeduide ankerplaatsen, 

archeologische monumenten en zones, binnen het gezichtsveld met een straal van 50 

meter tot beschermde monumenten die op de Werelderfgoedlijst van Unesco 

opgenomen zijn liggen, of het gaat om de sloop van gebouwen opgenomen in de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed. 

Afhankelijk van de bescherming die de gebouwen genieten of de zone waarin het ligt, 

wordt het advies van verschillende bevoegde consulenten intern ingewonnen. Dit kan 

gaan om een archeologisch, een landschappelijk en een bouwkundig consulent. Ze gaan 

na welke impact de nieuwe constructie heeft op de site en op de landschapskenmerken 

en -waarden. Dit hangt af van de schaal en het uitzicht van de geplande constructie ten 

opzichte van de bestaande gebouwen en het landschapstype. Ze bekijken de inplanting en 

gaan na of er geen betere opties zijn. Ze vragen daarom ook steeds vaker een 

landschapsbedrijfsplan als voorwaarde. Dit wordt gratis opgesteld door de provincie. 

Indien er meer duidelijkheid nodig is om de situatie goed te kunnen inschatten voert de 

consulent een plaatsbezoek uit. De interne adviezen worden uiteindelijk in een advies 

gegoten door de gewestelijke erfgoedambtenaar. 

Sinds 15 augustus 2009 moet er voor alle industriële gebouwen ook een advies 

uitgebracht worden door de brandweer naar brandveiligheid toe. Deze wetgeving blijkt 

heel moeilijk toepasbaar te zijn voor agrarische constructies en op dit moment vraagt 

men ongeveer standaard een uitzondering aan op deze regel. De sector hoopt dan ook 

dat er zo vlug mogelijk afwijkingen komen op deze wetgeving. Daarnaast moeten soms 

adviezen opgevraagd worden van de Vlaamse Milieumaatschappij, het agentschap voor 

Natuur en Bos, of andere instanties, afhankelijk van de situatie en de inplantingplaats. 

Al de adviezen worden samengebracht door de administratie op de gemeente en op basis 

hiervan stelt het schepencollege een pre-advies op. In het geval van een niet-ontvoogde 

gemeente gaat het volledige dossier dan naar de gewestelijk stedenbouwkundig 

ambtenaar die hierover ook zijn advies uitbrengt naar de gemeente toe (Figuur 4). Het 

advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar is bindend indien het negatief 

is, of voorwaarden oplegt. Een aantal zaken binnen het agrarisch gebied zijn vrijgesteld 

van het advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar en kan de gemeente dus 

zelf beslissen. Dit is onder andere het geval voor het slopen of verwijderen van gebouwen, 

het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met maximaal 100%, of maximaal 50% in 
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landschappelijk waardevol agrarisch gebied, het plaatsen van voedersilo’s, putten, 

verhardingen, sleufsilo’s, en dergelijke. Bij de ontvoogde gemeentes worden al de 

adviezen samengebracht door de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en stelt op 

basis hiervan zijn advies op. Dit gaat dan rechtstreeks naar het schepencollege, en niet 

meer langs de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (Figuur 3). Het college van 

burgemeester en schepenen neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen 

een vervaltermijn van 75 dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde 

gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de 

aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag. In alle andere 

gevallen, waar de agrarische constructies dus ook meestal onder vallen, bedraagt de 

termijn 105 dagen. 

Bij het uitreiken van een stedenbouwkundige vergunning moet de beslissing binnen de 10 

dagen duidelijk zichtbaar op een uithangbord kenbaar gemaakt worden en mag men pas 

30 dagen hierna starten met de bouwwerkzaamheden. Dit om de mogelijkheid open te 

laten beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. 

Het schepencollege beslist rekening houdend met de eventuele bezwaren, de adviezen, 

de voorschriften van ruimtelijk ordening en de mogelijke hinder voor de buurt of het 

bouwproject al dan niet wordt vergund. Uit de gesprekken bleek dat het schepencollege 

en de stedenbouwkundige ambtenaren veel belang hechten aan het advies van ADLO en 

dit ook meestal volgen bij de beoordeling van dossiers in het agrarisch gebied. Indien ze 

dit nodig achten stellen ze zelf nog extra voorwaarden op naar uitzicht toe. Regelmatig 

eisen ze hierbij een donker dak en voor het gevelmateriaal vraagt men soms silexplaten. 

In de meeste gevallen legt de vergunningverlener ook beplanting op rond de constructie. 

Voor de beplanting bestaan in een aantal gemeentes in West-Vlaanderen en Limburg zelfs 

verordeningen op gemeentelijk vlak waarbij de landbouwer een waarborg of 

bankwaarborg moet geven en deze pas terug krijgt als het bijgevoegde beplantingsplan 

ook effectief uitgevoerd werd. Ook voor de hoogte van de constructie worden dikwijls 

beperkingen opgelegd. Soms gaat men ook wel wat verder en kijkt men of de nieuwe 

constructie past binnen het architecturale geheel van de site en in het landschap waarbij 

men aandacht heeft voor de inplanting, vorm en materiaalkeuze. Dit verschilt echter heel 

sterk van gemeente tot gemeente, waarbij het gevoel heerst in de sector dat men in 

West- en Oost-Vlaanderen soepeler is dan in Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Een 

mogelijk oorzaak die hiervoor aangehaald werd is dat men in deze provincies minder te 

maken heeft met de evolutie van schaalvergroting en er daardoor ook iets sceptischer 

tegenover staat. 

Een aantal landbouwers of hun architect, adviseur of constructeur gaan voor het indienen 

van de stedenbouwkundige aanvraag informeren bij de gemeente hoe ze staan tegenover 

het geplande project en welke eisen ze stellen. Dit gebeurt op informele wijze met de 

schepen van ruimtelijke ordening of de stedenbouwkundige ambtenaar. Er bestaat ook de 

mogelijkheid om via een officieel driepartijenoverleg een geplande aanvraag te 

bespreken. Er is een tendens om dit meer en meer aan te vragen, zeker bij moeilijkere 

dossiers. Hierbij zitten de verschillende belanghebbende instanties rond de tafel om te 

bespreken binnen welk vergunningskader de constructie eventueel kan opgetrokken 
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worden. Het gaat dan meestal om de landbouwer of een vertegenwoordiger zoals de 

architect, constructeur of adviseur, de stedenbouwkundige ambtenaar, de schepen van 

ruimtelijke ordening, Onroerend erfgoed en ADLO. Het driepartijenoverleg wordt als een 

positief initiatief ervaren, al laat de praktische uitvoering ervan soms wat te wensen over. 

Het zou een constructief gesprek op gang moeten brengen tussen de verschillende 

partijen waarbij iedereen meedenkt over oplossingen, maar dit is niet altijd het geval. 

