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Focus op bedrijfsplanning,
architectuur en bedrijfsbeplanting

Foto: Kathleen Storme
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Vroeger was hoeveverfraaiing of bedrijfs
integratie vrijblijvend en weggelegd voor
de landbouwer met groene vingers. Nu
wordt dit vaak opgelegd in vergunningen. Wil je een duurzaam economisch
bedrijf uitbouwen, dan moet je stilstaan
bij de langetermijnplanning van je bedrijf,
de architectuur van de gebouwen en de
bedrijfsbeplanting. Agrarische gebouwen
worden steeds groter en vanuit de maatschappij wordt argwanend gekeken naar
deze ontwikkelingen. Ook de vergunningsverlenende overheden waken over
het behoud van het landelijk gebied. Hoe
verhouden deze ‘grootschalige’ gebouwen
zich ten opzichte van het bedrijf en in het
omliggende landschap? Het platteland
wordt immers niet alleen gebruikt door
landbouwers, maar ook door recreanten
en plattelandsbewoners.
In deze ‘Focus op’ lichten we toe hoe
de sector zelf aan beeldkwaliteit kan werken en hoe je kan bouwen met een doordachte architectuur, vertrekkend vanuit
de functionaliteit en toekomstvisie van
het bedrijf. Samen met een passende
bedrijfsbeplanting werken we aan een
economisch bedrijf, dat rekening houdt
met de verwachtingen van de overheden
én de maatschappij. We gingen kijken hoe
melkveehouder Johan Logghe uit Gistel
dit aanpakte.
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Heel wat land- en tuinbouwers hebben de
milieuvergunning voor hun bedrijf intussen hernieuwd. Ze moeten ook voldoen
aan nieuwe eisen op het vlak van milieuen dierenwelzijn. De wetgever maakte het
wel mogelijk dat veehouderijen opnieuw
groeien, onder meer mits mestverwerking. Daarom proberen land- en tuinbouwers een toekomstvisie op langere
termijn voor hun bedrijf vast te leggen in
hun milieuvergunning. In vele gevallen
gebeurt er al een eerste concrete realisatie.
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Milieuvergunningsdossiers worden,
afhankelijk van de grootte van het bedrijf,
door de gemeente of de provincie behandeld (klasse ii- of i-bedrijf ). De milieuvergunningscommissie van de provincie
merkt grote uitbreidingen in de dossiers
van de klasse i-bedrijven. Naast een toetsing aan de Vlaremnormen en een onderzoek naar storende effecten, wordt een
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Milieuvergunningen
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Wat verwachten overheden
bij bouw- en milieudossiers?
Vergunningsverlenende overheden krijgen massaal
aanvragen voor uitbreidingen op agrarische bedrij-
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ven. Ze kijken dan ook kritisch naar de impact van
deze nieuwe gebouwen op het omliggende land-
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schap, de omgeving en iedereen die erin woont,
werkt en recreëert.

– Kathleen Storme, povlt en Lieven
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Louwagie, provincie West-Vlaanderen –
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ruimtelijke inschatting gemaakt van de
voorziene, nieuwe infrastructuren.
Op een studiedag, die werd georganiseerd door de dienst Bedrijfsintegratie
van het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor Land- en tuinbouw
(povlt), gaf de dienst Milieuvergunningen van de provincie West-Vlaanderen
toelichting bij de eisen waaraan de plannen moeten voldoen. In West-Vlaanderen
wordt de lat wat hoger gelegd in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en
in de kustzone. In deze zones moet een

Bouwkundig erfgoed, relictzones en ankerplaatsen
De inventaris bouwkundig erfgoed is een lijst met relicten van bouwkundige elementen
met erfgoedwaarde: gebouwen(groepen) van alle mogelijke typologieën, complexen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken ... Relictzones
zijn gebieden met een sterk wisselende oppervlakte waarvan de landschappelijke waarde
door de eeuwen heen goed bewaard is gebleven. De erfgoedwaarde is er hoog. De verschillende landschapselementen die er voorkomen, hebben nog een duidelijke samenhang.
Ankerplaatsen zijn de landschappelijk meest waardevolle gebieden van Vlaanderen, waarin
de samenhang van de erfgoedwaarden het grootst is. Ze zijn uitzonderlijk gaaf gebleven,
of zeer herkenbaar voor een bepaalde tijdsperiode, of uniek op Vlaams niveau. In de landschapsatlas werden 381 ankerplaatsen aangeduid, die samen 16% van het Vlaams grondgebied beslaan en een gemiddelde oppervlakte van 580 ha hebben. Volgens het landschapsdecreet kan de bevoegde minister ankerplaatsen juridisch vastleggen. Dit gebeurt nu op
basis van de ankerplaatsen uit de landschapatlas.
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Inspelen op verwachtingen
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Stedenbouwkundige vergunningen worden afgeleverd door het gemeentebestuur.
Als de gemeente nog niet ontvoogd is, is
het advies van het agentschap Ruimte en
Erfgoed bindend indien dit negatief is.
De gemeente moet de vergunning dan
weigeren. Deze instanties kijken naar de
inplantingsplaats van nieuwe infrastructuur ten opzichte van de bestaande gebouwen. Algemeen wordt gestreefd naar een
compact geheel. Aspecten rond mobiliteit, schaal, ruimtegebruik en impact op
het landschap en omgeving worden mee
beoordeeld. De vergunningsverlener zal
inschatten of de gebouwen aanvaardbaar
zijn qua volume en materiaal. De meeste
gemeenten vragen ook een beplantingsplan bij de vergunningsaanvraag.
Het agentschap Ruimte en Erfgoed
moet de open ruimte bewaren. Bij de
beoordeling van vergunningen is de hamvraag steevast: kan dit landschap dergelijke (grote) infrastructuren dragen? Het
agentschap geeft duidelijk aan dat er met
beplanting en agrarische architectuur
sterk kan worden ingespeeld op de integratie in het landschap, maar in sommige
gevallen zal het oordelen dat de infrastructuren te groot en onaanvaardbaar zijn.

bij toekomstige bouw- of verbouwingsplannen. We raden bouwheren sterk aan
om de impact van het gebouw in relatie
tot het bedrijf en de directe omgeving al
vanaf de ontwerpfase mee in overweging
te nemen. Je denkt ook best eens na over
een langetermijnvisie voor je bedrijf.
In functie van de arbeidsefficiëntie en
toekomstvisie van je bedrijf moet je een
juiste inplantingsplaats voor de geplande
infrastructuur kiezen. Zodra de plaats
vastligt moet je, vertrekkende van de functionaliteit van het gebouw, nadenken over
de architectuur, de juiste vormgeving en
passende materiaal- en kleurkeuze. Een
geschikte beplantingkeuze, passend in het
omliggende landschap, maakt het plaatje
compleet.
Zorg er steeds voor dat je de overwegingen en redenen voor je keuze goed
toelicht in je motivatienota. Wat voor jou
evident is, is dat niet noodzakelijk voor
degene die jouw dossier beoordeelt. In de
motivatienota moet je alle overwegingen
en redenen van de gekozen inplantingsplaats en architectuur duidelijk toelichten.
Op die manier neem je de beoordeler mee
in de gedachtegang van de bouwheer. Een
goede motivatie is (nu en nog meer in de
toekomst) een cruciaal element in het vergunningsdossier.
Land- en tuinbouwbedrijven hebben
altijd deel uitgemaakt van het landschap.
We zijn ervan overtuigd dat dit in de
toekomst zo zal blijven, mits er inspanningen worden geleverd op het vlak van
bedrijfsintegratie. r
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Stedenbouwkundige vergunningen

