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De uitrol van een echte globale strategie is essentieel 
om het gehele grondgebied van Neerpede te dekken 
en de bescherming, maar ook het duurzaam beheer 
ervan te waarborgen. 

De diverse instrumenten hebben noch dezelfde toep-
assingsschaal, noch dezelfde doelstellingen. 

De strategie omvat 3 lagen:

1.  Toepasbaar op een uitgebreide perimeter, die reg-
lementaire en/of strategische (en/of aansporende) in-
strumenten op ruime schaal verstrekt;

2.  Toepasbaar op een beperkte perimeter, die regle-
mentaire en/of strategische (en/of aansporende) in-
strumenten aanreikt op zeer beperkte delen van het 
grondgebied;

3.  Beheer en toezicht, met betrekking tot de imple-
mentatie van een structuur voor het beheer, het toe-
zicht en de operationaliteit van de uitgerolde instru-
menten.

De volgende studie biedt een overzicht van de diverse 
instrumenten die in het Brussels Gewest, maar ook in 
België en in andere landen bestaan. Ze is niet uitput-
tend, maar opent al denkpistes en suggesties voor de 
toekomst.

In het geval dat één of ander instrument dat hierna 
wordt beschreven, in de komende jaren zal worden 
geselecteerd voor het toezicht en de bescherming van 
Neerpede, zal er vóór elke procedure een grondigere 
juridische en operationele studie moeten worden 
uitgevoerd om de methodologie en de haalbaarheid 
van de uitvoering te controleren. Benchmarking en 
de bestaande voorbeelden van goede praktijken zul-
len eveneens toelaten om de denkoefeningen aan te 
vullen met nieuwe expertise aangaande de specifieke 
instrumenten die werden uitgerold in andere contex-
ten.

INLEIDING
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I.1. REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN

A. Beschrijving
Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gew-
est vormt het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) 
een bepalend instrument dat toelaat om de diverse 
stedelijke functies te organiseren. Het bepaalt de be-
stemmingen van de bodem en bakent zo in het bijzon-
der de landbouwgebieden en de groene zones af.
De indeling als groene zone met grote biologische 
waarde, als groene zone, als landbouwgebied in het 
GBP verschaft een passieve bescherming om het 
voortbestaan van de groene verbindingen te waar-
borgen, maar impliceert geen enkele verplichting op 
het vlak van beheer. Ze bieden geen enkele garantie 
voor wat betreft het behoud en de bescherming van 
deze weiden (geen impact op de wijziging van het 
type van vegetatie bijvoorbeeld). 
In het GBP wordt landbouw alleen uitdrukkelijk ver-
meld via de landbouwzones.
In 2018: “252 ha werd officieel (want geregist-
reerd in het Geïntegreerd beheers- en controlesys-
teem (GBCS) in het kader van de rechtstreekse hulp 
aan gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op 
Europees niveau) gebruikt als landbouwgrond door 
professionals, wat 1,5% van de totale oppervlakte 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegen-
woordigt. Van deze 252 ha die in het GLB werd 
aangegeven, zijn 228 ha op het GBP ingeschreven als 
landbouwgebied” 1. 
Recente studies die werden uitgevoerd in het kader 
van de werkgroepen over de stadslandbouw tonen 
echter een terugkeer van de “neo-stadslandbouwers” 
(60 “NLWA landbouwers”) die +/- 10 ha grond be-
bouwen. Tot slot heeft de studie van BRAT en Leefm-
ilieu Brussel gewezen op de aanwezigheid van +/- 80 
ha stadsmoestuinen (voor +/- 390 sites) 2. 
Vandaag is het begrip stadslandbouw niet vermeld in 
het GBP, noch in enig juridisch document (GSV, steden-
bouwkundige vergunning / milieuvergunning, enz.). 
Bovendien laat de landbouwzone zoals die in het GBP 
gereglementeerd is geen veelheid aan activiteiten toe 
(verwerking, verkoop), die nochtans intrinsiek is aan 
de stadslandbouw. Één van de voornaamste uitdagin-
gen van de wijziging van het GBP is dus een juridisch 
kader bieden aan de stadslandbouw, in overeen-
stemming met de ambities van het GPDO. De Reger-
ing heeft zich er trouwens toe verbonden om het als 
een prioriteit op te nemen naast de mix van functies, 
mobiliteit, vermindering van de dichtheid, het groen 
netwerk. Dit zal worden gedefinieerd in de verklar-
ende woordenlijst van het GBP, met de desbetref-
fende voorschriften . Aanvullend bij de wijziging van 
het GBP zal een schema van het “landbouwnetwerk” 
opgesteld kunnen worden om deze bestemmingen te 
ondersteunen.

B. Procedure
Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) werd door 
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd 
op 3 mei 2001 en staat boven aan de hiërarchie van de 
reglementaire plannen. Sinds zijn invoering werden 

1   PRDD , 2018
2  Résumé GT Agricultures urbaines à Bruxelles, 13/02/2020, ERU 
3 PRDD 2018 et DPR 2019-2024

er gedeeltelijke wijzigingen en errata toegevoegd. Zijn 
uitrol wordt verzekerd door de Afdeling Territoriale 
strategie van perspective.brussels. Een gedeeltelijke 
wijziging ervan is voorzien over de periode 2020-2024 
in functie van de conclusies en doelstellingen van het 
GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkel-
ing) en de ABV (Algemene Beleidsverklaring). 
Het GBP is tegenstelbaar aan derden, d.w.z. dat 
het bindende kracht heeft, zowel voor de overheid 
als voor de particulieren. Elke afgeleverde steden-
bouwkundige vergunning moet ermee in overeen-
stemming zijn. De modaliteiten van opstelling en 
wijziging van het GBP zijn gedefinieerd in het BWRO 
(Artikelen 25 en 27): het ontwerp van wijziging wordt 
in eerste instantie goedgekeurd door de Regering, 
alvorens, samen met zijn milieu-effectenstudie, te 
worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. 
Na het openbaar onderzoek legt de Regering het ont-
werp van wijziging, het MER, de klachten en de ad-
viezen voor aan de Gewestelijke Ontwikkelingscom-
missie (GOC). De Regering legt de wijziging aan het 
plan dan definitief vast. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De integratie van de thematiek van de stadsland-
bouw in het GBP zal toelaten om alle voedselpro-
ductieactiviteiten op te nemen in zijn definitie en om 
de grote principes en doelstellingen van de agro-eco-
logische transitie te preciseren die worden onder-
steund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 
daarbij het behoud van terreinen voor landbouw 
en grondbewerking te verzekeren. Bovendien zal 
de wijziging van het GBP de gelegenheid bieden om 
o.a. de bestemming te veranderen van de zones van 
weiden, bosjes, teelt en tuinbouw van de Vogelzang, 
die gedeeltelijk als landschap beschermd is, en mo-
menteel als woongebied opgenomen is in het GBP en 
opgenomen zullen kunnen worden als landbouwge-
bied. Deze zones zijn publiek eigendom (Gemeente 
Anderlecht en, in mindere mate, OCMW van de Stad 
Brussel).  Indien een procedure van wijziging van het 
GBP zou worden bevestigd, dan zal er in elk geval een 
meer grondige studie moeten worden overwogen om 
alle wenselijke pistes en hun implicatie te analyseren 
en te controleren. Bovendien hebben in het verleden 
wijzigingen van het GBP de verstedelijking van be-
paalde landbouwzones van Neerpede toegelaten.
 
D. Bon
https://perspective.brussels/
Résumé GT Agricultures urbaines à Bruxelles, 13/02/2020, ERU
https://urbanisme.irisnet.be
Plan d’action 2020 agricultures urbaines : modifications législat-
ives, mai 2020, BEE + BE + ERU

A. GBP (wijziging)
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I.1. REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN

A. Beschrijving
Natura 2000 is een Europees ecologisch netwerk van 
natuurlijke gebieden (veengebieden, bossen, rivieren, 
rotsen, grotten) of halfnatuurlijke gebieden (bloemen-
weiden, droge graslanden, heide, enz.) die belangrijk 
zijn voor de fauna en de flora die er leven.De glob-
ale doelstelling van dit netwerk is de diversiteit van 
de natuurlijke milieus te handhaven en hun kwaliteit 
te verbeteren door een gemeenschappelijk kader te 
definiëren voor het behoud van de natuurlijke habit-
ats en van de wilde fauna en flora op het grondgebied 
van de Lid-Staten.

Het Natura 2000 netwerk wordt uitgerold krachtens 
twee Europese richtlijnen die de wettelijke basis van 
het project vormen:
- richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het be-
houd van de vogelstand (“Vogelrichtlijn”) die Speciale 
BeschermingsZones (SBZ) aanwijst die toelaten om 
bedreigde, in het wild levende vogelsoorten en -on-
dersoorten op lange termijn te behouden, die dus een 
bijzondere aandacht vergen van de Europese Unie;
- richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de in-
standhouding van de natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna (“Habitatrichtlijn”) die Speciale Bes-
chermingsZones (SBZ) aanwijst. Ze voorziet de in-
standhouding 1 en de bescherming van alle zeldzame 
en/of typische habitats en wilde soorten (flora en 
fauna, met uitzondering van vogels). Voor deze hab-
itats en soorten, opgenomen in bijlagen I en II van de 
richtlijn, moeten de Lid-Staten ook gebieden, “Spe-
ciale BeschermingsZones (SBZ)” voorstellen. 

Alle Natura 2000 sites zijn onderworpen aan 
gemeenschappelijke wettelijke verplichtingen om 
hun bescherming en beheer te verzekeren. De Natura 
2000 zones zijn echter geen “gesloten” reservaten. 
Menselijke activiteiten blijven er toegelaten, voor 
zover ze niet verhinderen dat habitats en soorten in 
het gebied zone in een gunstige staat van instand-
houding gehandhaafd worden. 