Soms krijgt men geen duidelijk antwoord en er moet regelmatig opnieuw vergaderd 

worden. Het hangt sterk af van de mentaliteit van de mensen rond de tafel. 

Een andere mogelijkheid om vooraf duidelijkheid te krijgen over een stedenbouwkundige 

aanvraag is het stedenbouwkundig attest. Hierbij dient men een schetsmatig dossier in en 

dan krijgt men duidelijkheid binnen welke krijtlijnen een stedenbouwkundige vergunning 

al dan niet toegestaan zal worden. Het probleem is dat de procedure even lang loopt als 

een stedenbouwkundige aanvraag (75 dagen) en er geen beroepsmogelijkheden zijn. 

Hierdoor is men eerder geneigd om direct de stedenbouwkundige aanvraag in te dienen 

en wordt er dan ook weinig gebruik gemaakt van deze procedure. 

 

 

Figuur 3: De bouwvergunningsprocedure voor agrarische constructies bij ontvoogde gemeentes 
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Figuur 4: De bouwvergunningsprocedure bij niet ontvoogde gemeentes 

 

2.1.6 MILIEUAANVRAAG 

Een milieuvergunningsaanvraag gebeurt voor alle hinderlijke activiteiten opgenomen in 

de VLAREM I rubrieken. De hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in drie klassen, 

naargelang de graad waarin zij geacht worden belastend te zijn voor mens en leefmilieu. 

De klasse-indeling van een bedrijf gebeurt dus op basis van de aard en de omvang van de 

activiteiten die erin plaatsgrijpen. De meeste activiteiten op landbouwbedrijven vallen 

onder klasse I of klasse II (zie Tabel 2). Bij kleine wijzigingen of activiteiten die onder klasse 

3 vallen moet men enkel een melding indienen op de gemeente. Vooral het aantal dieren 

bepaalt of het een klasse I of II bedrijf is. Meer dan 200 runderen of meer dan 1000 

varkens van 10 weken oud is bijvoorbeeld een klasse I bedrijf. De activiteit die onder de 

strengste categorie valt, bepaalt de klasse van het bedrijf (Tabel 2). 

Aangezien de stedenbouwkundige aanvraag meestal sneller gaat dat de milieuaanvraag, 

wordt de milieuaanvraag vroeger of gelijktijdig met de stedebouwkundige aanvraag 

ingediend. Sinds 1 januari 2010 kan men voor de milieu- en stedenbouwkundige 

vergunning aan één loket terecht in de gemeentes. Zo kan de aanvrager ervoor kiezen om 

de aanvragen samen in te dienen. Beide aanvragen worden dan gelijklopend behandeld 

en komt een gezamenlijk openbaar onderzoek. De termijnen voor het nemen van de 

beslissingen worden dan ook op elkaar afgestemd. Tot op heden kan men er ook voor 

kiezen beide aanvragen afzonderlijk in te dienen. Uit de gesprekken bleek dat men wel al 

op de hoogte is van het eenheidsloket, maar er voorlopig nog geen gebruik van maakt. 
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Tabel 2: Overzicht klassenindeling van de milieuvergunning (Uit: Praktijkgids 'Hernieuwing van de 

milieuvergunningen in de veehouderij') 

- Gevogelte en 
pluimvee (A) 

Varkens (B) Mestkalveren (C) Runderen en 
paarden (D) 

Dierlijke mest 

Ligging Aantal plaatsen 
( > 1 week) 

Aantal plaatsen 
( > 10 weken) 

Aantal plaatsen Aantal plaatsen 
(gespeende) 

Volumes in m³ 

Agrarisch gebied 1000 – 20.000 = 2 
> 20.000 = 1 

21 – 1000 = 2 
> 1000 = 1 

20 – 500 = 2 
> 500 = 1 

20 – 200 = 2 
> 200 = 1 

10 – 5000 = 3 
> 5000 = 2 

Woongebied met 
landelijk karakter 

500 – 20.000 = 2 
> 20.000 = 1 

11 – 1000 = 2 
> 1000 = 1 

10 – 500 = 2 
> 500 = 1 

10 – 200 = 2 
> 200 = 1 

5 – 100 = 3 
100 – 1000 = 2 

> 1000 = 1 

Ander gebied 20 – 20.000 = 2 
> 20.000 = 1 

6 – 1000 = 2 
> 1000 = 1 

5 – 500 = 2 
> 500 = 1 

5 – 200 = 2 
> 200 = 1 

2 – 10 = 3 
10 – 100 = 2 

> 100 = 1 

Gemengd bedrijf = combinatieregel: klasse 1 indien (A/20.000 + B/1000 + C/500 + D/200) > 1 

 

 

2.1.6.1 KLASSE I 

Een klasse I dossier wordt ingediend bij de provincie en deze heeft 14 dagen tijd om het 

dossier volledig en ontvankelijk te verklaren. Daarna start het openbaar onderzoek dat 

een maand duurt. Er komt hierbij een geel uithangbord aan het bedrijf en de aanvraag 

wordt bekend gemaakt in een streekkrant of op de website van de gemeente. Het dossier 

wordt op dat moment ook doorgestuurd naar de adviesverlenende diensten. Voor een 

klasse I bedrijf is dit Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), het agentschap 

Ruimte en Erfgoed, de milieuambtenaar van de gemeente, en VMM (Vlaamse 

Milieumaatschappij) indien er een grondwaterwinning of afvalwaterlozing wordt 

aangegeven. In praktijk brengt er meestal iemand van LNE een plaatsbezoek. Nadat de 

deskundige van de provincie alle adviezen gekregen heeft komt hij ook nog ter plaatse. 

Deze adviezen worden gebundeld tot een samenvatting door deskundigen van de 

provincie, met een besluitend advies naar de deputatie toe. Dit gebeurt in de eerste 2 

maand.  

De derde maand na indiening komt het aanvraagdossier voor de 

milieuvergunningcommissie. Hierin zetelen alle adviserende instanties, samen met de 

deskundigen van de provincie, en leden van het provinciebestuur. Op dat moment heeft 

de bouwheer ook het recht om adviezen op te vragen en aanwezig te zijn tijdens de 

vergadering, waarbij hij zijn dossier extra kan motiveren. De beslissing die hier valt, gaat 

dan naar de deputatie. Op basis daarvan beslist de deputatie en in het overgrote deel van 

de gevallen volgt de deputatie de beslissing van de commissie. De volledige procedure kan 

tot 6 maand in beslag nemen (Figuur 5). 
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Figuur 5: Procedure aanvraag milieuvergunning klasse I (uit: ‘Handleiding 

milieuvergunningsaanvraag’) 

 

2.1.6.2 KLASSE II 

Een klasse II vergunningsaanvraag wordt ingediend op de gemeente en wordt binnen de 

14 dagen volledig en ontvankelijk verklaard. Net als bij een klasse I procedure wordt hier 

ook een openbaar onderzoek uitgevoerd, waarbij er bezwaren kunnen ingediend worden. 