schappen en elementen of gebouwen in
het landschap. Zo wordt gerefereerd naar
de inventaris bouwkundig erfgoed, relictzones en ankerplaatsen (zie bandartikel
onderaan). Bij vergunningsaanvragen op
sites waarbij een gebouw op de inventarislijst staat of die in een relictzone of
ankerplaats liggen, vragen de gemeenten
of het agentschap Ruimte en Erfgoed veelal advies aan het Vlaams Instituut voor
het Onroerend Erfgoed (vioe). Dit advies
neemt de stedenbouwkundig ambtenaar
van Ruimte en Erfgoed of gemeente mee
in overweging. Het heeft geen bindende
waarde, maar speelt in de praktijk wel een
zeer belangrijke rol. In deze landschappen
of op sites die op de inventarislijst voorkomen, wordt zeer kritisch gekeken naar
de draagkracht om een nieuw gebouw te
voorzien, de architectuur, vormgeving,
kleur- en materiaalgebruik en de beplanting rond het bedrijf. Ervaringen leren dat
het vioe zeer behoudsgezind is en voorzichtig omgaat met de inplanting van grote gebouwen. In bepaalde dossiers wordt
bijvoorbeeld geadviseerd om melkvee in
2 stallen te huisvesten, ook al is dit economisch niet haalbaar. Daarnaast ondervinden we dat het agentschap Ruimte
en Erfgoed en/of de gemeente dit advies
meestal volgt. Zo werden we al meermaals
geconfronteerd met adviezen die op landbouwkundig vlak niet haalbaar waren.
Kijk zeker na of je bedrijf (of een gebouw
ervan) op de inventarislijst voorkomt en/
of het in een ankerplaats of relictzone ligt,
zodat je hierop bij vergunningsaanvragen
zo veel mogelijk kunt inspelen.
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beplantingsplan voor het bedrijf aan het
dossier worden toegevoegd. Het is niet
de bedoeling om hiermee groene gordels
rond de bedrijven te creëren, maar wel om
de bedrijven te integreren in de omgeving.
Met het beplantingsplan krijgen zowel de
overheden als de omwonenden een zicht
op de visuele impact van het bedrijf. Zo
wil men de (grote) inrichtingen beter aanvaardbaar maken voor de omgeving en het
draagvlak voor de dynamiek in de landbouw behouden.
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Vergunningsverlenende overheden kijken
met veel aandacht naar de veelal grootschalige ontwikkelingen binnen de landbouw. Bij de beoordeling spelen aspecten
rond landschap nu al een grote rol en in
de toekomst zal dit nog toenemen. Laat je
dan ook goed informeren en begeleiden

Belang van de erfgoedwaarde
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De laatste jaren wordt steeds meer belang
gehecht aan de erfgoedwaarde van land-

Belang van goede motivatie bij je vergunningsaanvraag

Foto: Kathleen Storme
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Agrarische gebouwen in een agrarisch gebied worden probleemloos vergund, zo denken
nog velen. De werkelijkheid toont ons andere voorbeelden. Een goed vergunningsdossier
is nu, meer dan ooit, van groot belang. Het moet de nodige plannen bevatten, met een
volledig inplantingsplan en een motivatienota. Veel vergunningsaanvragen zijn heel minimaal gemotiveerd. Als bouwheer weet je heel goed wat je wilt en waarom. Zorg dat de
vergunningsverlenende overheid je keuzes begrijpt. Leg uit waarom je kiest voor die inplantingsplaats, voeg eventueel een langetermijnplan toe, zodat de beoordeler ziet waar je met
je bedrijf naartoe wilt. Leg uit hoe je bedrijf praktisch werkt, welke efficiënte looplijnen
er zijn … Wees je ervan bewust dat degene die je vergunning beoordeelt minder tot niet
vertrouwd is met landbouwmaterie, laat staan dat hij/zij de hedendaagse tendensen in de
landbouw kent. Een motivatienota moet hem/haar duidelijk maken wat je beweegredenen
zijn. De vergunningsverlenende overheden zullen deze motivatie wel degelijk in overweging nemen bij het innemen van een standpunt rond je dossier.
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Een langetermijnplan voor
een duurzaam bedrijf
uitgebaat. Zo houdt men bij nieuwbouw of verbouwingen
te weinig rekening met looplijnen.

deze groei nu meer in schokken en zijn
de investeringen veel groter dan vroeger.
Bij deze schaalvergroting is arbeidseffici-
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De economie verplicht bedrijfsleiders
om schaalvergroting door te voeren. Als
gevolg van allerlei wetgevingen gebeurt

– Kathleen Storme, povlt –
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bouwbedrijf. Toch worden veel bedrijven niet efficiënt

ëntie steeds bepalender. Is er een logisch
‘doorschuifsysteem’ van de dieren tussen de verschillende stallen voorzien? Is
de afstand van de voederopslagplaats(en)
naar de stallen niet te groot? Zijn de looplijnen voor jou, als bedrijfsleider, zo kort
mogelijk? Varkenshouders zijn vaak goed
vertrouwd met het efficiënt ‘doorschuiven’
van de biggen naar de volgende stal. Bij
rundveehouders zitten vele dieren nog
in bestaande (al dan niet oudere) stallen,
waardoor de efficiëntie niet steeds optimaal is. Bij de bouw van een nieuwe stal,
loods of sleufsilo is het cruciaal om de
looplijnen van en naar dieren, voeder en
mensen grondig onder de loep te nemen.
Bij nieuwbouw is het essentieel om de
groeimogelijkheden van het bedrijf grondig te bestuderen en de perspectieven
open te houden. Te vaak horen we nog:
‘dat zien we later wel’. Arbeidsefficiëntie
en korte looplijnen zijn hierbij cruciaal.
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Arbeid is een van de beperkende factoren op een land-

mestopslag

sleufsilo’s
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Figuur 1 Grondplan
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Langetermijn- of masterplannen
Bij de ontwikkeling van je bedrijf moet je
stilstaan bij de toekomstvisie. Welke richting wil je uit? Blijf je inzetten op verschillende takken of wil je specialiseren naar 1
hoofdtak? Welke gebouwen en infrastructuren denk je hiervoor nodig te hebben?
Hoe is de staat van de bestaande gebouwen? Zal de indeling ervan nog voldoen
aan de toekomstige dierenwelzijnseisen?
Antwoorden op deze vragen geven een
beeld van je mogelijkheden in de toekomst.
Bij het bepalen van de inplantingsplaats
van een nieuwe stal, loods, voederopslag, ...
wil je zeker zijn dat die geen belemmering