B. Procedure
Voor België is natuurbehoud een gewestelijke be-
voegdheid, wat betekent dat elk gewest, op basis 
van wetenschappelijke criteria uit Bijlagen I, II en III, 
de zones aanduidt die ze voorstelt. Wat het Brussels 
Gewest betreft, beoogt dit technisch dossier de voor-
stelling van drie SBZ (Speciale BeschermingsZones). 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt geen zone die 
beantwoordt aan de criteria van de “Vogelrichtlijn”. 

De Habitatrichtlijn heeft 2 lijsten opgesteld van 
soorten voor dewelke de Lid-Staten beschermings-
maatregelen moeten nemen op hun grondgebied:
- Bijlage II geeft een lijst van dieren- en plantensoorten 
die met uitsterven bedreigd zijn, kwetsbaar, zeldzaam 
of uniek zijn voor bepaalde streken. 
- Bijlage IV somt de dieren- (vleermuizen, amfibieën…) 
1   
Behoud: een reeks maatregelen die nodig zijn om de natuurlijke 
bewoners en populaties van in het wild levende dier- en planten-
soorten in een gunstige staat te houden of te herstellen

en plantensoorten op die van communautair belang 
zijn en die om die reden streng beschermd moeten 
worden op het grondgebied.

De laatste stap voor de samenstelling van het Natura 
2000 netwerk is hun aanwijzing als Speciale Bescher-
mingsZone (SBZ). Deze aanwijzing legt de bescher-
mingsdoelstellingen juridisch vast. De volgende drie 
Speciale Beschermingszones werden aangeduid:
- SBZ I: het Zoniënwoud met zijn randen, de aangren-
zende beboste domeinen en de Woluwevallei  (2071 
ha);
- SBZ II: de beboste en open zones ten zuiden van het 
Brussels Gewest (134 ha);
- SBZ III: de beboste zones en de natte zones van de 
Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels 
Gewest (116 ha).
Het is voornamelijk de rijkdom aan vleermuizen die 
de aanwijzing van deze zones voor het Natura 2000 
netwerk heeft gerechtvaardigd.

Gezien de bijzonder gefragmenteeerde context van 
de stedelijke habitat in Brussel staat de bioloog voor 
de onmogelijkheid om grote zones uit één stuk voor 
te stellen zoals die zouden beantwoorden aan het 
gebruik van de ruimte door deze soorten en zoals ze 
zouden worden voorgesteld in andere gewesten of 
landen. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De zone van Neerpede herbergt geen of weinig 
dieren- en plantensoorten die opgesomd zijn in de 
bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn. Ze kan dus niet 
genieten van het Natura 2000 statuut.

D. Bron
https://eur-lex.europa.eu
https://environnement.brussels
https://www.natagriwal.be
Moniteur belge 22.10.2015

B.  Natura 2000
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A. Beschrijving
Elke Gemeenteraad kan bijzondere verordeningen 
uitvaardigen op het vlak van stedenbouw. Afhankelijk 
van de specifieke situatie vullen de GemSV’s de regel-
geving van de GSV aan. Ze hebben ook betrekking op 
andere materies dan die welke door de GSV worden 
geregeld (bv.: paraboolantennes, reclame-inrichtin-
gen, terrassen op de openbare weg...). 
Sinds de laatste hervorming van het BWRO, kunnen 
de GemSV’s van toepassing zijn:
- op het hele grondgebied van de gemeente, op voor-
waarde dat ze betrekking hebben op een materie die 
niet op gewestelijk niveau werd geregeld of dat ze de 
gewestelijke verordeningen verduidelijken door ze 
aan te vullen. Ze worden “specifieke gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening “1 genoemd;
- op een deel van het gemeentelijk grondgebied. 
Ze worden “gezoneerde gemeentelijke steden-
bouwkundige verordening” genoemd. 

Conform artikel 87 van het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening (BWRO), hebben de GemSV 
betrekking op dezelfde materies als die welke gere-
geld kunnen worden door de gewestelijke steden-
bouwkundige verordeningen (GSV). Ze kunnen ze be-
trekking hebben op: 

1. de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid 
en de fraaiheid van de bouwwerken, de installaties 
en hun omgeving, alsmede hun veiligheid, met 
name de beveiliging tegen brand en overstroming; 
2. de thermische en akoestische kwaliteit van de 
bouwwerken, de energiebesparingen en de ener-
gieterugwinning;
3. de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, 
de bruikbaarheid en de schoonheid van de wegen, 
de toegangen en de omgeving ervan;
4. de aanleg van voorzieningen van openbaar nut 
ten behoeve van de gebouwen, met name wat be-
treft de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, 
de verwarming, de telecommunicatie en de vuilo-
phaling; 
5. de minimumnormen inzake bewoonbaarheid 
van de woningen; 
6. de woonkwaliteit en het gemak van het lang-
zaam verkeer met name door voorkoming van 
lawaai, stof en rook bij de uitvoering van werken, 
en door deze werken op bepaalde uren en dagen 
te verbieden; 
8. de gebruiksveiligheid van een voor het publiek 
toegankelijk goed; 
9. het behoud en de herwaardering van het erf-
goed.

1  Vereenvoudiging voorzien in de toepasselijke versie van het 
BWRO van september 2019 (wanneer de nieuwe GSV zal worden 
aangenomen): intrekking van de «algemene» GemSV (behalve 
Schaarbeek & Evere, want aangenomen na de huidige GSV). Invoe-
ring van de «specifieke» GemSV: betreft een thematiek die niet 
wordt behandeld door de GSV (afwijking op de GSV niet mogelijk)

C.  Gezoneerde gewestelijke steden-
bouwkundige verordening (GGSV)

I.1. REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN
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Deze verordeningen kunnen met name betrekking 
hebben op de bouwwerken en installaties boven 
en onder de grond, op de uithangborden en de re-
clame-inrichtingen, de antennes, de leidingen, de 
afsluitingen, de opslagplaatsen, de onbebouwde ter-
reinen, de beplantingen, de wijzigingen van het reliëf 
van de bodem, en de inrichting van ruimten ten beho-
eve van het verkeer en het parkeren van voertuigen 
buiten de openbare weg. 
Ze mogen niet afwijken van de opgelegde voors-
chriften inzake de grote wegen.
Zij kunnen bovendien de voorwaarden en het be-
drag van de stedenbouwkundige lasten bepalen die 
eventueel bij de afgifte van een vergunning worden 
opgelegd.
Zij kunnen voor bepaalde handelingen en werken een 
stedenbouwkundige vergunning eisen.

De voorschriften van de vigerende gewestelijke en 
gemeentelijke verordeningen zijn enkel van toep-
assing op het grondgebied gedekt door een overeen-
komstig titel II opgemaakt plan (GewOP, GBP, RPA, 
GemOP, BBO) of door een verkavelingsvergunning in 
de mate dat ze niet strijdig zijn met de verordenende 
voorschriften van deze plannen of van deze verkavel-
ingsvergunning. 

Een gezoneerde gemeentelijke stedenbouwkun-
dige  verordening(GGemSV) kan van de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening afwijken mits be-
hoorlijk met redenen omkleed en onder de volgende 
voorwaarden: 
- er mag geen afbreuk worden gedaan aan de wezen-
lijke elementen van de gewestelijke stedenbouwkun-
dige verordening; 
- de afwijking moet gegrond zijn op behoeften die 
niet bestonden op het ogenblik dat de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening werd goedgekeurd. 

B. Procedure
Het college van Burgemeester en schepenen stelt de 
GemSV op, alsook, wanneer vereist, het milieu-ef-
fectenrapport. 

Conform artikel 92 van het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening (BWRO), zijn de bepalingen be-
treffende de uitwerking van de bijzondere bestem-
mingsplannen van toepassing op de uitwerking van 
de gemeentelijke stedenbouwkundige verordenin-
gen. 

De GGemSV worden door de Regering goedgekeurd 
na openbaar onderzoek en advies van de overlegcom-
missie.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De GGemSV heeft reglementaire waarde. Het heeft 
dus een invloed op de aflevering van vergunningen 
en laat toe om de inrichting van de percelen, het be-
houd en de herwaardering van het erfgoed, de door 
bebouwing ingenomen oppervlakte... te preciseren. 

Het is echter geen instrument dat toelaat om een 
strategische visie van de perimeter te geven. Het 
levert ook een passief beschermingsstatuut, zon-
der echte verplichting op het vlak van beheer of 
ontwikkeling (voorziet enkel voorschriften die een 
eventuele ontwikkeling van de site en de uitbreiding/
renovatie van de bestaande gebouwen kaderen). 

Dit instrument zou dus in tweede instantie interess-
ant kunnen zijn, nadat de strategische visie bepaald 
werd aan de hand van andere instrumenten,  om 
de ontwikkeling en de integratie van sportzones te 
kaderen (aanlegprincipes, bebouwde grondopper-
vlakte, artificialisering van de bodem, wijzigingen van 
het reliëf van de bodem…), en verduidelijkingen te 
geven over de straten en de landbouwzone (inrichting 
van de percelen, bouwprofiel, behoud van uitzichten, 
eventuele bouw van technische bijgebouwen, om-
heiningen...)….

Aangezien ze zich onder aan de hiërarchie van de 
stedenbouwkundige normen bevinden, moeten ze 
bovendien de hogere normen naleven, die ze echter 
kunnen preciseren, zonder er afbreuk aan te doen. 
Een eventuele GGemSV voor Neerpede zou enkel de 
toepassingsinstrumenten kunnen preciseren, zonder 
het planologisch kader te kunnen vereenvoudigen.