Bij klasse II is het enkel de milieuambtenaar die ter plaatse gaat en deze vraagt ook advies 

aan ruimtelijke ordening en eventueel ook aan VMM of LNE. Het College van 

Burgemeester en Schepenen doet uitspraak binnen de 3 maand na de volledig- en 

ontvankelijkheidverklaring en volgt hierbij meestal het advies van de gemeentelijke 

milieudienst, gebaseerd op de adviezen van de overheidsdiensten en het openbaar 

onderzoek (Figuur 6). 
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Figuur 6: Procedure aanvraag milieuvergunning klasse II (uit: ‘Handleiding 

milieuvergunningsaanvraag’) 

 

2.1.6.3 MER 

Een aantal grote bedrijven, bv. bedrijven met meer dan 3.000 mestvarkens, dient bij hun 

milieuvergunningsaanvraag een milieueffectrapport (MER) in te dienen (Fout! 

erwijzingsbron niet gevonden.). Het uitgangspunt bij het vaststellen van de MER-plichtige 

activiteiten is de ernst van de mogelijke gevolgen voor het milieu, waaronder ook het 

landschap. Het is de bedoeling van de milieueffectrapportage die gevolgen te voorkomen. 

MER-plichtige landbouwactiviteiten komen vooral voor in de intensieve landbouwzones 

en met name in West-Vlaanderen. Aangezien een MER al vlug 12.500 euro kost en deze 

procedure lang duurt, mikken veel bedrijven om net onder die grens te blijven. De MER 

moet bij het milieuvergunningdossier gevoegd worden en gewoonlijk volgt de 

milieuvergunning de aanbevelingen van het MER. 

Intensieve landbouwinstallaties voor pluimvee- of varkenshouderij zijn MER-plichtig 

indien:  

 85.000 plaatsen voor mesthoenders (ander gevogelte dan legkippen); 

 60.000 plaatsen voor hennen (legkippen); 

 3.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 20 kg); 

 900 plaatsen voor zeugen. 
 



 

 

24 

2.1.7 BEOORDELING VAN VERGUNNINGSAANVRAGEN 

Een van de doelstellingen van dit onderzoek was het vergelijken van bestaande 

beoordelingskaders die worden gebruikt door de vergunningsverlenende instanties om de 

visuele impact van agrarische bouwprojecten te beoordelen. Uit de gesprekken met de 

consulenten van de verschillende adviesdiensten kwam naar voor dat enkel Afdeling 

Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) een interne kaderrichtlijn gebruikt om 

bouwdossiers in het agrarisch gebied te beoordelen. Hun beoordelingskader werd 

opgemaakt door de voormalige Afdeling land van Aminal, en herzien na de 

herstructureringen in 2006 door Landbouw en Visserij. Het doel ervan is na te gaan of het 

aangevraagde project in hoofdfunctie past binnen de agrarische zone en het om een 

leefbaar bedrijf gaat. Er wordt binnen het beoordelingskader geen rekening gehouden 

met het uitzicht van de gebouwen, maar ze proberen de inplanting van de gebouwen wel 

zoveel mogelijk te groeperen op de site. Het beoordelingskader is een intern 

werkdocument dat niet openbaar wordt gemaakt om de vrijheid van interpretatie door de 

consulent of ambtenaar te vrijwaren. 

De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaren, de gewestelijk stedenbouwdige 

ambtenaren en de dienst Onroerend erfgoed van het agentschap Ruimte en Erfgoed 

volgen de regels opgesteld in de wetgeving en baseren zich voor de interpretatie op de 

expertise van de ambtenaar of consulent in kwestie voor de beoordeling van de inplanting 

en het architecturale aspect van de geplande constructie bij de advisering of de 

besluitvorming. Ze volgen in veel gevallen het advies van ADLO, waarbij de misvatting 

regelmatig terug kwam dat men ervan uit gaat dat ADLO ook naar het architecturale 

aspect van de gebouwen kijkt. De gesprekken met de stedenbouwkundige adviesdiensten 

gaven de impressie dat men de bal nogal vlug doorspeelt bij het beoordelen van de 

inplanting en het uitzicht van een agrarische constructie. Dit lijkt deels te wijten aan het 

feit dat de functie van ADLO bij de adviesverlening veelal niet volledig duidelijk is bij de 

stedenbouwkundige diensten.  

De dienst Onroerend erfgoed van het agentschap Ruimte en Erfgoed was de enige 

adviserende instantie die de indruk gaf de agrarische dossiers diepgaander te bekijken op 

architecturaal vlak. Ze gaan hierbij na of er eventueel geen betere optie bestaat voor de 

inplanting op de site. Ze bekijken de schaal en het architecturaal aspect van de nieuwe 

constructie ten opzichte van de bestaande gebouwen en binnen het landschap. Ze 

controleren ook of de landschapskenmerken en waarden niet in het gedrang komen door 

de nieuwe constructie. Hiervoor hebben ze geen afwegingskader, maar vertrouwen ze op 

de expertise van de consulenten. In praktijk blijkt de beoordeling sterk persoongebonden 

te zijn, waarbij ze zelden rekening houden met de functionaliteit of het economisch 

geheel.  

Ook in de milieuvergunningsaanvraag wordt op dit moment nog maar weinig rekening 

gehouden met de landschappelijke integratie van agrarische constructies. In theorie zou 

het agentschap Ruimte en Erfgoed de aangewezen adviesinstantie zijn om deze toetsing 

uit te voeren tijdens de aanvraagprocedure voor zowel klasse I als klasse II aanvragen. Bij 

klasse I aanvragen blijft deze dienst in de praktijk echter niet alleen afwezig op de 

hoorzittingen van de provinciale milieuvergunningcommissie, maar brengt bovendien 
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zelden advies uit. Bij klasse II aanvragen is het sterk afhankelijk van het gevoerde beleid 

binnen de gemeente. 

In verschillende provincies vraagt de dienst milieuvergunningen bij landbouwgerelateerde 

milieuvergunningsaanvragen klasse I wel ongeveer standaard bijkomende informatie op 

aangaande de voorziene maatregelen m.b.t. de landschappelijke integratie in het 

landschap. Concreet vragen ze hierbij een uitgebreid beplantingsplan, wat men gratis kan 

laten opstellen door de provinciale landbouwdiensten. 