Foto: Basiel Dehasselair

Bedrijfsblindheid
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Als je nadenkt over de bouw van een nieuwe stal of loods, moet je die in relatie tot het
gebruik van de bestaande gebouwen en de toekomstplannen op je bedrijf zien. Het is heel
belangrijk om een zo goed mogelijk geordend en praktisch bedrijf uit te bouwen. Enkel
zo kan je efficiënt werken en zal dit resulteren in tijds- en financiële winst. Bedrijfsleiders
zien vaak niet alle mogelijkheden op hun bedrijf. Bedrijfsblindheid is een veel voorkomend
gegeven dat te wijten is aan het feit dat de bedrijfsleider al lang op het bedrijf woont en
werkt. Op je eigen bedrijf spelen emoties en gevoelsmatigheden zeer sterk mee, wat niet
steeds in het voordeel van de efficiëntie van de bedrijfsuitbouw speelt. Laat je adviseren!
Vraag externen, elk op hun gebied, hun mening rond je plannen en ideeën. Emoties spelen
bij hen niet mee, waardoor ze meestal als onafhankelijke een meer duidelijke kijk op de
voor- en nadelen van je plannen hebben. Laat ze alle mogelijkheden op het bedrijf overlopen. Enkel zo kan je ze naast elkaar overwegen en een juiste beslissing nemen. De uitspraak ‘bezin eer je begint’ is bij de planning van je bedrijfsuitbouw zeker van toepassing.

Opmaak van een langetermijnplan

of het – in het beste voorstel – haalbaar
is om de verschillende uitvoeringen te
faseren. Indien dit niet mogelijk is, moet
misschien naar het tweede beste voorstel
worden overgegaan. In deze fase treedt
veel ‘bedrijfsblindheid’ (zie band p. 38) op.
Onafhankelijk advies is cruciaal om alle
opties onbevooroordeeld te vergelijken.

Praktijkvoorbeeld
We lichten dit toe via een fictief voorbeeld
over een melkveebedrijf met 80 melkkoeien. Ze zitten te dicht op elkaar in
een oude stal. De melkveehouder wil een
nieuwe melkveestal bouwen voor een 120tal koeien.
Grondplan Figuur 1 toont het grondplan
van het huidige bedrijf. Omdat de stal in
zulke slechte staat is, voorzien we dat die
zal worden afgebroken. Ook de sleufsilo’s
blijken behoorlijk oud te zijn. De muren
zullen in de toekomst zeker moeten vervoederloods
hogen
en er moet een nieuwe betonvloer
worden aangelegd. Als we het bedrijf op
lange termijn bespreken (bijvoorbeeld
melkveestal
20 jaar), geeft de bedrijfsleider
aan zich
verder
te
willen
specialiseren
in
melkvee.
akker
Hij vermoedt dat het bedrijf nog zal moeten groeien,
maar wil de mogelijkheden
sleufsilo’s
mestopslag
daarvoor openhouden. Hij heeft duidelijk
nood aan een langetermijnplan!
We voorzien een grotere nieuwe melkjongveestal
5
veestal (namelijk voor 180 koeien),
sleufsilo’s, een loods voor machines, hooi
en stro en voeders inwoning
bulk. Omdat we
inschatten dat de huidige jongveestal op
lange termijn niet meer zal voldoen, voorzien we in het masterplan een nieuwe. Bij
het vastleggen van de inplanting van de
verschillende gebouwen en andere infrastructuren houden we ook rekening met
enkele ‘kwaliteitswensen’. De melkveehouder wil zo efficiënt mogelijk werken.
Daarnaast zou hij graag een opsplitsing
krijgen tussen woon- en bedrijfszone. Zo
kan hij ook een veilige speel- en leefzone
creëren voor zijn gezin. In dit principe
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Een langetermijnplan vergt veel voorbereiding. Op basis van je lijst met de nodige

infrastructuren op lange termijn maakt
de (landschaps)architect of je adviseur in
het bouwproces diverse inplantingsplannen op. Alle mogelijkheden, met vooren nadelen, worden daarbij overlopen.
Ze moeten duidelijk ten opzichte van
elkaar overwogen worden. Probeer onafhankelijk en onbevooroordeeld naar de
voorstellen te kijken. In deze fase wordt
nog niet naar budgetten gekeken. Op elk
voorstel worden ook de looplijnen onder
de loep genomen. Zo wordt gezocht naar
een zo arbeidsefficiënt mogelijke inplanting die rekening houdt met bijvoorbeeld
ventilatie-eisen. Daarna wordt gekeken

nd

vormt voor eventuele toekomstige uitbreidingen. Investeringen gaan over zo’n grote
bedragen, dat een nieuwe inplanting op
de juiste plaats moet staan; zowel op korte
als op lange termijn. Door het opmaken
van een langetermijn- of masterplan kan
je een inschatting maken van de toekomstige inplanting van bedrijfsgebouwen en
infrastructuren. Met zo’n plan kan je stapsgewijs werken, zodat het bedrijf ook in de
toekomst zijn efficiëntie behoudt.
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Figuur 2 Grondplan voorstel 1
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Figuur 3 Grondplan voorstel 3

Landbouw&Techniek 08 – 22 april 2011 •

39

weide

en melkveestal zijn eerder groot. De
woning staat hier middenin het bedrijf,
wat het moeilijker maakt een scheiding
tussen woon- en bedrijfszone te maken.
Voorstel 4 In het vierde voorstel
(figuur 4) bekijken we de mogelijkheid
om de melkveestal naast de bestaande
loods en jongveestal in te planten. Om de
afstand tussen stal en silo’s zo klein mogelijk te maken en zo een hoge arbeidsefficiëntie te krijgen, voorzien we de nieuwe
sleufsilo’s naast de melkveestal. Daarnaast
plannen we nog ruimte in voor een loods
(voor voeder, machines en opslag). Op
deze manier zijn de looplijnen van dieren
en voeder optimaal. De afstand voor de
bedrijfsleiders van woning naar stal is wel
iets langer. De oude stal en de sleufsilo’s
zullen worden verwijderd.

nd

zijn de beperkte uitbreidingsmogelijkheden van de melkveestal en het ‘vuile verkeer’ over het erf.
Voorstel 2 Ook in het tweede voorstel
voorzien we de melkveestal achter de
bestaande stal. De voederloods wordt achter de sleufsilo’s gebouwd. Ook hier zijn
de beperkte uitbreidingsmogelijkheden
van de melkveestal en het vuile verkeer
over het binnenerf nadelen.
Voorstel 3 In het derde voorstel (figuur 3)
wordt de nieuwe stal naast de bestaande
sleufsilo’s gebouwd. De voederloods komt
ervoor, aan de straatzijde. De jongveestal
voorzien we op de plaats van de bestaande
loods en de jongveestal. In dit voorstel
zijn de uitbreidingsmogelijkheden van de
melkveestal optimaal. De afstand tussen
melkvee- en jongveestal en tussen woning

bo

zou een aparte toegang naar beide zones
een groot voordeel zijn. Zonder dat hij dit
als must opgeeft, zou hij het sterk appreciëren als hij vanuit zijn woning en tuin
kan genieten van het zicht op de achterliggende percelen en zijn koeien. In dit voorbeeld worden 4 voorstellen opgemaakt.
Voorstel 1 In het eerste voorstel (figuur 2)
wordt de nieuwe melkveestal voorzien
achter de huidige, waarna de bestaande
stal wordt afgebroken. Naast de bestaande
sleufsilo’s kan een extra silo worden aangelegd. De loods voorzien we achter de
bovengrondse mestopslag en de plaats van
de huidige stal en loods kan op lange termijn een jongveestal worden. In dit voorstel blijft het bedrijf zeer compact, maar
de looplijnen van voederloods tot sleufsilo’s zijn behoorlijk groot. Andere nadelen

