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LANDBOUW en RUIMTELIJKE ORDENING



Boerenbond en natuurorganisaties 
verlenen hun steun niet! 



AGRARISCH GEBIED MET ECOLOGISCH BELANG

In het gewestplan zijn de gronden ingekleurd als agrarisch gebied met ecologisch belang en dus niet als “niet

watergevoelig gebied” (Kaart 1 Inkleuring volgens gewestplan = agrarisch gebied met ecologisch belang)



GERAARDSBERGEN:

LANDBOUW IN CIJFERS

• 107 landbouwers

• 3.888 ha in gebruik door 
landbouw
– Waarvan 2.322 ha akkerbouw

• 1.546 ha blijvende (nattere 
Dender)weiden

• Gronden in kwestie op RUP 
ingetekend als HAG (herbevestigd 
agrarisch gebied) = hoogste graad 
van bescherming voor landbouw.

• 25-tal direct betrokken

• Kazerne van 70 ha op vruchtbaarste 
gronden in de regio heeft 3% directe 
impact. ECHTER

• Druk op andere akkergronden verhoogt

• Betrokken veehouders hebben deze akkers 
nodig voor productie van ruwvoeders voor 
de runderen en voor de afzet van mest. 

• Streek is gekenmerkt door sterke 
verwevenheid met natuur (nabijgelegen 
VEN-gebied en SBZ-gebied) waar 
bemestingsverbod geldt. 

• Korte keten? 



HERBEVESTIGD ALS
AGRARISCHE- EN GROENE GEBIEDEN



ARGUMENTEN LANDBOUW

• Andere leegstaande kazernes benutten ipv open ruimte aan te snijden

• Herbevestigd agrarisch gebied 

• Zeer waardevolle niet-erosiegevoelige grond (zeldzaamheid in de streek)

• Vlakbij SBZ-H (Speciale BeschermingsZone van de Habitatrichtlijn)-gebied Moenebroek

• Regio Geraardsbergen zit vol met Habitatgebied en VEN-gebied waar landbouw niet of slechts beperkt mogelijk is. 
In deze open kouter waren tot voor kort nog geen enkele bedreigingen

• Mogelijke wateroverlast bij extreme regenval (“Geraardsbergen pineut bij waterbom”)



NA STIKSTOFDOSSIER
NU DIT !!!

• Toekomst van landbouw in Geraardsbergen? 

• Impact door PAS (Programmatische Aanpak 
Stikstof) maakt toekomst voor 
landbouwbedrijven onzeker

• Blijft Geraardsbergen zich profileren als 
landbouwgemeente? 



BETONSTOP IN BELEIDSPLANNEN

VLAAMSE REGERING



MOGELIJKE WATEROVERLAST

BIJ EXTREME REGENVAL

bron: 

www.geopunt.be



MOGELIJKE WATEROVERLAST

BIJ EXTREME REGENVAL

gebieden liggen wel degelijk in watergevoelig landbouwgebied en zijn zelfs overstromingsgevoelig



Ligging van Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN) en Speciale 

Beschermingzone Habitat (SBZ-H) 

gebied in Geraardsbergen



HOGEDRUK GASLEIDING:

bewust vergeten in de kandidatuur? 



BEHEERSGEBIED VOOR

ONTWIKKELINGSBEHEER VAN

SOORTENRIJK GRASLAND



HERAANLEG

AALSTSESTEENWEG

● nieuw tracé komt achter de huizen 

○ hebben net verder moeten bouwen op 

perceel omwille van steenweg 

○ door nu steenweg te verleggen naar de 

tuinen, zullen de huizen nét dichter bij 

de steenweg komen…

○ open ruimte wordt aangesneden

○ rooilijn is zonder voorwerp 

○ Kortom bewoners zijn 2 X de pineut 



Voorstel 

omleidingsweg in 

kandidatuur:



CONCLUSIE

• Landbouw 
o vruchtbare gronden gaan verloren 
o onmogelijk om zonder gronden stikstof te kunnen afzetten => economisch niet haalbaar om 

landbouwbedrijven verder uit te baten 

• Ruimtelijke ordening 
o strijdig met de betonstop! 
o ligging tussen dorpskernen 
o aanwezigheid van hoogspanningskabel en hogedrukgasleiding 
o ligging tussen natuurgebieden 
o ontsluiting is totaal gebrekkig

CONCLUSIE: locatie is totaal ongeschikt voor een dergelijk project 



Enkel de intrekking van de kandidatuur getuigt 
van goed bestuur en enige politieke moed. 

CONCLUSIE
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