Het ontbreken van interne beoordelingskaders wordt niet echt als een gemis aangegeven 

bij de vergunningverlenende instanties omdat deze de vrijheid tot interpretatie van de 

wetgeving eventueel zou kunnen beperken. De beoordeling van de vergunningsaanvragen 

is namelijk sterk situatie- en locatiegebonden. Toch is er een duidelijke nood aan meer 

houvast om het architecturale en landschappelijke aspect van de vergunningsaanvragen 

bij agrarische constructies te kunnen beoordelen, aangezien dit een sterk subjectieve 

materie is. Een duidelijke visie op provinciaal of Vlaams niveau zou hierin richtinggevend 

kunnen zijn. Aangezien verschillende adviesdiensten beroep doen op de expertise van hun 

consulenten en ambtenaren is een goede kennis van de materie dan ook onontbeerlijk 

voor hen. Educatie en sensibilisatie bij deze instanties zou dan ook al een stap in de goede 

richting kunnen zijn. 

2.2 AGRARISCHE ARCHITECTUUR BINNEN STEUNBELEID 
In Vlaanderen wordt het landbouwbeleid vooral gestuurd door het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Binnen het Gemeenschappelijk 

landbouwbeleid kunnen momenteel twee pijlers onderscheiden worden. De eerste pijler 

omvat het markt- en inkomensbeleid, de tweede pijler het plattelandsbeleid.  

Het is duidelijk dat we landschappelijke bedrijfsintegratie en agrarische architectuur 

onder de tweede pijler kunnen plaatsen. Deze wordt ingevuld door het Vlaams 

Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 (PDPO II). Het is een 

vertaling van het Europese Plattelandsontwikkelingsbeleid, wat opgebouwd is uit 4 assen: 

 verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouw (As 
1); 

 steunverlening voor landbeheer en verbetering van het milieu (As 2); 

 verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en bevordering van 
diversificatie van de economische bedrijvigheid (As 3). 

 Deze drie assen worden aangevuld met de methodologische Leader-
benadering (As 4). Dit geeft steun voor de uitvoering van de lokale 
plattelandsontwikkeling voor het bereiken van een van bovenstaande 
assen, via ondersteuning van samenwerkingsprojecten, lokale 
actiegroepen, en gebiedsgerichte maatregelen. 

 

Het integreren van steunmaatregelen om landschappelijke bedrijfsintegratie te 

stimuleren kan beleidsmatig vooral onder de 3de as, met name de verbetering van de 

leefbaarheid op het platteland, geplaatst worden. Daarnaast zou het ook binnen as 1 
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kunnen geïntegreerd worden, met als doelstelling het permanent bijscholen van personen 

werkzaam in de landbouw en het herstructureren van fysiek potentieel zoals het 

moderniseren van gebouwen. 

Om de gebiedsgerichte werking van het PDPO II te realiseren is er een partnerschap 

opgericht tussen de Vlaamse minister voor Plattelandsbeleid, de provinciebesturen, de 

afdeling Platteland van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de lokale besturen en 

andere plattelandsactoren. Er worden hiervoor projectoproepen voor het buitengebied 

en via de leadermethodiek gelanceerd die moeten kaderen binnen een van deze vijf 

categorieën:  

 Bevordering van toeristische activiteiten; 

 basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking; 

 dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling; 

 instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed; 

 opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap. 
 

De projectoproepen voor het buitengebied werken op een provinciaal niveau, terwijl de 

Leadermethodiek de ontwikkeling van de lokale regio’s ondersteunt. Aangezien agrarische 

architectuur nauw aanleunt bij een aantal van deze categorieën is het aangewezen om 

binnen dit kader financiering te voorzien. Het nadeel van de PDPO-steun is dat het 

projectmatig werkt en dat er daardoor geen structurele ondersteuning op langere termijn 

kan voorzien worden. 

2.2.1 INVENTARISATIE BESTAANDE ONDERSTEUNING AGRARISCHE ARCHITECTUUR 

Uit het literatuuronderzoek en gesprekken met de sector bleek dat er geen structurele 

subsidies vanuit Europa, de Vlaamse overheid, de provincies of de gemeentes gegeven 

worden voor zaken gerelateerd aan agrarische architectuur. Er gebeurden wel al kleinere 

subsidieringen van agrarische constructies via projecten. Onder andere het Interreg IIIa-

project ‘Boeren bouwen aan het Landschap’ (BoBoL) zorgde tussen 2005 en 2008 voor 

een aantal voorbeeldrealisaties in West- en Oost-Vlaanderen. In West-Vlaanderen werden 

sinds 1999 15 pilootprojecten gerealiseerd die maximaal 2500 euro subsidie kregen om de 

meerkost van een architect te betalen die actief betrokken was bij de goede architectuur 

van het gebouw. Dit gebeurde onder andere binnen het Leader-II-project ‘Boeren werken 

aan het landschap’. Daarnaast bestaat er in West-Vlaanderen de advisering van agrarische 

architectuur binnen de Leaderwerking via de Plaatselijke Groep Tielts plateau met het 

project ‘omgevingszorg’ dat loop tot 2011. Het is dus duidelijk dat de werking rond 

agrarische architectuur op dit moment nog sterk binnen West-Vlaanderen 

geconcentreerd zit. 

Voor de landschappelijke integratie van agrarische gebouwen via aanplantingen bestaat 

er wel al ondersteuning, vooral op provinciaal niveau. Alle Vlaamse provincies hebben op 

dit moment iemand in dienst die instaat voor de opmaak van gratis advies voor 

erfbeplanting en landschapsintegratie. Dit wordt in de verschillende provincies onder 

andere benamingen aangeboden, maar de grote lijnen komen overeen. Deze plannen zijn 

volledig vrijblijvend, maar het is duidelijk dat er meer en meer belang gehecht wordt aan 
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deze adviezen vanuit de vergunningverlenende instanties. Dikwijls wordt er zelfs een 

aanplantingplan opgemaakt door de provinciale landbouwdienst gevraagd in de 

bijzondere voorwaarden van een vergunning, of wordt het advies gevraagd aan deze 

dienst voor de beoordeling van dossiers. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 

Antwerpen kunnen subsidies verkregen worden voor het aanplanten van streekeigen 

groen in functie van de landschapsintegratie van het bedrijf. In een aantal provincies kan 

binnen deze dienstlening ook advies verkregen worden over de architectuur van 

uitbreidingen of nieuwe gebouwen waarbij men nadenkt over het functionele, het 

economische en het esthetische aspect van de site. 