Kiezen voor arbeidsefficiëntie
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Uiteindelijk kiezen de bouwheren voor het
vierde voorstel. Het biedt hen het meeste
arbeidsefficiëntie op korte én lange termijn en beantwoordt aan de meeste van
hun kwaliteitswensen. De uitvoering van
het plan kan stap voor stap gebeuren. In
eerste instantie bouwen ze hun geplande melkveestal, samen met 2 sleufsilo’s
(zie kortetermijnplan). Na verloop van
tijd kunnen op de nieuwe plaats nieuwe
sleufsilo’s bijgebouwd en de oude silo’s
afgebroken worden. Zo creëren ze na verloop van tijd een woon- en bedrijfszone en
krijgen ze na afbraak van de oude stal hun
zicht op landschap en koeien. De bedrijfsleiders verwachten niet dat er in de eerste
10 jaar geïnvesteerd zal worden in de groei
van melkvee of in een nieuwe melkveestal.
Maar het is wel een grote geruststelling
dat, indien verdere investeringen of groei
zich opdringen, dit gemakkelijk kan binnen de huidige constellatie (zie stippellijn
op grondplan voorstel 4) en de arbeidsefficiëntie zo optimaal mogelijk blijft. r
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Figuur 4 Grondplan voorstel 4
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Belang van looplijnen op het melkveebedrijf
Meestal worden arbeidsbesparende maatregelen geassocieerd met grote investeringen
(grotere melkstallen, robotmelken, automatisatie van voedering, ...). Uiteraard zullen die
investeringen een positieve invloed hebben op de arbeidsefficiëntie en -belasting. Maar op
een aantal bedrijven kan de arbeidsefficiëntie al met kleine veranderingen aanzienlijk worden verbeterd. Looplijnen uittekenen op een bedrijf komt erop neer dat een grondplan van
het bedrijf wordt getekend met daarop lijnen in een aantal kleuren (voor de landbouwer, de
dieren, het voederen, …). Door dit schematische overzicht ziet de landbouwer duidelijker
de af te leggen afstanden en de arbeidstijd hierbij. Op deze manier worden de knelpunten
in arbeidsorganisatie duidelijk gesteld. Een analyse van de looplijnen is uiterst belangrijk
bij toekomstige uitbreidingen. Bij de keuze van inplantingsplaats van nieuwe stallen en/of
loodsen wordt rekening gehouden met de meest efficiënte looplijnen. Op die manier kan
bewuster gekozen worden voor een grotere efficiëntie van arbeid op het bedrijf. – Eddy
Decaesteker, povlt –

dat er vele bedrijven worden stopgezet
en welke economische context er bij die
uitbreidingen gemoeid is. Met de nieuwe
bedrijfsgebouwen zien ze ‘hun’ landschap
teloorgaan, hun zicht verminderen, hun
rust en recreatieplaats verminderen van
kwaliteit.

Naar een optimale integratie

nd

bo

en
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Beeldkwaliteit
van je bedrijf

Als je wil dat uitbreidingen op je bedrijf
maatschappelijk aanvaard worden, moet
je ervoor zorgen dat bovenstaande argumenten onterecht zijn. Van bij de planfase
moet je aantonen hoe de nieuwe gebouwen zich zullen verhouden ten opzichte
van de bestaande gebouwen en de omgeving. Bij de vergunningsaanvraag moet je
aantonen hoe het bedrijf landschappelijk
geïntegreerd wordt. Aan de hand van een
optimale integratie kan je ervoor zorgen
dat het omliggende landschap niet aan
kwaliteit inboet en dat het bedrijf er kan
worden ingepast.
Het landschap wordt steeds meer een
belangrijke maatstaf bij de beoordeling
van vergunningsaanvragen. De mening
van de maatschappij is van cruciaal belang
bij het al of niet goedkeuren van (grotere)
gebouwen. De integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap is maatschappelijk van zeer groot belang. We hebben als sector de plicht om zelf het heft
in handen te nemen en elk, op het eigen
bedrijf, te werken aan de beeldkwaliteit en
integratie om zo groter wordende bedrijven een toekomst te geven.
Je provincie kan je hierbij helpen. Zij
werkt vanuit de visie dat de bedrijven niet
moeten worden weggestopt, maar zo geïntegreerd dat ze overlopen in het landschap
(en vice versa). Bedrijfsgebouwen moeten
zo veel mogelijk passen bij de bestaande
bebouwing en in hun omgeving. Bedrijven worden maximaal geïntegreerd door
zowel de architectuur van de (nieuwe)
gebouwen als de passende beplanting
onder de loep te nemen. r

Buurtbewoners en actiecomités kijken vaak kritisch

en argwanend naar de steeds grotere stallen die in het

er

landschap opduiken. Overheden vrezen voor de nega-

tieve invloeden op het vlak van milieu en het teloorgaan

Bo

van het landschapsbeeld. Een optimale integratie van
je bedrijf in het landschap is dus essentieel.

ht

Storme, povlt –

– Kathleen

prijzen, lage melkprijzen en/of hoge voederkosten. Tegelijkertijd zien ze rond zich
heel grote stallen opduiken met nog meer
varkens, kippen en/of koeien. Het is dan
ook begrijpelijk dat ze zich afvragen “is
dit wel nodig?”, of “is het nooit genoeg?”
Ze hebben vaak geen zicht op het feit dat
het totaal aantal dieren quasi gelijk blijft,
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Weinig bedrijfsleiders zijn echt vragende
partij om hun bedrijf te laten groeien. De
meesten hopen een leefbaar inkomen te
blijven halen uit het bestaande bedrijf.
Jammer genoeg leert het verleden dat
bedrijven moeten groeien om hun inkomen op peil te houden. Burgers horen
dagelijks berichten over slechte varkens-

West-Vlaamse bedrijfsintegratie is win-winsituatie

C

De provincie West-Vlaanderen is reeds jaren
trendsetter op het vlak van groeninkleding van
land- en tuinbouwbedrijven. Al bijna 50 jaar
verleent ze gratis advies aan bedrijfsleiders
rond groenaanplant. Vroeger werd het accent
gelegd op de bedrijfsingang, straatzijde en het
binnenerf. Het laatste decennium bekijkt men
de integratie in de totaliteit van architectuur
en beplanting. Bij elk advies wordt gestart bij
de werking van het bedrijf. Bedrijfsstructuur,
looplijnen en/of doorgangen worden bekeken.
Indien relevant maakt men scenario’s rond de
inplanting van gebouwen op korte en (middel)

lange termijn op. Vanuit de landbouwbedrijfsvoering wordt gezocht naar de optimale architectuur van de gebouwen en passende beplanting rond het bedrijf. Mede door Interreg- en
Leaderprojecten kan het povlt West-Vlaamse
bedrijfsleiders gratis advies verlenen rond de
langetermijnsuitbouw van hun bedrijf, beeldkwaliteit van de bedrijfsgebouwen en bedrijfsbeplanting.
Info povlt, adviesdienst bedrijfsintegratie,
Kathleen Storme, tel. 051 27 33 87 of kathleen.
storme@west-vlaanderen.be
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Verspringen in de gevellijn.