In 2019 werd er al een GGemSV gelanceerd door 
de gemeente, voor een deel van het grondgebied 
van Neerpede. Het werd gestopt in afwachting van 
een beslissing voor de lancering van een RPA. Het 
potentiële RPA zou immers (in tegenstelling tot de 
GGemSV) een strategische visie en de identificatie 
van potentiële instrumenten ‘Post-RPA’ toelaten. 
Het lijkt dus opportuun om in de eerste plaats het 
RPA te lanceren (dat de strategische visie zou en de 
eerste reglementaire elementen zou bepalen) om 
daarna eventueel opnieuw een GGemSV te lanceren 
en de meest gepaste perimeter te bepalen in het licht 
van de resultaten van het RPA.   
 

D. Bron
https://perspective.brussels
COBAT, Le CoBAT : version coordonnée 01.09.2019, TITRE III, Dès 
Règlements d’urbanisme
Réunion avec Perspective du 5/6. Présents :  JNC, Perspective 
Réunion avec la commune d’Anderlecht du 11/6/2019. Présents : 
JNC, Commune d’Anderlecht, ERU

I.1. REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN
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I.1. REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN

A. Beschrijving
Het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) is een gemeen-
telijk instrument om op wijkniveau (één of meerdere 
bouwblokken) de ruimtelijke ordening aan te sturen. 
Een BBP verduidelijkt en vervolledigt het Gewestelijk 
Bestemmingsplan (GBP) en de verordenende bepalin-
gen van het richtplan van aanleg (RPA). Het volgt de 
richtlijnen van het gemeentelijk ontwikkelingsplan 
(GemOP) en het Richtplan van Aanleg:

Het Bijzonder Bestemmingsplan vermeldt: 
- de bestaande feitelijke en rechtstoestand die het 
plan wilt reglementeren; 
- de bestemming van de verschillende gebieden en de 
voorschriften die erop betrekking hebben. 

Bovendien kan het voorschriften bevatten betref-
fende het geheel of een deel van de volgende ele-
menten: 

- de bestaande feitelijke en rechtstoestand die het 
plan wilt reglementeren; 
- de bestemming van de verschillende gebieden en 
de voorschriften die erop betrekking hebben. 

Bovendien kan het voorschriften bevatten betref-
fende het geheel of een deel van de volgende ele-
menten: 

1° het tracé en de maatregelen van aanleg van de 
verkeerswegen; 
2° de plaatsing en de omvang van de bouwwerken; 
3° de esthetische aard van de bouwwerken en hun 
omgeving, met inbegrip van hun landschappelijke 
en erfgoedkundige kwaliteiten; 
4° de regels betreffende de inrichting, bouw en 
renovatie bedoeld om de milieubalans van de 
beoogde perimeter te verbeteren; 
5° de toegelaten huisvestingscategorieën, 
overeenkomstig de bepalingen bekrachtigd in de 
wetgeving en de gewestelijke verordeningen in-
zake huisvesting. 

Het plan mag vergezeld zijn van operationele 
maatregelen betreffende het beheer en de modal-
iteiten van de uitvoering ervan, zoals bijvoorbeeld 
een onteigeningsplan, een voorkoopperimeter, een 
rooiplan, een fasering van de toepasbaarheid van be-
paalde voorschriften, een mechanisme van stimuli of 
premies, een uitvoeringsplan. Het plan kan de voor 
zijn realisatie noodzakelijke omstandigheden, de om-
vang en de bestemming van de stedenbouwkundige 
lasten bepalen. 

Iedere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kan een BBP uitwerken voor een deel van 
zijn grondgebied. Ze kan ook bestaande BBP’s wijzi-
gen en afschaffen (art. 40 à 68 van het BWRO). Per-
spective.brussels subsidieert de gemeenten voor de 
uitwerking (wanneer ze een aanvraag daartoe in-
dienen), de aanpassing en de afschaffing van BBPs, 
neemt deel aan de opmaak ervan en is de interface 
tussen de gemeenten en de regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

Alle bepalingen van het BBP hebben bindende en re-
gelgevende kracht.  
Behalve de bestemmingen, is het mogelijk om af te 
wijken van sommige bepalingen van het BBP, indien 
dat gedetailleerd gemotiveerd wordt.
Het kan:
- een verkavelingsvergunning wijzigen of opheffen;
- de verdelingen van een goed die overeenstem-
men met het gedetailleerde perceelplan waarin het 
voorziet, vrijstellen van een verkavelingsvergunning.

Het bijzonder bestemmingsplan mag afwijken van het 
vigerende gewestelijk bestemmingsplan en van de 
verordenende bepalingen van het vigerende richtplan 
van aanleg, mits behoorlijk met redenen omkleed en 
onder de volgende voorwaarden:

- er mag geen afbreuk worden gedaan aan de 
wezenlijke elementen van het gewestelijk bestem-
mingsplan of richtplan van aanleg, noch aan de 
bepalingen van deze plannen die de aan de bijzon-
dere bestemmingsplannen aan te brengen wijzi-
gingen aanduiden;
- de afwijking moet gegrond zijn op economische, 
sociale, culturele of milieubehoeften die niet be-
stonden op het ogenblik dat het gewestelijk be-
stemmingsplan of het richtplan van aanleg werd 
goedgekeurd;
- er moet worden aangetoond dat de nieuwe be-
stemming beantwoordt aan de bestaande feitelijke 
mogelijkheden van aanleg.

In een dergelijk geval houden de bepalingen van het 
gewestelijk bestemmingsplan of van het richtplan van 
aanleg waarvan wordt afgeweken, op te gelden.

B. Procédure
Het Gemeentebestuur maakt het ontwerp van 
bijzonder bestemmingsplan op, evenals, wanneer dit 
vereist is, het milieu-effectenrapport. Vóór de uit-
werking van het bijzonder bestemmingsplan, maakt 
het college van burgemeester en schepenen aan het 
bestuur belast met territoriale planning en het Brus-
sels Instituut voor Milieubeheer een dossier over dat 
minstens de motivatie bevat, alsook de richtlijnen van 
het ontwerp en de elementen van de bestaande toes-
tand die het ontwerp wil wijzigen. De Regering kan 
de inhoud van dit dossier bepalen. Le Gouvernement 
peut préciser le contenu de ce dossier.
Dans les trente jours de la réception de la demande:
• Het bestuur belast met territoriale planning 

brengt zijn advies over de opportuniteit om 
een bijzonder bestemmingsplan goed te keuren 
uit binnen dertig dagen na de ontvangst van de 
aanvraag. Bij ontstentenis wordt de procedure 
voortgezet, zonder dat enig advies dat na die 
termijn werd overgemaakt in aanmerking moet 
worden genomen.

• Het Brussels Instituut voor Milieubeheer be-
slist of het ontwerp van bijzonder bestemming-
splan al dan niet moet worden onderworpen 

D.  BBP (Bijzonder Bestemmingsplan)
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I.1. REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN

aan een milieueffectenrapport binnen dertig 
dagen na de ontvangst van de aanvraag. Bij 
ontstentenis moet het ontwerp worden on-
derworpen aan een milieueffectenrapport. 

Wanneer het ontwerp van bijzonder bestemmings-
plan is onderworpen aan een milieueffectenrapport, 
wordt een begeleidingscomité ermee belast de uit-
werkingsprocedure van het bijzonder bestemmings-
plan en van het milieueffectenrapport op te volgen.
De burgers en betrokken partijen formuleren hun 
opmerkingen of waarnemingen tijdens het open-
baar onderzoek en/of, in voorkomend geval, bij raad-
plegings- en overlegmomenten die door de gemeente 
georganiseerd worden. 

De BBP’s worden door de Regering goedgekeurd. 
Deze weigert haar goedkeuring wanneer het plan niet 
verenigbaar is met een ontwerp van gewestelijk be-
stemmingsplan of met de bepalingen die verorden-
end zullen worden in een ontwerp van richtplan van 
aanleg. De Regering kan de goedkeuring onderwer-
pen aan de goedkeuring van een onteigeningsplan of 
van een voorkoopperimeter. 

De gemeenten volgen de realisatie van het BBP op.

Eén derde van de personen, die ten minste achttien 
jaar oud zijn en, eigenaar of niet, woonachtig binnen 
de perimeter die ze bepalen en in de belendende 
huizenblokken, kan de gemeenteraad verzoeken te 
beslissen over de opmaak van een bijzonder bestem-
mingsplan voor deze perimeter.
De aanvraag, die bij een ter post aangetekende brief 
aan het college van burgemeester en schepenen 
wordt gericht, dient in elk geval het volgende te bev-
atten: de opgave van de betreffende perimeter en 
een uiteenzetting van de behoeften waaraan moet 
worden voldaan en van de doelstellingen van de 
vooropgestelde aanleg rekening houdend met deze 
behoeften. 
Indien de gemeenteraad de aanvraag verwerpt, 
wordt zijn beslissing met redenen omkleed. 

Bijzondere opheffingsprocedures:

• De gemeenteraad kan de impliciete opheffingen 
vaststellen van de woordelijke en grafische be-
palingen van een bijzonder bestemmingsplan, 
indien die niet in overeenstemming zijn met het 
gewestelijk bestemmingsplan of met de veror-
denende bepalingen van een richtplan van aan-
leg. ;

• Als de opheffing van een bijzonder bestem-
mingsplan voor de volledige perimeter of een 
deel ervan werd gepland door een gemeentelijk 
ontwikkelingsplan waarin de milieueffecten van 
deze opheffing werden beoordeeld.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De procedure van het BBP is lang en zwaar en levert 
een passief beschermingsstatuut, zonder echte ver-
plichting op het vlak van beheer of ontwikkeling 

(het voorziet enkel voorschriften die een eventuele 
ontwikkeling van de site kaderen). 
De studieperimeter wordt gedekt door verscheidende 
BBP’s, waarvan er één nog altijd ter studie ligt (ont-
werp van BBP “Ketel”).  
In het verleden hebben de wijzigingen van het BBP 
echter geleid tot wijzigingen van de BBP’s (impliciete 
opheffing) en dus tot een vermindering van de rollen 
van de BBP’s om het gebied van Neerpede te bescher-
men, en ze hebben bij die gelegenheid tevens de cre-
atie van grote verkavelingen mogelijk gemaakt.