 

Provincie Gratis beplantingsplan en/of 
landschapsbedrijfsplan 

Subsidie aanplant 

West-Vlaanderen Ja Max. 5500 euro (regio-afh.) 
Oost-Vlaanderen Ja Max. 250 euro 
Vlaams-Brabant Ja Geen 
Antwerpen Ja 10 x 450 euro 
Limburg Ja Geen 

 

In West-Vlaanderen kunnen landbouwers een gratis beplantingsplan en 

landschapsbedrijfsplan laten opstellen in het Provinciaal onderzoeks- en 

voorlichtingscentrum voor Land- en tuinbouw of door een van de Regionale 

landschappen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het beplantingsplan en het 

landschapsbedrijfsplan, waarbij de nadruk bij het beplantingsplan ligt op het erf zelf en bij 

het landschapsbedrijfsplan eerder op de ruimere omgeving van het bedrijf. De 

ondersteuning en subsidiering hangen af van de regio. In de regio Brugge-Oostende loopt 

nu bijvoorbeeld een project waarbij de Provincie samen met de gemeente gedeeltelijk 

kunnen instaan voor de kosten voor het uitvoeren van een landschapsbedrijfsplan. Ze 

dragen dan gezamenlijk de kosten voor het aankopen van het plantmateriaal en zorgen 

voor het aanplanten. De inrichtingswerken worden door de overheid betaald (gemiddeld 

2500 euro, met een maximum van 5500 euro). Van de landbouwer wordt verwacht dat hij 

de beplantingen nadien goed verzorgt. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. De 

provincie Oost-Vlaanderen voorziet een tussenkomst van maximum 250 euro voor 

erfbeplanting en landschapsintegratie. Hier kan men ook terecht voor de gratis opmaak 

van een landschapsbedrijfsplan. In Vlaams Brabant is er sinds 1 juni 2010 een 

landschapsarchitect werkzaam waar landbouwers met hun vragen terecht kunnen en een 

gratis aanplantingplan kunnen laten opmaken (pers. comm. Dienst land- en tuinbouw). 

Antwerpen voorziet tot eind 2010 vanuit het PDPO-project ‘Erven in het Landschap: van 

ontwerp tot beheer’ in samenwerking met de Provinciale Landbouwkamer voor 10 

aanvragen per jaar een subsidie van 450 euro voor de aankoop van inheemse beplanting. 

Verder kan men hier tot 31 december 2010 gratis een erfbeplantings- of een 

landschapsbedrijfsplan laten opstellen door een landschapsarchitect verbonden aan het 

praktijk- en voorlichtingscentrum de Hooibeekhoeve. In Limburg kunnen landbouwers bij 

de Sectie Landbouw en Plattelandsontwikkeling een gratis groenontwerp laten opmaken 

door een landschapsarchitect van de provincie. Dit ontwerp geeft naast een 
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aanplantingplan ook een basisinzicht in de huidige en toekomstige erfordening (pers. 

comm. Nicole Vreys). 

Naast deze ondersteuning organiseren alle provincies ook wedstrijden voor erfbeplanting 

en landschapsintegratie. In 2009 gaf Vlaams-Brabant zelfs 30.000 euro aan prijzen vanuit 

het PDPO-project ‘Een bloeiend erf’. Er werden hierbij 2 aanplantingplannen in 

ontwerpfase geselecteerd die 10.000 euro kregen voor de uitvoering ervan. De 

provinciale diensten werken ook aan sensibilisatie en educatie door voordrachten te 

geven, publicaties te maken of via websites. 

De initiatieven rond aanplantingen op agrarische sites hebben al een lange geschiedenis 

en zijn gekend binnen de sector. Bepaalde werken nog steeds projectmatig en een 

structurele ondersteuning zou meer zekerheid kunnen bieden op langere termijn. Het is 

duidelijk dat de nadruk van de ondersteuning op dit moment vooral ligt op de 

landschappelijke integratie via natuurlijke elementen, terwijl er weinig initiatieven 

bestaan rond agrarische architectuur. Een belangrijke opmerking die hier nog gemaakt 

kan worden is het feit dat er recent schorsingsarresten werden opgesteld door de Raad 

van State waarbij gesteld werd dat het indienen van een landschapsintegratieplan bij de 

vergunningsaanvraag aantoont dat de gebouwen op zich niet in te passen zijn in het 

landschap. Dit betekent in de praktijk dat landbouwers die door het opstellen van een 

landschapsintegratieplan trachten de constructies zo goed als mogelijk te integreren in 

het landschap bij een eventuele Raad Van State procedure vastlopen. Dit omwille van het 

feit dat Raad Van State van oordeel is dat wanneer een landschapsintegratieplan wordt 

opgemaakt dit juist aantoont dat de gebouwen de schoonheid van het landschap 

schenden (pers. comm. Saartje Degelin). Het gevaar bestaat dat hetzelfde gebeurt bij de 

advisering voor agrarische architectuur. Deze termen zouden dus duidelijk omschreven 

moeten worden, eventueel via een omzendbrief.  

2.2.2 INPASSING BINNEN BESTAANDE STEUNMAATREGELEN 

Na een literatuuronderzoek (Landbouwrapport 2008; website Landbouw en Visserij) van 

alle bestaande steunmaatregelen bleken onderstaande het dichtst aan te leunen bij de 

doelstellingen van agrarische architectuur. Het lijkt ons dan ook voor de hand liggend dat 

men, indien er steunmaatregelen opgericht worden voor agrarische architectuur, dit kan 

doen vanuit de bestaande ondersteuningswegen. 

2.2.2.1 DE RANDVOORWAARDEN VAN HET MARKT- EN INKOMENSBELEID 

Landschappelijke integratie van agrarische constructies heeft op het eerste zicht geen 

rechtstreekse link met de eerste peiler van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, 

namelijk het markt- en inkomensbeleid, maar het kan wel geïntegreerd worden in de 

randvoorwaarden. Het markt- en inkomensbeleid wordt in het Vlaamse beleid namelijk 

ingevuld via de bedrijfstoeslag en bepaalde agromilieumaatregelen. Vanuit het Europese 

beleid is de uitbetaling afhankelijk gemaakt van het naleven van 18 Europese 

beheerseisen, de randvoorwaarden genaamd, die betrekking hebben op volksgezondheid, 

diergezondheid, gezondheid van planten, milieu en dierenwelzijn. 

Het is duidelijk dat de landschappelijke integratie van agrarische constructies onder 

leefmilieu kan gecategoriseerd worden in de Europese beheerseisen. Moest dit 
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opgenomen worden in de randvoorwaarden, kan het ook afgedwongen worden 

aangezien het ontvangen van steuninkomsten afhankelijk is van het voldoen aan deze 

randvoorwaarden. Indien niet voldaan wordt aan deze randvoorwaarden, verliest men 

een percentage van de steuninkomsten. 

2.2.2.2 OPLEIDINGEN 

De Vlaamse overheid wil personen die een landbouwactiviteit uitoefenen de kans bieden 

om zich permanent bij te scholen door cursussen en korte vormingsactiviteiten te 

ondersteunen. Daarnaast worden ook demonstratieprojecten georganiseerd waarin 

innovatieve duurzame praktijken en technieken worden uiteengezet. Uit de vragenronde 

bleek er een duidelijke interesse te bestaan voor vormingen of studiedagen rond de 

functioneel-technische aspecten van agrarische constructies, waarbij esthetiek en 

integratie van de constructies een belangrijke pijler kan zijn. 