Verspringen in de noklijn.

Het kan niet de bedoeling zijn agrarische gebouwen

bo

Tips en tricks rond agrarische

Inplanting

Vorm

De inplanting van een nieuwe stal of loods
is bepalend voor de beeldvorming van
het landschap. Een nieuw gebouw moet
zo ingeplant worden dat het aansluit met

Veelal zijn stallen en loodsen rechthoekige blokken die in 1 enkel materiaal
(gewoonlijk beton) zijn opgetrokken. Op
die manier krijg je monotone, uniforme

en

overweging te nemen. Als we het hebben
over agrarische architectuur, dan bekijken
we de inplantingsplaats, de vormgeving
en het kleur- en materiaalgebruik. Uiteraard moet dit allemaal bekeken worden in
relatie met de bestaande bedrijfssituatie.

de bestaande bedrijfsgebouwen en zo 1
geheel vormt. Nieuwe bedrijfsgebouwen
worden het best zo dicht mogelijk bij
elkaar ingeplant, rekening houdend met
de ventilatie-eisen, de manoeuvreerruimte, ... Op die manier ziet het bedrijf er niet
nog groter uit en kan de erfverharding
minimaal worden gehouden.
Voor het bepalen van de juiste inplantingsplaats van het gewenste gebouw
moeten de ventilatie, de looplijnen ten
opzichte van de andere gebouwen en de
toekomstmogelijkheden bekeken worden.
We raden sterk aan een langetermijnplan
(zie p. 38) op te maken. Zo kan je een
inschatting maken hoe het bedrijf verder kan evolueren. Op deze manier kan
met zekerheid bepaald worden waar het
gebouw het best wordt ingeplant.

achter een groen ‘camouflagescherm’ te verstoppen.
Een optimale integratie is een wisselwerking tussen

er

gebouwen en beplanting. Aandacht besteden aan de
hoognodig. –

Bo

beeldkwaliteit van agrarische gebouwen is daarom
Kathleen Storme, povlt –

Foto: Jan Van Bavel
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Bedrijfsgebouwen evolueerden door
schaalvergroting en specialisatie in de
landbouw mee tot uniforme, rechthoekige
betonnen loodsen, zonder enige architecturale creativiteit. Door hun grootte en
hun kleurgebruik vallen ze veelal sterk
op en worden ze een vloek in het landschap. We willen dit beeld aantrekkelijker
maken. Spreken over de beeldkwaliteit
van stallen of loodsen kan natuurlijk niet
zonder de landbouwtechnische eisen, de
functionaliteit en het prijskaartje mee in
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Een donker dak is het belangrijkste element
om gebouwen op te nemen in het landschap.
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Foto: Kathleen Storme

architectuur
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Vroeger werd vooral met grijze betonnen
panelen of silexpanelen gewerkt. Met deze
keuze krijg je een groot monotoon beeld.
De combinatie met andere materialen,
zoals hout of staalplaat, doorbreekt dit
patroon en zorgt voor een speelser geheel.
Het gebruik van een tweede materiaalvorm in de topgevel en de zijgevels levert
een sterk verkleinend effect op. Laat de
poorten overlopen in het materiaal van de
topgevel. Dit zal het ‘hoge karakter’ verzachten en het gebouw als het ware naar
beneden trekken. Met deze methode krijg
je een geïntegreerd gebouw, zonder dat dit
noodzakelijk een meerprijs inhoudt.
Vermijd enkele ‘versieringen’ op je
gevel, of banden in de silex. Ze worden
met de beste bedoelingen aangebracht,
maar leveren niet het gewenste effect op.
Meer nog, een donkere band onderaan lift
het gebouw visueel op, wat natuurlijk juist
niet de bedoeling is.
De kleurkeuze van materialen is eveneens van groot belang. Die is sterk afhan-
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Het belang van een donker dak

Bij de bouw van een stal of loods moet – na de inplantingsplaats en de vormgeving – gekozen worden welke materialen en kleuren het best passen bij de
bestaande gebouwen en de omgeving. Over het algemeen kunnen we stellen dat
felle kleuren absoluut af te raden zijn. Agrarische gebouwen zijn groot tot zeer
groot. Met een gepaste kleur en materiaalkeuze wordt geprobeerd de gebouwen
kleiner te doen lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Daarnaast streven we ernaar ze
in het landschap te laten opnemen in plaats van het bouwvolume te laten opvallen. Donkere daken zijn essentieel om volumes optisch kleiner te doen lijken. Witte platen werken reflecterend, waardoor ze nog sterker opvallen. Donkere, bruine
of antracietzwarte platen worden gemakkelijker opgenomen in de omgeving. Een
donkere dakstructuur zorgt voor het optisch verkleinen van het bouwvolume. Een
donkere dakkleur is een van de weinige ‘standaardbasisregels’ rond agrarische
architectuur.

C

kelijk van de bestaande hoeve. Vooral de
kleur van de dakbedekking moet uniform
zijn met de bestaande daken. Indien het
nieuwe gebouw moet aansluiten bij een
oude hoeve met overwegend rode pannen,
is het aangewezen op het nieuwe gebouw
roodbruine platen te leggen. Voor het dak
bepleiten we steeds een donkere kleur.
Een donker dak (zie in de band hieronder) zorgt ervoor dat het gebouw optisch
kleiner oogt. Ook de kleur van de poorten
is best uniform met de bestaande poorten en/of met de dakbedekking. Witte en
opvallende kleuren zijn sterk af te raden
voor de dakbedekking, zowel als voor de
wanden. Ze zorgen ervoor dat het gebouw
nog sterker opvalt, in plaats dat het opgenomen wordt in het landschap. Met aardekleuren daarentegen zal het gebouw er
kleiner uitzien dan het in werkelijkheid is.
Alles hangt natuurlijk af van de gebruikte
materialen en kleuren van de bestaande
bedrijfsgebouwen.
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Materiaal- en kleurkeuze
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betonnen gebouwen. Als we proberen
deze grote gebouwen optisch te breken,
zien ze er minder lang en groots uit. Door
verspringing van de nok wordt de lengterichting verdoezeld en krijg je een interessanter dakenspel. Dat resulteert dan in
het effect van 2 gebouwen die naast elkaar
staan. Verspringing van de gevellijn is
ook een gemakkelijke ingreep. De lengterichting wordt hierbij gebroken en komt
optisch minder lang over. Bij melkveestallen krijg je verspringing door bijvoorbeeld
het melkhuis als aparte eenheid voor de
stal te plaatsen.
We zien ook mooie resultaten bij stallen
waar de zijwanden lager zijn naar het landschap toe. Dit heeft het optisch voordeel dat
de loods kleiner oogt. Het is ook goed om
steeds gelijkvormigheid in de dakhelling
na te streven. Een gelijke hellingsgraad van
de daken zorgt voor rust, eenheid en harmonie in een hoevecomplex. Deze gelijkvormigheid heeft niet enkel betrekking op
de dakhelling, maar ook op de dakvorm en
het gebruik van de materialen.
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Foto: Kathleen Storme

Een geslaagde combinatie van beton en
staalplaat.