Bovendien, hoewel Neerpede niet opgenomen is in 
de prioritaire interventiezones in het GewOP, noch 
in de zone van gewestelijk belang van het GBP, via 
dewelke de perimeters van gewestelijk belang kunnen 
worden vastgelegd, lijkt het evident dat zijn rol van 
“landbouwreservaat” op grootstedelijke schaal moet 
worden erkend via instrumenten van gewestelijke 
omvang.  
 

D. Bron
https://perspective.brussels
COBAT, Le CoBAT : version coordonnée 01.09.2019, TITRE II – De  
la planification – Chapitre 5 – Du Plan particulier d’affectation du 
sol
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I.2. STRATEGISCHE EN AANSPORENDE 
INSTRUMENTEN

A.  Natuurpark (gewestelijk)
A. Beschrijving
In het Waalse Gewest en in het Vlaamse Gewest zijn 
er natuurparken, die ongeveer het equivalent zijn van 
de Franse regionale natuurparken .1

In het Waalse Gewest is een natuurpark, volgens het 
Decreet van 3 juli 2008 2, een landelijk gebied met een 
hoge biologische en geografische waarde, overeen-
komstig dit dekreet onderworpen aan maatregelen 
tot bescherming van het milieu in harmonie met de 
wensen van de bevolking en de ekonomische en so-
ciale ontwikkeling van het betrokken gebied.
De Waalse natuurparken hebben de volgende op-
drachten (art. 8 van het Decreet):

1. de bescherming, het beheer en de valorisatie van het 
natuurlijk en landschappelijk erfgoed van het natuurpark;
2. binnen de grenzen van zijn omtrek bijdragen tot het defin-
iëren en oriënteren van de projecten inzake ruimtelijke orden-
ing volgens de principes van duurzame ontwikkeling;
3. de duurzame ontwikkeling op zijn grondgebied bevorderen 
door op economisch en sociaal vlak bij te dragen tot de plaat-
selijke ontwikkeling en tot de verbetering van de leefkwaliteit;
4. het publiek onthalen, opleiden en informeren;
5. deelnemen aan het experimenteren van nieuwe be-
heersmethodes van de landelijke ruimte, aan het uittesten van 
innoverende planningsprocessen en -methodes, alsook aan de 
uitvoering van Europese programma’s en programma’s inzake 
Europese territoriale samenwerking;
6. streven naar de samenwerking tussen natuurparken en, in 
voorkomend geval, de grensoverschrijdende samenwerking 
met de soortgelijke gebieden in de aangrenzende gewesten of 
landen;
7. aanzetten tot de tenuitvoerlegging van platteland-
sontwikkelingsoperaties in de gemeente die er deel van uit-
maken en toezien op de coherentie van de intergemeentelijke 
projecten in het kader van de gemeentelijke programma’s in-

1   In Frankrijk worden de regionale natuurparken gecreëerd om 
grote bewoonde landelijke ruimten te beschermen en op te waar-
deren. Kan als «Parc naturel régional» worden beschermd, een 
overheersend landelijk grondgebied waarvan de landschappen, de 
natuurlijke milieus en het cultureel erfgoed van hoge kwaliteit zijn, 
maar waarvan het evenwicht fragiel is. Een Parc naturel régional 
wordt georganiseerd rond een overlegd project van duurzame ont-
wikkeling, gefundeerd op de bescherming en de opwaardering van 
het natuurlijk en cultureel erfgoed. Het is de bescherming van de 
natuurlijke, culturele en menselijke rijkdommen (volkse tradities, 
technische knowhow) die aan de basis ligt van het project van de 
ontwikkeling van de regionale natuurparken. De bescherming als 
regionaal natuurpark is enkel gerechtvaardigd voor grondgebie-
den met een opmerkelijk erfgoedbelang voor de streek en die vol-
doende elementen omvat die erkend zijn op nationaal en/of inter-
nationaal niveau.
2   3 juli 2008. Decreet tot wijziging van het decreet van 16 juli 
1985 betreffende natuurparken. Artikel 1. Een natuurpark is een 
landelijk gebied met een hoge biologische en geografische waarde, 
overeenkomstig dit dekreet onderworpen aan maatregelen tot bes-
cherming van het milieu in harmonie met de wensen van de bevol-
king en de ekonomische en sociale ontwikkeling van het betrokken 
gebied.
Elk natuurpark bevat een aaneenliggende oppervlakte van mini-
mum [10 000 ha]. Een gebied wordt als aaneenliggend beschouwd 
voor toepassing van huidig dekreet zelfs indien het doorkruist 
wordt door wegen, autowegen, waterwegen of spoorwegen. [De-
creet 03.07.2008]

zake plattelandsontwikkeling.»

B. Procedure
Volgens het Decreet van 3 juli 2008, Art. 3, richt in 
het Waalse Gewest, de inrichtende macht een stud-
iecomité op dat samengesteld is uit de gemeenten 
van de omgeving van het natuurpark en andere be-
trokken milieus, waaronder de promotors van het 
natuurpark.
Het studiecomité stelt een verslag op i.v.m. de opricht-
ing van een natuurpark omvattende o.a. een beheer-
splan met een tijdschema voor de maatregelen die 
binnen een termijn van tien jaar genomen moeten 
worden om de bedoelde rol ten uitvoer te brengen, 
een omschrijving van de financiële, materiële en 
menselijke middelen die voor de tenuitvoerbrenging 
van deze rol nodig zijn; de eventuele wijzigingen van 
de vigerende ruimtelijke ordeningsplannen opdat ze 
coherent zouden zijn met de rol van het natuurpark.
Binnen een termijn van drie jaar, te rekenen van de 
datum van oprichting van het natuurpark, wordt door 
de inrichtende macht een landschapshandvest aan-
genomen waarvan de inhoud en de uitwerkingsmod-
aliteiten door de Regering worden bepaald. Dit heeft 
als doel: “het bevorderen van de bescherming, het 
beheer en de inrichting van de landschappen en het 
organiseren van de Europese samenwerking op dit 
gebied (art. 3)”. één van de fundamentele aspecten 
van het proces van opstelling en tenuitvoerbrenging 
van het Landschapshandvest is de deelname en het 
overleg van de bevolking en de betrokken partijen 
van de betrokken grondgebieden. 
Zodra het in werking treedt, maakt het landschap-
shandvest integraal deel uit van het beheersplan.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De troef van een regionaal natuurpark is dat het een 
globale ambitie definieert voor een grondgebied rond 
een sterke identiteit. De definitie van zo’n statuut laat 
ook toe om een zeker aantal landbouw-, milieu-, sens-
ibiliserings-... acties te lanceren, aan te moedigen, te 
ondersteunen. De definitie van een landschapshand-
vest is een relevant instrument om de aanleg en de 
diverse projecten binnen het regionaal natuurpark te 
beheren. 
Er bestaan geen statuten van Natuurpark in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, er zullen zware wet-
gevende wijzigingen moeten worden overwogen om 
dit in het Brussels juridisch arsenaal te integreren. 
Bovendien, omdat het louter aansporend is, laat het 
beheersplan van het Natuurpark geen echte bes-
cherming van de soorten toe.
Bovendien haalt Neerpede niet de minimale afmetin-
gen die worden geëist door het decreet van 3 juli 
2008 (10 000 Ha uit één stuk).

D. Bron
https://wallex.wallonie.be
http://environnement.wallonie.be
http://www.parcsnaturelsdewallonie.be
https://www.regionalelandschappen.be

A.  Natuurpark (gewestelijk)
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I.2. STRATEGISCHE EN AANSPORENDE 
INSTRUMENTEN

B.   Landbouwpark

A. Beschrijving
Landbouwparken zijn niet gewoon een specifiek geval 
van de natuurparken, maar een volwaardige entiteit. 
Vandaag vinden we er voorbeelden van in Frankrijk, 
Italië, Spanje. 
“Het gaat om een aanlegperimeter die wordt gebruikt 
om agrarische gebieden nabij de steden te bescher-
men en nieuwe banden te smeden tussen de stad en 
haar landbouw.” 
Deze parken kunnen worden gecreëerd op al dan niet 
bestaande landbouwruimten en hebben als principe 
om eerst te zijn uitgedacht voor hun vorm en hun pro-
ductieve bestemming terwijl ze ook een volwaardige 
openbare ruimte zijn 1. Afhankelijk van de situaties 
hebben ze verschillende bestemmingen: een barrière 
vormen voor de stadsuitbreiding, de rol van groene 
long spelen, de landbouw in scène zetten in het ont-
werp van ecowijken... 

In Europa bestaat de institutionele erkenning van 
stads(rand)landbouwparken pas in de jaren 1990, 
maar de eerste initiatieven dateren van de jaren 1970.

B. Procedure
Hoewel de Europese Landschapsconventie de land-
bouwparken erkend als onderdeel van stands(rand)
landschappen, bestaan er geen details over de voor-
waarden van deze erkenning. Elk voorbeeld is slechts 
een nieuw experiment. 

De voorbeelden uit Rijsel, Barcelona en Milaan on-
derscheiden zich door hun grootte, hun landbouwon-
derdelen, hun stadsfuncties, hun bestuur en de 
aandrijvende spelers. Alleen het park van Rijsel omvat 
oppervlakken onder publiek grondbeheer. Elk park 
past immers in een specifieke wetgevende en lokale 
context, wat zich vertaalt in verschillende definities. 
We kunnen niet spreken over een uniek aanlegmodel, 
want de referenties zijn veelvuldig. Wat een land-
bouwpark moet/zou moeten zijn, werd niet formeel 
vastgelegd.