2.2.2.3 VLAAMS LANDBOUWINVESTERINGSFONDS (VLIF) 

Veranderende maatschappelijke eisen op vlak van geproduceerde kwaliteit, het 

leefmilieu, het dierenwelzijn en sanitaire voorwaarden dwingen de landbouwers tot 

aanpassingen van hun bedrijf of productiemethodes. Vanuit het VLIF ondersteunt de 

Vlaamse overheid de landbouwer financieel bij de noodzakelijke aanpassingen hiervoor. 

Op deze manier wordt de landbouwer gestimuleerd om te werken aan de verbreding van 

de activiteiten en de vernieuwing van het platteland. Initiatieven om alternatieve 

inkomsten te verwerven via verwerking en rechtstreekse verkoop van hoeveproducten, 

hoevetoerisme, beheer en onderhoud van het landschap en productie van hernieuwbare 

energie worden in het bijzonder gesteund. 

De vorm waaronder men deze steun kan genieten is verschillend naargelang het gaat over 

een investering, een overname of een vestiging. Bij een investering kan men een 

kapitaalpremie verkrijgen, die eventueel aangevuld wordt met een rentesubsidie indien er 

een lening afgesloten wordt. De steun bij een vestiging of overname bestaat uit een 

vestigingspremie en een rentesubsidie. Daarnaast kan het VLIF borg staan voor de 

leningen die een rentesubsidie genieten. 

Op dit moment staat in de voorwaarden om aanspraak te maken op VLIF-steun nergens 

iets vermeld over de leefomgeving of het landschap. Hoeveverfraaiing staat zelfs vermeld 

in de lijst van investeringen waarvoor men geen recht heeft op VLIF-steun. Nochtans lijkt 

het VLIF een aangewezen subsidiëringinstrument om de landschappelijke integratie van 

agrarische constructies te stimuleren. Hoe dit praktisch kan gerealiseerd worden, moet 

natuurlijk verder bekeken worden met specialisten ter zake. Een eerste richting lijkt ons 

het mogelijk maken om VLIF-steun aan te vragen voor landschappelijke integratie van 

agrarische constructies via agrarische architectuur en aanplantingplannen. 

2.2.2.4 BEDRIJFSADVIESSYSTEEM 

Land- en tuinbouwers die advies willen over hoe ze kunnen voldoen aan de 

‘randvoorwaarden’, over de veiligheid op het bedrijf of hoe ze de bedrijfsvoering moeten 

optimaliseren kunnen beroep doen op het ‘Bedrijfsadviessysteem’ (BAS). De Vlaamse 

overheid heeft ervoor geopteerd om met privé-adviesdiensten te werken die erkend 

worden op basis van hun ervaring en vakkennis, hun technische en administratieve 
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uitrusting en hun betrouwbaarheid. Om te kunnen genieten van de subsidie in het kader 

van het bedrijfsadviessysteem moet het advies ten minste betrekking hebben op de 

‘randvoorwaarden’, arbeidsveiligheid of bedrijfsoptimalisatie. 

Een aantal erkende adviesdiensten in de land- en tuinbouw bieden op dit moment al 

bouwadvisering aan. Landbouwers kunnen bij hen terecht voor ondersteuning bij het 

bouwen van constructies, waarbij ze helpen nadenken over de inplanting, het functioneel-

technische aspect, en het voldoen aan de randvoorwaarden voor inkomstensteun.  

Tot op heden is het zo dat dit bouwadvies niet onder het subsidiesysteem van 

bedrijfsadvies valt en deze kost moet dus volledig zelf gedragen worden door de 

landbouwer.  

2.3 AGRARISCHE ARCHITECTUUR IN RELEVANTE OPLEIDINGEN 
Uit de bevraging van de sector gaf niemand aan af te weten van studies waar stallenbouw 

gedoceerd werd, uitgezonderd bij de landbouwopleidingen zelf. Op dit moment is het 

secundair onderwijs in grote lijnen zo gestructureerd dat er vanuit het beleid eindtermen 

worden opgesteld. Deze duiden de krijtlijnen voor het onderwijs aan en worden door de 

onderwijskoepels ingevuld via de leerplannen. In de leerplannen van het 

landbouwonderwijs staat bij alle grote onderwijskoepels in de 3de graad ook stallenbouw 

opgenomen. Hierbij wordt als doel gesteld dat de leerlingen alle functioneel-technische, 

economische en wettelijke eisen van het bouwen van een stal dienen te kennen. Ze 

moeten hierbij ook constructieplannen kunnen interpreteren of zelfs kunnen tekenen, de 

meest gebruikte materialen en verschillende technieken kunnen benoemen. Dit wordt 

hun aangeleerd aan de hand van theoretische lessen en praktijkvoorbeelden via 

bedrijfsbezoeken. 

Indien men agrarische architectuur en landschapsintegratie in het onderwijs wil 

integreren, is bilateraal overleg met de onderwijskoepels de meest efficiënte manier. 

Leerplannen opmaken is in feite een bevoegdheid van de inrichtende macht van een 

school, maar in de praktijk worden ze meestal opgemaakt door de koepels van de 

inrichtende machten. De bij de koepels aangesloten scholen nemen gewoonlijk de 

goedgekeurde leerplannen over. Bij hogescholen en universiteiten geldt de academische 

vrijheid en zij kunnen ieder afzonderlijk beslissen hoe ze hun opleidingsaanbod invullen. 

Om agrarische architectuur daar in de opleidingen te integreren is dus met iedere 

instelling afzonderlijk overleg nodig. 

Voor de praktische invulling lijkt het bij het landbouwonderwijs het meest 

vanzelfsprekend om agrarische architectuur en landschappelijke integratie van agrarische 

constructies te integreren binnen het bestaande lessenpakket over stallenbouw. Hierbij 

kan gedacht worden aan lesondersteuning voor de leerkrachten door het opmaken van 

een lesvoorbeeld of educatief materiaal (pers. comm. Willy Sleurs).  