Besluit
De aanpak tot het integreren van nieuwe bedrijfsgebouwen is afhankelijk van
bedrijf tot bedrijf. Ervaringen leren dat er
in de meeste situaties mogelijkheden zijn
om vanuit de klassieke bouwmethoden te
spelen met vormgeving en kleur- en materiaalkeuze. Werken aan de beeldkwaliteit
van agrarische gebouwen zorgt voor een
mooi en aangenaam platteland en zo ook
voor een maatschappelijke aanvaarding
van groter wordende bedrijfsgebouwen.
Om land- en tuinbouwers te begeleiden
bij de juiste keuze rond de inplantingsplaats, de vormgeving en kleur en materiaalgebruik verleent de provincie WestVlaanderen advies aan de bedrijfsleiders.
Wat de andere provincies doen, kan je
lezen in het overzicht p. 46. r
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Mogelijkheden en beperkingen
bij bedrijfsbeplanting
aantrekkelijk platteland, dat ook door plattelandsbewoners en recreanten wordt gebruikt. Zo kan actief gewerkt
worden aan een positief imago van de landbouw en een
maatschappelijk draagvlak voor grotere bedrijven.

en

– Kathleen Storme, povlt –

nd

ven kan de sector zijn steentje bijdragen tot een mooi en

beeldbepalend zijn voor hun omgeving.
Een eenvoudige beplanting op maat van
het bedrijf, waarbij bovendien rekening
wordt gehouden met de streekidentiteit,
kan al zorgen voor een mooie integratie.
Beplanting in de omliggende percelen
zoals een bomenrij, heg of boomgaard zijn
landschappelijke blikvangers. Ze zorgen
voor groene uitlopers en maken zo de visuele verbindingen tussen de verschillende
bedrijven. Door landschappelijke beplanting wordt het bedrijf nog sterker geïntegreerd en verhoogt de natuurwaarde.

bo

Door een goede integratie van land- en tuinbouwbedrij-

Streekeigen groen

kleedje te stoppen (= bedrijfsbeplanting).
Hiermee bedoelen we niet dat bedrijven gecamoufleerd moeten worden met
beplanting, maar integendeel zichtbaar en

Onderdelen van het bedrijf
Hierna staan we even stil bij enkele onderdelen in het bedrijf.

De familie Breemersch uit De Haan won met haar bedrijf
de provinciale wedstrijd bedrijfsbeplanting in 2009 en was
laureaat bij de wedstrijd agrarische architectuur in 2010.
Op de foto herkennen we v.l.n.r. Bart Naeyaert, WestVlaams gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw, Jacqueline
en Christian Breemersch, gouverneur Paul Breyne, land
schapsarchitecte Kathleen Storme (povlt) en povlt-direc
teur André Calus.

44 • Landbouw&Techniek 08 – 22 april 2011

Foto: povlt

op

Foto: Kathleen Storme

yr

ig

ht

Bo

De bedrijfstoegang is het visitekaartje van je
bedrijf.

focusCop...

Het gewenste totaalbeeld moet je steeds
voor ogen houden. Om de bedrijven goed
op te nemen in het omliggende landschap
is het belangrijk om planten te kiezen die
van nature voorkomen in het omliggende
landschap. Hierbij wordt de term ‘streekeigen groen’ vaak gebruikt. Voor een mooi
resultaat kan je spelen met een combinatie van struiken (heesters) en bomen.
De struiken zorgen ervoor dat het bedrijf
van dichtbij, als je onder de boomkruinen
doorkijkt, een groen tintje krijgt. Bomen
zijn onmisbaar voor het groene effect bij
het zicht van veraf. De manier waarop
je dit toepast op je eigen bedrijf is maatwerk en sterk afhankelijk van bedrijf tot
bedrijf. Houd uiteraard altijd rekening
met de landbouwtechnische vereisten van
je bedrijf.
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Algemeen streven we ernaar om bedrijven
optimaal te integreren in het omliggende
landschap. Dit kan onder meer worden
bereikt door de bedrijven in een groen

Foto: Kathleen Storme
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Landbouwtechnische eisen

Bij de opmaak van beplantingsplannen
rond bedrijfsgebouwen moet je sterk
rekening houden met de landbouwtechnische eisen, zoals het ventilatiesysteem
bij stallen. Als we spreken over natuurlijke ventilatie, moeten we ervoor zorgen
dat de beplanting de in- en uitlaat van de
lucht niet belemmert. Bij rundveestallen,
die met een natuurlijke ventilatie werken,
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proberen we de bomen of struiken op
minimum 15 m van de luchtinlaat te voorzien. In de meeste gevallen trachten we
het groen aan de rand van de weide in te
planten. Voor pluimvee- en varkensstallen
met mechanische ventilatie wordt nagegaan waar de lucht de stal binnenkomt.
Naast lucht, is ook licht een belangrijk
element in stallen. Denk maar aan de verplichting bij varkensstallen om voldoende
natuurlijk licht in de stal te trekken. Het
spreekt voor zich dat een groene strook
voor de ramen, die deze natuurlijke lichtinlaat zou belemmeren, uit den boze is.
De laatste jaren is ook water een belangrijk aandachtspunt op het bedrijf. Met de
beplanting mag je de kwaliteit van het op
te vangen regenwater niet in het gedrang
brengen. Bomen en/of hoge struiken
naast de dakgoten zijn dan ook niet aangewezen. Bladval in de goten zou de waterkwaliteit immers veel te sterk beïnvloeden.
Bij bedrijfsbeplanting wordt steeds
gekeken naar het grondgebruik van de

er

dit wat verder van de gebouwen te doen.
Zo verbetert de integratie zonder dat dit
op landbouwtechnisch vlak nadelen heeft.
Verder is het best om de ‘minder aantrekkelijke’ elementen op de hoeve (zoals de
mesthoop, torensilo’s, krengenhuisjes
of stapelhoekjes) wat meer aan het zicht
te onttrekken door middel van bijvoorbeeld een struikenrij of heg. Het zicht op
andere gebouwen kan onder meer door
een bomenrij wat verder in de weide, een
onderbroken struikenrij of enkele hoogstambomen voldoende worden gebroken.