Om hun uitrol en hun beheer te ondersteunen, 
hebben de Franse agro- en agro-ecologische parken 
een beroep gedaan op een PAEN (périmètre de 
protection des espaces naturels agricoles)2, die ver-
scheidene voordelen biedt:
• het voortbestaan van de landbouwbestemming van 
de site;
• de opstelling van een actieplan;
• de invoering van een specifiek voorkooprecht.

Merk op dat de PAEN bestemd is om te worden in-
gevoerd op een intergemeentelijke perimeter die 
ruimer kan zijn dan die van het park.

1   http://www.fabriques-ap.net/
2   Frans instrument: De PAEN vloeit voort uit een initiatief van de 
Algemene Raad of een vraag van andere collectiviteiten. Hij defi-
nieert een beschermingsperimeter, een actieprogramma en een 
grondbeleid (voorkooprecht). Elke wijziging impliceert een decreet 
van de Raad van State.

De uitrol van een echte grondaankoopstrategie,in 
partnerschap met SAFER (Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural) bijvoorbeeld, kan 
belangrijk zijn. In dat geval worden de terreinen ver-
volgens ter beschikking van landbouwers gesteld 
via de ondertekening van een pachtovereenkomst, 
of een alternatieve formule (bruikleen, precaire 
woonovereenkomst...). Bijzondere bepalingen 
kunnen de gebruiksvoorwaarden van de terreinen 
definiëren, enkel in het geval van bepaalde types con-
tracten.

In alle situaties moet het coherent en globaal be-
heer van het park worden gevoerd door een unieke 
operator die specifiek wordt aangeduid, hetzij via de 
lokale collectiviteit, een beheerder voor het gehele 
park, of een consortium of een gemengd syndicaat, 
en niet op de schaal van de exploitatie.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Dit instrument is een manier om het voortbestaan 
van een landbouwgebied te verzekeren, maar zoals 
het in de gekende Franse, Spaanse of Italiaanse voor-
beelden bestaat, is er vandaag niets dat toelaat om 
een echt ecologisch beheer van de gronden te waar-
borgen. De voornaamste uitdaging van de uitrol van 
een landbouwpark berust dus op zijn vermogen om 
de toepassing van duurzame en ecologische prak-
tijken te verzekeren over het geheel van de gronden 
die opgenomen zijn in de vastgelegde parkperimeter. 
Aangezien het geen gedefinieerd juridisch statuut 
heeft, kan het landbouwpark volgens heel variabele 
afmetingen worden ingevoerd (Agriparc Lavérune 
te Montpellier =  190 Ha; Parc de la Deûle te Rijsel 
= 350 Ha; Agriparc Clapiers te Montpellier = 400 Ha; 
Parc Agrari del Baix Llobregat te Barcelona = 3 000 Ha 
waarvan ongeveer 2 000 Ha landbouwgebied; parc 
agricole Sud Milaan = 47 000 Ha). 
De intergewestelijke perimeter van het PIO dekt een 
oppervlakte van ongeveer 2 000 Ha, voornamelijk 
landbouwgebied, en het grondgebied van Neerpede 
bestrijkt 700 Ha 3, wat het volledig geschikt maakt om 
een nieuw agro-ecologisch park te worden. 
 

D. Bron
Guide des agriparcs, Montpellier Agglomération
L’agriparc : une innovation pour l’agriculture des territoires 
urbains ?, juin 2017, Françoise Jarrige et Coline Perrin

3   Figuur ontleend aan het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsplan 
van de gemeente Anderlecht, 2013
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A. Beschrijving
Het Natuurplan:
- is een oriëntatie-, programmatie- en integratiedoc-
ument voor het natuurbehoudsbeleid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest;
- legt de richtlijnen vast die op korte, middellange 
en lange termijn moeten worden gevolgd bij de be-
sluitvorming door de Regering, het gewestelijk be-
stuur, de instellingen van openbaar nut, de privéper-
sonen belast met een missie van openbare dienst 
en, in aangelegenheden van gewestelijk belang, de 
gemeenten; ;
- heeft een indicatieve waarde;
- wordt om de vijf jaar opgesteld en blijft van toep-
assing zolang het niet is gewijzigd, vervangen of op-
geheven 1.

Het Natuurplan werd door de regering op 14 april 
2016 goedgekeurd en stelt een visie voor voor de 
ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit in 
het Brussels Gewest tegen 2050. Bovendien werden 
de doelstellingen voor 2020 bepaald om verdere 
stappen te zetten in deze richting. Ze worden onder-
steund door concrete maatregelen.

Het Natuurplan omvat 7 grote doelstellingen die 
worden geconcretiseerd via 27 maatregelen:
- De toegang tot de natuur verbeteren voor Brus-
selaars: iedereen moet een kwaliteitsvolle groene 
ruimte in de buurt van zijn woning hebben, ook in het 
stadscentrum.
- Het gewestelijke groene netwerk uitbouwen: 
de groene ruimten onderling verbinden, zodat de 
soorten en de biodiversiteit in de stad zich verder 
kunnen ontwikkelen.
- In plannen en projecten rekening houden met de 
uitdagingen op gebied van natuur: bij elke beslissing 
de natuur in acht nemen, ook buiten de beschermde 
zones.
- Het ecologisch beheer van de groene ruimten uit-
breiden en versterken: het beheer van de openbare 
ruimtes verbeteren en een goede samenwerking 
verzekeren tussen de verschillende beheerders.
- Wildleven en ruimtelijke ordening op elkaar afstem-
men: natuurlijke habitats en soorten beschermen 
en herstellen; overlast van probleemsoorten (zoals 
vossen) beperken.
- Brusselaars sensibiliseren en mobiliseren voor biod-
iversiteit: in goede verstandhouding met de actoren 
op het terrein een overkoepelende communicati-
estrategie uitstippelen die de kernboodschappen en 
de prioritaire doelgroepen identificeert. Deze doel-
stelling beoogt ook respect voor de openbare groene 
ruimten en hun infrastructuur.
- Het natuurbeheer verbeteren: bruggen bouwen 
en bestaande “natuurpartnerschappen” versterken 
tussen de private en publieke spelers die betrokken 
zijn bij de ontwikkeling en inrichting van de groene en 
de openbare ruimten in het Gewest. 

Om aan deze doelstellingen te beantwoorden, 
voorziet het Gewestelijk Natuurplan de uitrol van 
1 Verordening van 1 maart 2012, art. 8, §1

een actieplan voor Neerpede. Dit ontwerp van actie-
plan zal voorstellen van te activeren instrumenten 
formuleren, zoals de stedenbouwkundige verorden-
ingen, de BBP’s of de instrumenten die bij artikel 66 
worden bedoeld. Het zal ook de opportuniteit evalu-
eren om de bestemming van het GBP van bepaalde 
sites van het groen netwerk en/of de desbetreffende 
voorschriften te wijzigen, teneinde de bescherming 
van de groene ruimten te versterken. De wettelijke 
bescherming van de aangrenzend ruimten zal er ook 
onderzocht worden. 

B. Procedure
Om de vijf jaar wordt een gewestelijk natuurplan 
opgesteld, en het eerste plan wordt aangenomen 
uiterlijk binnen twee jaar na de publicatie van de or-
donnantie van 1 maart 2012 (artikel 8, §1 van de or-
donnantie). 
De Regering zal overwegen om het operationeel plan 
(voor het ecologisch netwerk) een bindend karakter 
te geven voor de overheden in de zin van artikel 8, §2, 
van de ordonnantie van 1 maart 2012.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede

/

D. Bron
Ordonnance du 1er mars 2012, relative à la conservation de la 
nature : https://www.ejustice.just.fgov.be/
Plan Régional Nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 
avril 2016
https://environnement.brussels/

C. Gewestelijk Natuurplan
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A. Beschrijving
De actieplannen zijn oriëntatie-, programmatie- en 
beheerdocumenten voor een specifieke actie van 
de gewestelijke besturen, de instellingen van open-
baar nut, de privé-personen belast met een opdracht 
van openbare dienst en - in aangelegenheden van 
gewestelijk belang - de gemeentes, inzake natuurbe-
houd. Ze leggen richtlijnen vast voor alle of een deel 
van deze overheden. Ze verduidelijken het Gewest-
elijk Natuurplan of vullen het aan. De actieplannen 
kunnen ook aanbevelingen en codes van goede prak-
tijk vastleggen voor particulieren. Ze vermelden, in 
voorkomend geval, een lijst van de normatieve be-
palingen, de plannen en programma’s, alsook bes-
chermingsmaatregelen die van kracht zijn en die 
worden beschouwd als onverenigbaar met de real-
isatie van de doelstellingen die ze nastreven. Het 
Gewestelijk Natuurplan is een voorbeeld van een 
uitrol van een actieplan voor natuurbehoud. 

Er kan een actieplan worden aangenomen om: 
1°  de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
van de soorten, in het bijzonder natuurlijke habitats 
en soorten van communautair en gewestelijk be-
lang; 
2°  de strijd aan te binden tegen processen van aant-
asting van de biologische diversiteit, inclusief in-
vasieve exotische soorten; 
3°  het duurzaam gebruik van elementen van de bio-
logische diversiteit aan te moedigen. 

B. Procedure
De Regering stelt een ontwerp van actieplan op en 
beslist of het aanzienlijke effecten kan hebben op het 
leefmilieu, conform artikel 5 van de ordonnantie van 
18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoor-
deling van bepaalde plannen en programma’s. 

De Regering onderwerpt het ontwerp van actieplan, 
vergezeld van het milieueffectenrapport, aan een 
openbaar onderzoek en aan de vereiste adviezen 
conform de bepalingen van deze ordonnantie. De 
Brusselse Hoge Raad voor natuurbehoud wordt ger-
aadpleegd in het kader van deze procedure. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De actieplannen laten toe om een globale visie en co-
herentie ambities op de schaal van een grondgebied 
op te stellen. Heel concreet, laten ze de operational-
isering van het Gewestelijk Natuurplan toe. 