Vanuit de sector gaf men aan dat er een hiaat bestaat in het opleidingsaanbod als het gaat 

over agrarische constructies. De kennis zit grotendeels geconcentreerd bij de 

commerciële instellingen zoals de constructiebedrijven en adviesbureaus. Enkel in het 

landbouwonderwijs wordt dit gedoceerd, maar in andere relevante opleidingen komt het 
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niet aan bod. De profielen die bij het constructieproces betrokken zijn, bestaan 

voornamelijk uit industrieel ingenieurs en bio-ingenieurs met specialisatie in de 

landbouw, assistent-architecten en architecten. Volgens de respondenten zou het 

aangewezen zijn om in deze opleidingen toch ook een basis agrarische constructies mee 

te geven aangezien een aantal mensen hier toch rechtstreeks of onrechtstreeks mee te 

maken krijgen in hun carrière. Dit zou vooral gericht moeten zijn op het functioneel-

technische aspect, waarbij de wetgeving, het economische en het architecturale aspect 

ook vervat kunnen zitten in de opleiding. 
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3 BELEIDSAANBEVELINGEN 
Onderstaand schema van aanbevelingen werd opgesteld en bediscussieerd tijdens de 

beleidswerkgroep van 17 september 2010. De focus hiervan ligt op haalbare acties die 

binnen het bestaande instrumentarium op korte termijn kunnen gerealiseerd worden. Het 

actieplan hiervoor kan opgedeeld worden in twee fasen, waarbij we de eerste fase een 

document opstellen dat de basis vormt om concrete acties te ondernemen in de tweede 

fase. 

 

Figuur 7: Overzicht van mogelijke beleidsacties om tot een betere agrarische architectuur in 

Vlaanderen te komen. 

 

3.1 FASE 1 
De beleidswerkgroep stelt voor om in een eerste fase een leidraad op te stellen op basis 

van bestaande kennis en literatuur in Vlaanderen. In deze leidraad wordt vooropgesteld 

wat we verstaan onder goede architectuur, rekening houdend met de functionele, 

economische en esthetische aspecten. De leidraad moet zich concentreren op het 

conceptmatig nadenken zonder richtlijnen van normering te geven zodat de dynamieken 

binnen de agrarische constructiebouw de nodige vrijheid krijgen naar de toekomst toe. 

Het is een methodiek die aangeeft hoe je naar vergunningsaanvragen kunt kijken, en met 

welke elementen je rekening moet houden en hoe een beoordeling kan gemaakt worden.  

Door een kleine groep mensen met de nodige expertise samen te brengen (beleid, 

landbouwdiensten, belangengroepen) en intensief te begeleiden kunnen we tot een 
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dergelijk leidraad komen. Dit document zou in een finale versie moeten terug gekoppeld 

worden aan de sector om de praktische haalbaarheid ervan te toetsen. Het opstellen van 

een leidraad brengt geen noemenswaardige kosten met zich mee en moet een denkkader 

vormen voor de uiteindelijke implementatie in de sector. 

 

3.2 FASE 2 
In een tweede fase werken we via verschillende pistes waarbij we streven naar een 

mentaliteitswijziging in zowel de sector als de overheden. De leidraad opgesteld in de 

eerste fase vormt de basis voor de praktische uitwerking. 

3.2.1 VERBETERING BEOORDELING VERGUNNINGSAANVRAGEN 

Een eerste piste is het werken naar een beter gefundeerde beoordeling van constructies 

op een landbouwsite, waarbij de vergunningverlener actief gaat nadenken over goede 

architectuur. Hiervoor moeten de vergunning- en adviesverleners in eerste plaats 

natuurlijk de nodige kennis en praktische achtergrond hebben om een situatie te 

beoordelen. Deze kan opgebouwd worden via opleidingsmomenten georganiseerd voor 

consulenten die regelmatig met dergelijke dossiers in contact komen. De leidraad 

opgesteld in fase 1 ligt aan de basis van een dergelijke opleiding. Er kan ook gebruik 

gemaakt worden van bestaande fora (Vb. Atriumnetwerk in West-Vlaanderen) om de 

stedenbouwkundige consulenten te bereiken. 

Daarnaast kan, op basis van de leidraad, een denkkader opgesteld worden die de 

vergunningsverleners een houvast moet bieden bij de beoordeling van agrarische 

constructies. Bij het uitwerken van een denkkader voor de overheden is het niet de 

bedoeling om een checklist van eigenschappen op te stellen, maar eerder om de 

vergunningverlener op een bepaalde manier te laten nadenken binnen de context van de 

site en het wettelijk kader. 

De combinatie van een betere achtergrondkennis van de vergunningsverlenende 

overheden en een denkkader die hen een houvast biedt tijdens de beoordeling, moet 

leiden tot een betere en consequentere beoordeling van vergunningsaanvragen voor 

agrarische constructies. 

3.2.2 GOEDE ARCHITECTUUR BIJ CONCEPTBEPALING 

Uit de resultaten van de gespreksronde bleek dat landbouwers zich bij de 

conceptbepaling voor een nieuwe constructie vooral baseren op hun eigen kennis, hun 

sociaal netwerk, de constructeur en adviesbureaus. Een tweede piste vormt dan ook de 

educatie en sensibilisatie van landbouwers, constructeurs, adviesbureaus en architecten. 

Hierbij moet duidelijk gecommuniceerd worden wat we verstaan onder goede 

architectuur bij agrarische constructies. Landbouwers hebben een sterke beroepstrots en 

willen dat hun landbouwbedrijf er goed uitziet en functioneert. Met deze piste kunnen we 

hen hierbij een richting aangeven. Daarnaast moeten ze een stedenbouwkundige 

vergunning verkrijgen voor het bouwen van een constructie. Indien ze duidelijkheid 

hebben over de beoordeling van de vergunningsaanvraag, kunnen ze aan een aantal 

vooropgestelde zaken ook meer aandacht besteden bij de conceptbepaling. Praktisch kan 
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gedacht worden aan studiedagen die op regionaal vlak georganiseerd worden en 

cursussen binnen constructiebedrijven, adviesbureaus en landbouwersgroeperingen. 

Daarnaast verzamelen landbouwers hun informatie over het bouwen van nieuwe 

constructies vooral tijdens opendeurdagen, landbouwbeurzen en demodagen. De 

overheid zou hier net als bedrijven naar de klant toe kunnen stappen door heel praktische 

informatie aan te bieden op dergelijke evenementen. De leidraad opgesteld in fase 1 

vormt de basis voor de informatieverspreiding onder de vorm van een website, 

publicaties, folders,… 

Hoewel uit de gesprekken met de sector bleek dat de architect in de meeste gevallen 

weinig bijdraagt tot de uiteindelijke conceptbepaling, blijft hij wel de wettelijk voorziene 

communicatieschakel tussen de bouwheer en de vergunningsverlenende overheid 

aangezien hij de stedenbouwkundige aanvraag opmaakt. Bij deze aanvraag wordt een 

motivatienota ingediend, welke op dit moment vooral als een formaliteit beschouwd 

wordt. De communicatie tussen de bouwheer en de vergunningsverlenende overheid kan 

geoptimaliseerd worden door een sjabloon op te maken voor deze motivatienota. Het 

sjabloon moet de architect, of degene die de stedenbouwkundige aanvraag voorbereidt, 

begeleiden tijdens het ontwerpen van het concept. Dit moet ertoe leiden dat men gaat 

nadenken over het wettelijk kader tijdens de conceptbepaling van agrarische constructies 

en dat er duidelijkheid is waar de vergunningsverlenende overheid de nadruk op legt bij 

de beoordeling van een bouwproject. Daarnaast zorgt een goed gemotiveerde nota 

ervoor dat de vergunningverlener meer inzicht krijgt in de situatie en op deze manier een 

constructieve beoordeling kan maken. 