Wedstrijden bedrijfsbeplanting en agrarische
architectuur in West-Vlaanderen
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In de tuin kies je best voor een combinatie
van streekeigen groen en sierheesters of vaste
planten.

ht

Bedrijfstoegang Dit is het visitekaartje
van het bedrijf en zijn bewoners. Hier
vormen bezoekers hun eerste en vaak
blijvende indruk. Hier extra aandacht aan
schenken, is dus geen overbodige luxe.
Om de ingang te accentueren, moet je niet
noodzakelijk met veel bloemen werken.
Een eenvoudige beplanting, met een wisselwerking van bomen en struiken, vormt
een perfecte basis. Als het mogelijk is om
een dreef of bomenrij aan te planten, krijg
je meteen een sterke blikvanger. Deze
rij geeft ook landschappelijk de toegang
tot het bedrijf duidelijk weer. Maar niet
elk bedrijf kan een bomenrij aanplanten.
Twee mooie solitaire bomen zijn in dit
geval een sterke blikvanger en geven een
duidelijk accent. Deze hoge elementen
worden het best gecombineerd met een
lagere heesterbeplanting zodat de ingang,
zowel van dichtbij als van veraf, een groen
aspect krijgt.
Woonzone Rond de woning voorzie je
best wat plaats voor een tuinzone. Ontspannen is ook op een land- of tuinbouwbedrijf van zeer groot belang. Een tuin,
groot of klein, vol bloemen of net zeer
eenvoudig aangelegd, vormt een rustpunt
om op krachten te komen. Het ontwerp is
uiteraard sterk afhankelijk van de beschikbare plaats, tijdsbesteding en interesses
van de bewoners. In de tuin kies je best
voor een combinatie van streekeigen
groen en sierheesters of vaste planten,
met liefst ook enkele hoogstambomen.
Bedrijfszone Rond de bedrijfsgebouwen
is groenaanplanting noodzakelijk. Een
bedrijf zonder groen geeft een kale en
koele aanblik. Beplanting zorgt voor het
levende aspect. Zeker door het gebruik
van streekeigen groen wordt het bedrijf
beter opgenomen in het omliggende
landschap. Je moet streven naar een wisselwerking tussen gebouwen en groenelementen. Het is beter om groen niet vlak
rond de bedrijfsgebouwen aan te planten.
Op sommige bedrijven is het aangewezen

Als eerste Vlaamse provincie had West-Vlaanderen al in 1964
aandacht voor het landschap op het platteland en vooral voor de
relatie landbouw-landschap. Intussen krijgen West-Vlaamse landen tuinbouwers al 47 jaar advies over beplanting op en rond hun
bedrijf via het povlt in Beitem. De jarenlange inzet werpt zijn
vruchten af en resulteert in geïntegreerde bedrijven, in harmonie
met het omliggende landschap. Daarnaast geeft het povlt ook
advies over erfordening, de inplantingsplaats, de vormgeving en
kleur- en materiaalkeuze van gebouwen. Deze totaalaanpak resulteerde in 2010 in een nieuwe wedstrijd ‘agrarische architectuur’,
naast de bestaande jaarlijkse wedstrijd ‘bedrijfsbeplanting’.

Met deze wedstrijden worden land- en tuinbouwers beloond voor
hun inzet met betrekking tot de beeldkwaliteit van het platteland.
Deze ‘goede voorbeelden’ werken inspirerend naar land- en tuinbouwers, stalconstructeurs en architecten. Nadenken over bedrijfsbeplanting en agrarische architectuur moet een automatisme worden bij het ontwerp en de realisaties van agrarische gebouwen.
Daarnaast worden de realisaties ook onder de aandacht gebracht
van het grote publiek. Het is belangrijk dat de landbouw in dialoog
gaat met de maatschappij over zijn rol en plaats hierin. Dit jaar
vindt ook de vijfjaarlijkse wedstrijd bedrijfsbeplanting plaats. Hiervoor kunnen bedrijven die al eerder in de prijzen vielen op de jaarlijkse wedstrijd bedrijfsbeplanting zich opnieuw inschrijven. Meer
info over deze wedstrijden krijg je bij het povlt, tel. 051 27 33 87 of
via kathleen.storme@west-vlaanderen.be
Landbouw&Techniek 08 – 22 april 2011 •

45

beplanting en architectuur slaagden ze erin hun bedrijf
mooi te integreren in het landschap.
Johan Logghe is al de vierde generatie die
boert aan de Gistelse Nieuwpoortsesteenweg. Het bedrijf ontstond uit de opsplitsing van het ouderlijk bedrijf in 2 huiskavels van elk 45 ha. Johans broer Stefaan,
die melkvee- en varkenshouder is, kreeg
het deel met de ouderlijke woning en de
hoevegebouwen, zodat Johan een nieuwe
hoeve moest bouwen bij een bestaande
loods, die middenin de kavel stond. “We
zijn gestart met een zestigtal Holsteinkoeien met jongvee en hebben er intussen
120, onder meer door de overname van
een tweede bedrijf in Diksmuide”, vertelt
Johan. “Omwille van arbeidsefficiëntie
worden alle koeien hier gemolken. In
Diksmuide houden we enkel nog jongvee.
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Figuur 1 Overzicht van wat de
Vlaamse provincies doen rond
bedrijfsbeplanting en agrarische architectuur.
Bron: Vlaamse provincies
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melkveebedrijf uit in Gistel. Dankzij ruime aandacht voor
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Zomaar beplantingsvoorstellen op
papier zetten, zonder alle landbouwtechnische eisen te overlopen, zou
problematisch zijn voor de bedrijfsvoering. Er zijn heel wat mogelijkheden
om het bedrijf te integreren door middel van beplantingsvormen, maar tegelijk zijn er evenveel beperkingen bij de
keuze van de beplantingstypen. Op elk
bedrijf wordt vanuit een andere situatie,
een ander landschap en verschillende
bedrijfsfuncties gestart. Elk bedrijf moet
dan ook volgens zijn mogelijkheden en
beperkingen bestudeerd worden om
zo tot de meest passende integratie te
komen in het omliggende landschap.
De landbouwdiensten van de Vlaamse
provincies verlenen advies over de passende beplanting op je bedrijf. Ook in
het kader van bouw- en milieuvergunningen worden beplantingsplannen op
schaal van het bedrijf opgemaakt. r

Johan Logghe en Mieke Desmet baten sinds 1999 een
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Maatwerk

Een doordachte
aanpak rendeert

Bo

percelen rond het bedrijf. In de omliggende weiden zijn er meestal mogelijkheden om op de rand met een bomenrij
of houtkant te werken, zonder dat die
landbouwtechnische nadelen heeft.
Integendeel, een bomenrij met voldoende tussenafstand in de rij zorgt voor
schaduw voor de dieren, zonder dat ze
al te veel schaduwgras in de weide veroorzaakt. Op akkerpercelen is dit echter
niet zo evident. Daar is schaduw op de
gewassen gewoonlijk een nadeel. Ook
bij vele groenten geeft bladval een mindere kwaliteit van het gewas.
Bij serres en zonnepanelen is het
essentieel dat het zonlicht optimaal
gecapteerd wordt. Beplanting die schaduw werpt op de serre of de zonnepanelen heeft grote nadelige effecten. In
dit geval moet je de bomen ofwel op
verre afstand voorzien, ofwel met lagere
beplanting werken, die geen schaduw
geeft op de serre of de zonnepanelen.

Bedrijfsbeplanting/Erfbeplanting

– Jan Van Bavel –

We hebben ook nog grasland, een tiental
ha suikerbieten, 12 ha tarwe, 4 ha graszaad en 35 ha maïs.”