Een actieplan is echter slechts een eenvoudig oriënt-
atiedocument, maar heeft geen dwingend karakter. 
Hoewel ze een gedetailleerde lijst van acties opstel-
len, is er niets dat verplicht om deze te realiseren.
Deze actieplannen hebben enkel een invloed op de 
natuurlijke en biologische elementen, er is geen mo-
gelijkheid om in te grijpen op de bebouwing. 
 

D. Bron
Ordonnance du 1er mars 2012, relative à la conservation de la 
nature : https://www.ejustice.just.fgov.be/
Plan Régional Nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 
avril 2016

D.  Actieplan natuurbehoud
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A. Description
Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) bepaalt 
de ontwikkelingsstrategie van de gemeente binnen 
de krijtlijnen van het GewOP. Het omvat de specifieke 
ruimtelijke doelstellingen van de gemeente, de prior-
iteiten en de middelen die voor deze ontwikkelingen 
ingezet worden. De staff Lokale plannen binnen per-
spective.brussels begeleidt de gemeenten om hun 
GemOP uit te werken zodat het goedgekeurd kan 
worden door de Brusselse Regering. 

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) ver-
taalt de strategische principes uit het gewestelijk 
ontwikkelingsplan (GewOP) naar het gemeentelijke 
niveau.
Het is een richtinggevend document dat de richtlijnen 
van de gemeente weergeeft voor de ontwikkeling van 
de gemeente, zoals huisvesting en demografie, eco-
nomie en tewerkstelling, milieu, mobiliteit, voorzien-
ingen, sociaal beleid, handel, toerisme, cultuur, enz.

De gewestelijke overheid volgt op hoe de gemeenten 
hun GemOP uitvoeren.
Iedere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest kan een GemOP opstellen voor zijn volledige 
grondgebied (art. 31 van BWRO).
Het GemOP houdt rekening met de oriëntatie van het 
GPDO. Het GemOP is een planningsinstrument voor 
de duurzame ontwikkeling van de gemeenten. Het 
bepaalt:
- de algemene en sectorale doelstellingen evenals 
de ontwikkelingsprioriteiten van de gemeente, met 
inbegrip van de prioriteiten inzake ruimtelijke or-
dening, vereist door de economische, sociale, cul-
turele behoeften en de prioriteiten inzake mobiliteit, 
toegankelijkheid en milieu. 
- de middelen (transversaal en sectoraal) om deze 
doelstellingen en prioriteiten te bereiken en hoe ze 
ingezet worden, men name met behulp van kaarten,
-  de prioritaire interventiegebieden in de gemeente,
- eventuele wijzigingen van bestaande voorschriften, 
plannen en programma’s in functie van de vermelde 
doelstellingen en middelen.

De bepalingen van het Gemeentelijk Ontwikkelings-
plan (GemOP) zijn niet bindend. 

B. Procedure
De gemeente werkt zijn gemeentelijk ontwikkel-
ingsplan (GemOP) uit op basis van informatie van 
de gewestelijke en gemeentelijke overheden en di-
ensten. De gewestelijke ontwikkelingscommissie 
(GOC) kan opmerkingen of suggesties formuleren. 
De burgers en betrokken partijen formuleren hun 
opmerkingen en/of waarnemingen tijdens het open-
baar onderzoek en/of, in voorkomend geval, bij raad-
plegings- en overlegmomenten die door de gemeente 
georganiseerd worden.  

Het college van burgemeester en schepenen legt een 
rapport over de follow-up van de belangrijke effecten 
van de inwerkingtreding van van het gemeentelijk 

E.  GemOP (Gemeentelijk Ontwikkel-
ingsplan)
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ontwikkelingsplan op het milieu voor aan de gemeen-
teraad om de vijf jaar vanaf de goedkeuring van het 
plan om met name de onvoorziene negatieve gevol-
gen in een vroegtijdig stadium te identificeren en 
over de eventueel aan te brengen correcturen.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De gemeente Anderlecht bezit al een vrij recent Ge-
mOP (2013), dat de noodzaak heeft onderstreept om 
“deze unieke ruimte in het BHG naar waarde schat-
ten door haar als een gewestelijk landelijke pool te 
beschouwen”.  Door het huidige GemOP gekozen als 
één van de 4 “stedelijke projecten”, heeft het al het 
voorwerp uitgemaakt van een gedetailleerde analyse; 
de onderstreepte doelstelling is een coherent project 
te bieden dat o.a. de bescherming van de landelijke 
ruimte en de natuurlijke zones door een geschikte 
wetgeving voorziet. 
Het GemOP heeft slechts een indicatieve waarde en 
is niet reglementair. Dit niet-dwingend statuut laat 
geen echt beheer toe van de vergunningsaanvragen 
op het grondgebied van Neerpede. 

Het GemOP biedt echter een globale en transversale 
visie op de strategische ontwikkeling op gemeentelijke 
schaal (de kwestie van de landbouwproductiewijzen 
kan worden behandeld via de milieuthematiek), die 
echter niet zou toelaten om de gewenste precisie te 
bereiken. 
 

D. Bron
https://perspective.brussels
COBAT, Le CoBAT : version coordonnée 01.09.2019, TITRE II – De  
la planification – Chapitre 4 – Du Plan Communal de Développe-
ment
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A. Beschrijving
De Good Food-strategie, een daadkrachtig beleidsin-
strument, gelanceerd en aangestuurd door het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest gedurende een periode 
van vijf jaar (2016-2020), wil voeding centraal stellen 
in de stadsdynamiek door voeding in al haar dimen-
sies te benaderen: economisch, sociaal en vanuit mi-
lieuoogpunt. Een nieuwe versie van deze strategie 
zou het daglicht moeten zien in 2021.

De Brusselse Good Food-strategie heeft een 
tweeledige ambitie:
 - “beter produceren”, dat wil zeggen lokaal   
 gezonde voeding kweken en verwerken met  
 respect voor het milieu;
 - “”goed eten”, dat wil zeggen smakelijke,  
 evenwichtige voeding binnen ieders bereik  
 brengen, waarbij zoveel mogelijk lokale pro 
 ducten worden gebruikt.

De strategie wordt al sinds de conceptfase gesteund 
door de deelname van spelers binnen de voed-
selketen. Dit in het kader van een gezamenlijk pro-
ces van meerdere maanden, waaraan een honderdtal 
personen deelnam.
Het resultaat is een gemeenschappelijke visie voor 
2035 en een programma bestaande uit 7 strategische 
krachtlijnen:

1. toename van de lokale, duurzame voedselpro-
ductie,
2. begeleiding van de herlokalisatie en de overgang 
naar een duurzaam aanbod voor iedereen,
3. begeleiding van de vraagovergang voor iedereen,
4. ontwikkeling van een duurzame, wenselijke 
“Good Food”-voedingscultuur
5. beperking van voedselverspilling,
6. reflectie op en bevordering van de voed-
ingssystemen van morgen,
7. governance inzake de toepassing van de 
strategie.

Al deze krachtlijnen worden uitgewerkt via vijftien 
concrete acties, zoals promotie van duurzame eigen 
productie, versnelling van de overgang van kantines 
en restaurants, begeleiding van burgers en gezinnen 
en de valorisatie van onverkochte voedingsmiddelen.
De verantwoordelijke beleidsmakers en overheden 
hebben basisprincipes vastgelegd om de governance 
van de strategie gedurende de uitvoering te begel-
eiden: insluiting en inaanmerkingneming van de so-
ciale en multiculturele aspecten van de stad, de voor-
beeldfunctie van de overheden, betrokkenheid en 
responsabilisering van alle spelers binnen de voed-
selketen op gewestelijk en lokaal niveau, methodes 
voor gedragsverandering die zijn aangepast aan de 
verschillende doelgroepen en die gebruik maken van 
de bestaande lokale verbanden, streven naar zelf-
standigheid en versterking van het vermogen van de 
spelers om hun eigen projecten te ontwikkelen, via de 
ontwikkeling van vaardigheden, partnerschappen en 
lokale projecten. 

In het kader van de Good Food-strategie worden er 
projectoproepen gelanceerd om initiatieven in het 
domein van de professionele duurzame stadsland-
bouw te ondersteunen.

In termen van professionele stadslandbouw, is het 
voornaamste doel van de projectoproep de zelf-
voorziening van de stad op voedselgebied voor di-
verse onbewerkte producten aanzienlijk te doen 
toenemen via innovatieve, duurzame stadsproductie 
die goed presteert op milieu- en economisch gebied 
en die jobs in Brussel creëert die niet naar elders 
kunnen worden verplaatst. 
In 2020 zal de prioriteit van deze projectoproep ook 
uitgaan op initiatieven via korte ketens.  

Het proefproject BoerenBruxselPaysans is een vlag-
genschipproject op het grondgebied van het gew-
est, terwijl het sterk aanwezig is op een beperkter 
grondgebied (Neerpede en Vogelzang). Het wil de 
overgang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
naar duurzame voedselsystemen bevorderen. Het 
wil een voorbeeld zijn van samenwerking en re-
produceerbare innovatie, o.a. via de hefboom van 
de publieke eigenaars, belangrijke spelers op het 
grondgebied van het Gewest. Dit uitgebreide proef-
project biedt gronden, infrastructuur en begeleiding 
aan voor de productie, verwerking en verdeling van 
groenten, kruiden en fruit, die ter plaatse geteelt 
worden.  De doelstellingen van het proefproject Bo-
erenBruxselPaysans zijn talrijk:

1° Brussel voorzien van milieuvriendelijke land-
bouwproducten via korte ketens en met de parti-
cipatie van de bewoners.
2° Een stapsgewijze transitie naar ecologische land-
bouwmodellen op kleine oppervlakken verzekeren 
voor teelten die door de lokale bevolking worden 
geconsumeerd.
3° Een randstedelijk landbouwecologisch proef-
project ontwikkelen dat het landschap respecteert 
en een link tussen Brussel en zijn platteland vor-
men.
4° De innovatie inzake duurzame landbouw en an-
dere gelijkaardige projecten stimuleren.
Een aantal concrete acties werden al uitgerold: 
infrastructuur (gebouwen, terreinen) die ter 
beschikking wordt gesteld van kandidaat-boeren 
en -koks;  methodologische, technische, organisat-
orische begeleiding, opleidingen, enz.; ontwikkel-
ing van korte ketens voor verwerking en verkoop; 
de Brusselse bevolking aansporen om de pro-
ductielocaties te bezoeken en met hun actoren te 
interageren. 
of zouden kunnen worden uitgerold: voor lokale 
landbouwers die al actief zijn, een gespecialiseerde 
begeleiding om ze te helpen om over te schakelen 
naar duurzame landbouw. 