Een andere communicatiemogelijkheid tussen de bouwheer en de overheid is het 

informeel overleg en het officiële driepartijenoverleg. Uit de gesprekken bleek dat de 

bouwheer op voorhand dikwijls duidelijkheid vraagt aan de vergunningverlenende 

overheid over de mogelijkheden binnen het wettelijk kader van het project. Op dergelijke 

overlegmomenten moet de overheid actief kunnen meedenken over goede architectuur, 

wat niet alleen op het esthetische aspect slaat, maar ook op het functionele en 

economische. Dit vraagt van de consulenten in kwestie een degelijke kennis ter zake om 

tot constructieve oplossingen te komen. Zoals eerder aangehaald zouden de 

opleidingsmomenten voor de vergunningsverlenende overheden een betere 

dienstverlening tot stand moeten brengen doordat ze actief kunnen meedenken over 

mogelijke verbeteringen op architecturaal vlak. 

3.2.3 FINANCIËLE ONDERSTEUNING 

Het financiële aspect vormt een belangrijke drempel om rekening te houden met het 

architecturale aspect van agrarische constructies. Het begint al bij de conceptbepaling 

waar het economische en functioneel-technische aspect primeert. Nadenken over goede 

architectuur betekent in veel gevallen een meerkost doordat de architect dan actief 

betrokken moet worden en hier ook meer tijd moet in investeren. Ook de materialen 

gebruikt bij agrarische architectuur vormen dikwijls een financiële meerkost. Onderzoek 

naar de effectieve meerkosten van agrarische architectuur zou duidelijkheid kunnen 

scheppen over de nood aan financiële ondersteuning. Een financiële ondersteuning zou 

gerealiseerd kunnen worden binnen bestaande mogelijkheden zoals PDPO II, of via kleine 
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aanpassingen van bestaande ondersteuning zoals VLIF, opleidingen, of het 

bedrijfsadviessysteem. Dit zou verder bekeken moeten worden door specialisten ter zake. 

3.2.4 OPLEIDINGEN  

Indien men agrarische architectuur in het onderwijs wil integreren, is bilateraal overleg 

met de onderwijskoepels de meest efficiënte manier. Leerplannen opmaken is in feite een 

bevoegdheid van de inrichtende macht van een school, maar in de praktijk worden ze 

meestal opgemaakt door de koepels van de inrichtende machten. De bij de koepels 

aangesloten scholen nemen gewoonlijk de goedgekeurde leerplannen over. Bij 

hogescholen en universiteiten geldt de academische vrijheid en zij kunnen ieder 

afzonderlijk beslissen hoe ze hun opleidingsaanbod invullen. Om agrarische architectuur 

daar in de opleidingen te integreren is dus met iedere instelling afzonderlijk overleg nodig. 

Voor de praktische invulling lijkt het bij het landbouwonderwijs het meest 

vanzelfsprekend om agrarische architectuur en landschappelijke integratie van agrarische 

constructies te integreren binnen het bestaande lessenpakket over stallenbouw. Hierbij 

kan gedacht worden aan lesondersteuning voor de leerkrachten door het opmaken van 

een lesvoorbeeld of educatief materiaal.  

De profielen die bij het constructieproces betrokken zijn, bestaan voornamelijk uit 

industrieel ingenieurs en bio-ingenieurs met specialisatie in de landbouw, assistent-

architecten en architecten. In deze opleidingen zou naar een basiskennis over agrarische 

constructiebouw gewerkt kunnen worden. Dit zou vooral gericht moeten zijn op het 

functioneel-technische aspect, waarbij de wetgeving, het economische en het 

architecturale aspect ook vervat zitten in de opleiding. 

3.3 MASTERPLAN 
Op langere termijn kan gedacht worden aan een al dan niet bindend economisch en 

ruimtelijk masterplan waarbij de overheid eerder optreedt als begeleidende partner. In 

dit plan wordt een integraal beeld van het bedrijf geschetst met inbegrip van een 

toekomstvisie, waarbij de bedrijfsvoerder inschat hoe het bedrijf zal evolueren en welke 

gebouwen of activiteiten hij hiervoor op de langere termijn nog plant. Dergelijke 

ingrijpende aanpassingen van het beleidsinstrumentarium vragen nog bijkomend 

studiewerk. 
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Websites 

West-Vlaanderen: http://www.west-

vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/streekhuizen/brugoos

t/projecten/Pages/landschapsbedrijfsplannenlandbouwbedrijveninhetgroen.aspx 

http://www.bedrijfsintegratie.be en www.agrarischearchitectuur.be 

Oost-Vlaanderen: http://www.oost-

vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/milieu/landschapsintegratie/lands

chapsbedrijfsplan/index.cfm 

Antwerpen: http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/erfbeplanting/ 

Limburg: http://www.limburg.be/eCache/5812/Wat_biedt_de_provincie.html 

Bestaande subsidies: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=5 

http://www.ruimtelijkeordening.be 

http://www.vlaams-bouwmeester.be/renderers/news/render_nieuws.aspx?c0261c21-

fb06-4e46-83ce-14f8498c1cad 

http://www.boerenbouwen.nl/  

http://www.agrarischlandschap.com/  

http://www.vilt.be/Vlaams-Brabant_deelt_30000_euro_uit_voor_erfbeplanting 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/streekhuizen/brugoost/projecten/Pages/landschapsbedrijfsplannenlandbouwbedrijveninhetgroen.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/streekhuizen/brugoost/projecten/Pages/landschapsbedrijfsplannenlandbouwbedrijveninhetgroen.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_werking/streekhuizen/brugoost/projecten/Pages/landschapsbedrijfsplannenlandbouwbedrijveninhetgroen.aspx
http://www.bedrijfsintegratie.be/
http://www.agrarischearchitectuur.be/
http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/milieu/landschapsintegratie/landschapsbedrijfsplan/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/milieu/landschapsintegratie/landschapsbedrijfsplan/index.cfm
http://www.oost-vlaanderen.be/public/economie_landbouw/landbouw/milieu/landschapsintegratie/landschapsbedrijfsplan/index.cfm
http://www.provant.be/ondernemen/land-_en_tuinbouw/erfbeplanting/
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http://www.agrarischlandschap.com/
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