Beplanting en erfgoed
“Ons bedrijf ligt in de omgeving van
het beschermde dorpsgezicht rond de
historische abdij Ten Putte. Hierdoor
moesten we, om een stedenbouwkundige vergunning voor een melk- en jongveestal te krijgen, advies inwinnen bij de
cel Erfgoed. Die stimuleerde ons om een
beplantingsplan te laten opmaken bij de
dienst bedrijfsintegratie van het povlt in
Beitem. In 1999 kregen we onze vergunning, weliswaar met zeer strenge bouwvoorschriften. Zo moest het dak van de

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Opmaak van gratis erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen

Opmaak groenplannen/omgevingsadviezen, momenteel hoofdzakelijk in functie van vergunningsaanvragen

Lange termijnplanning
Erfordening

Agrarische architectuur:
vormgeving, kleur- en materiaalgebruik

Individueel overleg in functie van omgevingsadvies
met aandacht voor langetermijnplanning en erfordening/Nieuw project 2011:’Boeren planten bij boeren’
Opmaak beleidsnota rond agrarische architectuur

Gedurende 20 jaar jaarlijkse wedstrijd (periode
1986-2005)

Organisator wedstrijd beplanting en/of agrarische architectuur
Info

Individueel overleg met landbouwer in functie van
omgevingsadvies en agrarische architectuur

Hooibeekhoeve, Hooibeeksedijk 1, Geel,
tel. 014 85 27 07,
leen.dierckx@hooibeek.provant.be, www.hooibeekhoeve.be

Dienst Landbouw en Platteland, Universiteitslaan 1,
Hasselt, tel. 011 23 74 48,
nvreys@limburg.be, www.limburg.be/boerenlandschappen

Foto: Jan Van Bavel
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Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Opmaken (gratis) landschapsbedrijfsplannen en advies voor beheer

Landschapsintegratie / erfbeplanting
Opmaak landschapsplannen

Opmaak (gratis) bedrijfsintegratieplannen (ook
voor bij vergunningsdossiers)

C

Provincie Oost-Vlaanderen

Opmaak langetermijnplannen voor het bedrijf
Efficiënte erfordening

Advies in verband met agrarische
architectuur

Advies in verband met agrarische architectuur
(ook voor bij vergunningsdossiers)

Wedstrijd landschapsintegratie

Jaarlijkse wedstrijd bedrijfsintegratie, Vijfjaarlijkse wedstrijd bedrijfsbeplanting, Tweejaarlijkse wedstrijd agrarische architectuur
Dienst Land- en tuinbouw, Provincieplein 1, Leuven, tel. 016 26 72 71,
erwin.dunon@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/bloeienderf

Foto: Jan Van Bavel
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Een appelboomgaard, mooi geïntegreerd
tussen de tuin, woning en de melkveestal.

Dienst Landbouw en Platteland, Gouvernementstraat 1, Gent, tel. 09 267
86 75, landbouw@oost-vlaanderen.be,
www.oost-vlaanderen.be/landbouw

Samen met Kathleen werken Johan en
Mieke nu aan een gefundeerde bouw-

en

“De begeleiding door landschapsarchitecte
Kathleen Storme heeft ons bijgebracht het
geheel doordacht aan te pakken en zo de
kans op verkeerde beslissingen te verkleinen”, vervolgt Johan. “Via een passende
afwerking van de gebouwen en bijhorende beplanting, waardoor ons bedrijf wordt
‘ingekleed’ in het landschap, komen we
tot een win-winsituatie voor ons bedrijf
en de omgeving. Zo hebben we streekeigen groen aangeplant: essen, met onderliggende struiken en heesters (hazelaar,
krentenboompje, Gelderse roos, …). Ons
bedrijf blijft goed herkenbaar vanaf de
openbare weg, wat leuk is voor de talrijke
wandelaars en fietsers, van wie we veel
positieve reacties krijgen. Op voorstel van
de cel Erfgoed hebben we, tussen onze
woning en de nieuwe melkveestal, een
appelboomgaard aangeplant. Door die
mee te integreren naast onze tuin biedt

Toekomstplannen

nd

Win-winsituatie

hij een meerwaarde. We hebben een goed
evenwicht gevonden: een mooie overgang
van de gebouwen in het landschap, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit
ervan.”

bo

van het dak, de wanden, uitwerking van de
topgevels en de richting van het gebouw.
Zo kwamen we in 2008 tot 1 melkveestal
van 50 m breedte met 3 zadeldaken. Het
dak op de jongveestal bleef behouden. We
vinden het een mooi voorbeeld van agrarische architectuur. Daarnaast werd er ook
een nieuw beplantingsplan opgesteld.”

Bo

melkveestal worden opgesplitst, vanop
de openbare weg mochten er geen zichtbare lichtstraten zijn (zie foto band p.
42). In april 2000 konden we beginnen
melken. Kort daarna begonnen we aan
de bouw van ons huis. Intussen hadden
we, door de uitbreiding van het productievolume met 400 ton melk, behoefte
aan bijkomende melkveehuisvesting. In
de bestaande melkveestal kon de warme
stallucht, door het opgesplitste dak, ook
onvoldoende worden afgevoerd. Hierdoor
waren de bandijzers doorgeroest, kwam er
schimmelgroei op de binnenwanden, …
Toen hebben we een landschapsarchitect aangesproken om ons professioneel
te begeleiden. We maakten een inventaris op van wat er nodig was, waarbij we
onze toekomstplannen probeerden in te
calculeren. Na een zogenaamd driepartijenoverleg, waarbij alle betrokken instanties aan tafel zaten, kwamen we tot een
compromis rond de functionaliteit en
inplanting van ons bedrijf in het landschap. Het ventilatieprobleem werd opgelost, onder meer door het middelste dak
van de nieuwe daklijn 1,5 m te verhogen.
Hierdoor werd er een luchtinlaat voorzien
boven de bakgoot tussen beide daken. We
hielden rekening met de uitvoering van
de bestaande stal voor de materiaalkeuze

Dienst Bedrijfsintegratie povlt - provincie
West-Vlaanderen, Ieperseweg 87, Beitem,
tel. 051 27 33 87,
kathleen.storme@west-vlaanderen.be
www.bedrijfsintegratie.be

Johan en Mieke Logghe-Desmet met hun
kinderen Jolien, Maarten en Hanne voor de
nieuwe melkveestal.

aanvraag. Door de gestage groei heeft het
bedrijf immers op korte termijn behoefte
aan een kalverstal en sleufsilo’s met voederkeuken. Op middenlange termijn
wordt een aparte jongveestal gepland. “We
zijn al meer dan een jaar bezig met verschillende scenario’s voor de inplanting”,
zegt Mieke. “We proberen de mogelijkheid vrij te houden om te kunnen groeien en daarbij andere constructies niet te
belemmeren. Daarna denken we aan de
functionaliteit. Hoeveel kilometer moeten
we afleggen om de mengwagen te vullen? Hoe verhouden zich de looplijnen
voor het uitvoeren van alle taken? Hierbij
vullen we in hoe we de binneninrichting
aanpakken. We proberen ook een zekere
polyvalentie in te bouwen. Een deel van de
huidige jongveestal is zo gedimensioneerd
dat we ze vlot kunnen ombouwen voor
melkvee. Deze behoeften proberen we
dan in te passen in het bestaande geheel
en draagbaar te maken in het landschap
en de omgeving. Op dat ogenblik kunnen
we ook sleutelen aan de architectuur van
het gebouw: de gevelbekleding, dakvorm,
materiaalkeuze, … We houden steeds voor
ogen dat een functionele organisatie van
onze bedrijfsgebouwen de economische
duurzaamheid van het bedrijf verhoogt”,
besluit Johan. r
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