 

F. GoodFood strategie en Project Boer-
enBruxselPaysans
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De modaliteiten van zo’n project zijn:

- Een partnerschap tussen 6 actoren: 4 vzw’s Le 
Début des Haricots, Terre-en-vue, Groen en Blauw 
Huis, Crédal, de gemeente Anderlecht en Leefmi-
lieu Brussel.
- Een project gecoördineerd door Leefmilieu Brus-
sel.
- Gefinancierd door de EFRO-fondsen, een budget 
van bijna 6 miljoen euro voor een programma dat 
gestart is eind 2015 en dat zal lopen tot 2021, zelfs 
2023 voor bepaalde investeringen. 
- Onderzoeksacties en universitaire studies om 
het project te versterken en de expansie en repro-
duceerbaarheid ervan te garanderen. 

De GoodFood-strategie heeft toegelaten om een Fa-
cilitator voor Stadslandbouw te creëren. De Brusselse 
Facilitator voor Stadslandbouw is een informatie- en 
begeleidingsdienst voor het opzetten van stadsland-
bouwprojecten in Brussel, die twee dienstverlening-
sniveaus aanbiedt. infofiches (thematische fiches die 
de stadslandbouw behandelen volgens diverse them-
atieken: subsidies, regelgeving, technische aspecten, 
businessmodellen, opleidingen); begeleiding (ad-
vies aan projectdragers voor technische, juridische, 
stedenbouwkundige of economische kwesties).
Dit model van begeleidingsdienstverlening zou 
gegroepeerd kunnen worden onder de opdracht van 
de regisseur / landscape master (zie p. 48)

B. Procedure
De strategie is op 17 december 2015 aangenomen 
door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
gewest. Leefmilieu Brussel en de landbouwcel van de 
GOB coördineren de toepassing ervan. De opstelling 
van een nieuwe versie van deze strategie is lopend en 
zou het daglicht moeten zien in 2021. 

Het BBP project wordt gefinancierd en opgevolgd 
in het kader van het EFRO programma, gefinanci-
erd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Europese Unie. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Het instrument BoerenBruxselPaysans is beperkt in 
de tijd en in de middelen. Het is net door een aan-
zienlijk budget te besteden over een relatief korte 
periode dat het in staat is geweest om een transitie-
dynamiek in gang te zetten.
BoerenBruxselPaysans is een louter aansporend in-
strument, maar maakt daadwerkelijke begeleiding 
mogelijk van de landbouwers die zich wensen aan te 
sluiten bij de 
 GoodFood-doelstellingen. Het baseert zich op een 
globale strategische visie van het grondgebied en 
heeft het geluk om al stevig geïnstalleerd te zijn in 
Neerpede. 
BoerenBruxselPaysans werd ontworpen als een proe-
fproject, zodat er experimentering bij komt kijken 

om de gegrondheid of de resultaten van bepaalde 
instrumenten/processen te controleren, en dus een 
“kleine” schaal alvorens over te gaan tot een soort-
gelijk project op grotere schaal. Gezien de rijkdom 
en de complexiteit van de onderwerpen die worden 
behandeld door BoerenBruxselPaysans, zou deze 
schaalvergroting een aanzienlijke impact kunnen 
hebben op de schaal van het gewest.
Uitdagingen zoals de evolutie van het landschap, 
de bezetting van de landbouwgronden, de evolutie 
van de voornaamste landbouwpraktijken, moeten 
nu worden aangepakt en de begeleiding van produ-
centen die een lokale, ecologische productieactiv-
iteit willen opstarten moet die kunnen voortzetten, 
na de financiering van het proefproject. Ook zou hun 
toegang tot de hulpbronnen vergemakkelijkt moeten 
worden (diensten, subsidies…).

D. Bron
https://goodfood.brussels 
https://www.boerenbruxselpaysans.be
https://environnement.brussels 
http://werk-economie-emploi.brussels/fr/home
Résumé GT Agricultures urbaines à Bruxelles, 13/02/2020, ERU
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A. Beschrijving
Het BKP (Beeldkwaliteitsplan) werd opgesteld om de 
beeldkwaliteit in samenhangende landschapszones 
te beschermen en te verbeteren. 
Het beeldkwaliteitsplan is wettelijk niet bindend. Het 
vormt een verbindingselement tussen landschap, ar-
chitectuur en stedelijk design. Het beeldkwaliteits-
plan vormt de richtlijn voor de opmaak van ruimtelijke 
plannen en vertaalt de principes in concrete oplossin-
gen. 

In het plan worden voorafgaande voorwaarden en de 
ontwerprichtlijnen voor het ontwerp van de openbare 
ruimte geformuleerd, alsook het gewenste beeld van 
de gebouwen ten opzichte van de openbare ruimte.

Het plan bestaat eerst uit een globale visie en wordt 
vervolgens geconcretiseerd via verscheidene “ambit-
ies”, die zelf worden vertaald in “aanbevelingen”.  

In Brussel bestaat er slechts één BKP, dat van het 
grondgebied van het kanaal.

B. Procedure
Net als het Kanaalplan, resulteert het Beeldkwaliteit-
splan (BKP) uit een initiatief van het gewest. 

Het Beeldkwaliteitsplan (BKP) vloeit voort uit het 
Kanaalplan, en preciseert de visie die er wordt 
ontwikkeld voor de openbare ruimten en de open 
ruimten.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Als louter indicatief instrument, zou het BKP niet 
toelaten om een strategische visie van het grondge-
bied te definiëren (et controleren), noch om de 
ontwikkeling te reglementeren. Het heeft dus geen 
enkele invloed op de aflevering van vergunningen.

D. Bron
https://perspective.brussels

G.  BKP (Beeldkwaliteitsplan)
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I.3. STRATEGISCHE EN  
REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN

A. Beschrijving
Het Richtplan van aanleg, dat onder de gewestelijke 
bevoegdheid valt, definieert de strategische en regle-
mentaire aspecten van een stedelijke strategie. 

Een Richtplan van aanleg bepaalt de volgende ele-
menten:

- het programma van de bestemmingen;
- de inrichting van de openbare ruimte (wegen, 
open ruimten; landschap);
- de bouwvoorschriften;
- het beschermen van erfgoed;
- de organisatie van mobiliteit en parkeermo-
gelijkheden.

Als bevoegdheid van Perspective, wordt het RPA op-
gesteld on overleg met de betrokken overheden en 
openbare actoren, en met de bewoners en de bur-
gers. 
Het RPA omvat:
- het strategisch luik: dat de grote principes en de 
richtlijnen voor de inrichting van een bepaald gebied 
bepaalt. 
- het reglementaire luik: legt essentiële voorschriften 
vast die zowel door particulieren als overheidsin-
stanties moeten gevolgd worden. Er is geen mo-
gelijkheid om ervan af te wijken.

Hoewel de gelanceerde RPA’s enkel betrekking 
hebben op verstedelijkte ruimten en in het algemeen 
worden ervaren als verstedelijkings- en verdicht-
ingsinstrumenten, laat de definitie van het RPA ingre-
pen op minder of niet verstedelijkte ruimten toe. 
Een eerste voorbeeld is het RPA “Defensie” dat nu 
wordt opgesteld, waarvan de perimeter een grote 
open-ruimten-corridor omvat.
Het richtplan van aanleg past in de oriëntaties van het 
gewestelijk ontwikkelingsplan dat van kracht is op de 
dag van zijn goedkeuring en duidt de grote principes 
voor de (her)aanleg van het grondgebied aan. 
In de toepasselijke perimeter trekt het de regle-
mentaire bepalingen van de andere plannen in die 
ermee in strijd zijn (Gewestelijk Bestemmingsplan, 
Bijzondere Plannen van Aanleg, stedenbouwkundige 
verordeningen, gemeentelijke mobiliteitsplannen, 
gewestelijke mobiliteitsplannen en verkavelingsver-
gunning die van kracht zijn).

B. Procedure
Het RPA wordt opgesteld in overleg met de gewest-
elijke en gemeentelijke overheden. Het RPA kan 
kiezen om de reglementaire bepalingen van de be-
staande plannen en reglementen in te trekken of niet.

De procedure van opstelling van de RPA doorloopt 
verscheidene stappen: 

1. De Regering maakt het ontwerp van richtplan van 
aanleg op, evenals, onder voorbehoud 1, het milieuef-
fectenrapport. Perspective is belast met de opstelling 
van de RPA’s, het lijkt erop dat LB het initiatief zou 
kunnen hebben genomen voor de lancering van zo’n 
RPA op een landelijker grondgebied zoals Neerpede. 
Vooraleer de Regering het ontwerp van richtplan van 
aanleg goedkeurt, organiseert het bestuur dat be-
last is met Territoriale Planning voor het betreffende 
publiek de nodige voorlichtings- en participatiemo-
menten. 
3. De Regering legt het ontwerpplan en het milieuef-
fectenrapport voor aan het openbaar onderzoek en 
vraagt de adviezen van de diverse publieke instanties 
en overheden.
4. Na het openbaar onderzoek legt de Regering 
het dossier voor advies voor aan de Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie (GOC). 
5. De Regering keurt het Plan definitief goed, na ken-
nis te hebben genomen van de resultaten van het on-
derzoek en de gegeven adviezen.
6. Het besluit van de Regering waarmee het richtplan 
van aanleg definitief wordt goedgekeurd, wordt in 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
7. Het Plan treedt in werking 15 dagen na zijn public-
atie in het Belgisch Staatsblad.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Hoewel de reeds gelanceerde RPA’s slechts betrekking 
hebben op (grotendeels) verstedelijkte ruimten, laat 
de definitie van het RPA zeker toe om in te grijpen op 
de open ruimten. Het RPA zou de gelegenheid bieden 
om een beter beheer van de constructies, veranderin-
gen van het bodemreliëf, enz. te verzekeren in de 
zones die door het GBP bestemd worden als “gebied 
voor sport- of vrijetijdsactiviteiten in de open lucht”.  
Het RPA lijkt het geschikte instrument te zijn om 
voor Neerpede een globale strategische visie uit te 
werken. Het laat toe om een globale strategische visie 
te verschaffen en tevens, dankzij het reglementaire 
luik, een invloed uit te oefenen op de aflevering van 
vergunningen. 
Het is een transversaal instrument van gewestelijk 
formaat dat toelaat om een uitspraak te doen over 
alle relevante 

thematieken. Het is gerechtvaardigd in het licht 
van de diversiteit van de uitdagingen en de partijen 
die betrokken moeten worden (gemeenten, Per-
spective, Leefmilieu Brussel, Mobiel Brussel, Monu-
menten en Landschappen, Brussel Economie en 
Tewerkstelling...), maar ook van de verwachte pro-
gressiviteit van het proces van stedelijke en land-
schappelijke herconfiguratie.

1   Indien zij meent dat het ontwerp van richtplan van aanleg niet 
van die aard is dat het noemenswaardige gevolgen kan hebben voor 
het leefmilieu, dan kan de Regering beslissen dat het ontwerp van 
richtplan van aanleg niet moet worden onderworpen aan een mi-
lieueffectenrapport. In dat geval vraagt zij het advies van de Gewes-
telijke Commissie en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer 
over het ontbreken van aanzienlijke effecten van het ontwerp van 
richtplan van aanleg.

A.  RPA (Richtplan van Aanleg)
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Bovendien laat het toe om potentiële ‘Post-RPA’ 
instrumenten te identificeren: die betrekking 
kunnen hebben op het stedenbouwkundig, grond-, 
aansporend of reglementaire vlak (meer gedetailleerd 
Masterplan, GGSV en GGemSV, mechanisme van de 
stedenbouwkundige lasten, onteigeningsmechanis-
men, akkoordprotocol, handvesten, premies...).
De huidige ervaring van de RPA’s leert immers dat het 
een uitdaging is om deze perimeters op middellange 
en lange termijn te omkaderen, in een perspectief 
van operationalisering. 
Daarom is het verkieslijk om de opstelling van het 
RPA op te starten alvorens andere instrumenten uit 
te rollen. 

Toepasselijke perimeter: een verantwoording van de 
perimeter zal moeten worden opgesteld en een minis-
terieel besluit zal de voorlopige perimeter definiëren. 
Eerst en vooral zal deze perimeter dus nauwkeurig 
gedefinieerd moeten worden. 
Momenteel bevindt de perimeter die overwogen 
wordt zich tussen 

- de Itterbeekselaan in het noorden, 
- de gewestgrens in het oosten,
- de Lenniksebaan in het zuiden,
- de Simonetlaan en RO in het oosten.

Deze perimeter zal het voorwerp kunnen uitmaken 
van één of meer RPA’s. De Volgelzangbeek, die al op-
genomen is als groene zone in het GBP, als natuurre-
servaat (met beheerplan) en als landschap beschermd 
is, is niet prioritair. 
Er zal ook een observatieperimeter gedefinieerd 
worden (zeer brede perimeter, gebruikt voor de 
diagnose en die zal kunnen dienen bij de studie 
van de programmatie, de mobiliteit en de land-
schapsnetwerken). 

Tot slot, toont de huidige aanpak op de ‘Defensie-site’ 
een eerste ervaring met het gelijktijdig opstellen van 
een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) en 
een Richtplan van aanleg (RPA).
“Het doel is een globale visie te ontwikkelen over de 
gewestgrens heen (samenwerkingsakkoord tussen 
de gewestregeringen, in bijlage) en dit stap per stap 
te vertalen in de nodige procedures aan Vlaamse en 
Brusselse kant” 2.

Deze aanpak zou helemaal relevant kunnen zijn in het 
kader van Neerpede.

Een aandachtspunt is het feit dat de uitrol van een 
RPA dat de lokale annulering van het GBP betekent, 
een grote bedreiging zou kunnen vormen voor de 
toekomst van de landbouwgronden. Gezien de hui-
dige druk op de grondmarkt, zou de lokale annulering 
van het GBP immers kunnen leiden tot ongewenste 
veranderingen van de landbouwgronden naar andere 
bestemmingen. Er zal dan een RPA geopend mo-
eten worden waarbij al deze potentiële negatieve of 
ongewenste effecten goed worden onderzocht. 

2   BB voor de Opstelling van het GRUP & het RPA ‘Defensie’

D. Sources
https://perspective.brussels
COBAT, Le CoBAT : version coordonnée 01.09.2019, CHAPITRE 
IIIbis – Du plan d’aménagement directeur
Réunion avec Perspective du 5/6. Présents :  JNC, Perspective 
(DIDIER Marie, VANOBBERGHEN Jean-Michel, DE BRUYCKER Sven)
Réunion avec la commune d’Anderlecht du 11/6. Présents : JNC, 
Commune d’Anderlecht, ERU

I.3. STRATEGISCHE EN  
REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN



1. Gereedschappen die op een breder te
rrein toepasbaar zijn

2. Gereedschappen die van toepassing zijn op een beperkt gebied

3. Beheer en contrô
le



DEEL II : 
INstrumENtEN DIE 
toEGEpast kuNNEN 
worDEN op EEN 
bEpErktE pErImEtEr
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De ordonnantie van 1 maart 2012 voorziet een be-
heerplanning voor de natuurreservaten. Hiervoor is 
een besluit van aanwijzing nodig dat instandhoud-
ingsdoelstellingen, een “natuurbeheerplan” en een 
beheerovereenkomst met de betrokken eigenaar 
omvat. Ze voert ook een mechanisme in voor de 
passende beoordeling van de effecten, dat toelaat 
om hun staat van bewaring te handhaven.
Volgens de ordonnantie van 1 maart 2012 betref-
fende het natuurbehoud heeft Leefmilieu Brussel een 
biologische waarderingskaart opgemaakt, met inbe-
grip van een inventaris van gebieden van hoge biolo-
gische waarde die bescherming verdienen, en moet 
het die vervolgens actualiseren.

B. Procedure
LArtikel 20, hoofdstuk 1 van de ordonnantie van 1 
maart 2012 betreffende het natuurbehoud, voorziet 
dat de Regering als natuurreservaat gebieden kan 
aanwijzen die bescherming verdienen, meer bepaald 
gebieden van hoge biologische waarde, zoals geïden-
tificeerd door Leefmilieu Brussel in het kader van  de 
biologische waarderingskaart van het grondgebied 
van het gewest. 

De beheersopties worden gekozen door een comité 
dat wordt samengesteld uit wetenschappers en leden 
van natuurverenigingen op basis van de specificiteit 
van de plaatsen en van de te realiseren doelstellin-
gen op het vlak van het behoud. Vervolgens worden 
die omgezet in een beheersplan dat eigen is aan elk 
reservaat, en dat uitgevoerd wordt door Leefmilieu 
Brussel. Tot slot wordt regelmatig toegezien op een 
wetenschappelijke opvolging (met de hulp van uni-
versitaire teams) en een kwalitatieve evaluatie van de 
gevoerde acties. Het beheerplan definieert de actieve 
beheermaatregelen die moeten worden genomen 
om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren 
die werden gedefinieerd voor elk type van natuurlijke 
habitat en voor elke soort voor dewelke de site als 
natuurreservaat werd aangeduid. 

De betrokken eigenaar dient een aanvraag om erken-
ning voor een natuurreservaat in bij Leefmilieu Brus-
sel. 

Het aanwijzingsbesluit bestaat minstens uit:
1° de gekozen naam voor het reservaat;
2° de exacte geografische locatie van het reservaat, 
met de kadastrale perceelnummers, desgevallend 
met vermelding van het percentage van de betrokken 
percelen, overgenomen op een kaart van ten minste 
1/10 000ste;
3° de oppervlakte van het reservaat;
4° de instandhoudingdoelstellingen van het reser-
vaat, overgenomen op een kaart van ten minste 1/10 
000ste;
5° het geplande beheer;
6° het plan van de wegen en paden;
7° de betrokken gemeente(s);
8° de eventuele andere beschermingsstatussen van 
het reservaat. 

A. Beschrijving
Natuurreservaten hebben als doel om opmerkelijke 
natuurlijke milieus en bedreigde soorten te bescher-
men. In een natuurreservaat is de natuur “streng” 
beschermd in die zin dat haar bescherming prioritair 
is. De natuurbeschermingsstelsels zijn er het strengst. 
Het is meer bepaald verboden om er te bouwen of 
het bodemreliëf te wijzigen, planten uit te trekken of 
de in het wild levende diersoorten te storen.
Natuurreservaten zijn vooral belangrijk om special-
istische soorten (die afhankelijk zijn van heel spe-
cifieke ecologische voorwaarden) en soorten met 
een geringe verspreidingscapaciteit (zoals planten, 
ongewervelde dieren, amfibieën en reptielen) te 
beschermen. Sommige landbouwactiviteiten zijn wel 
aanwezig in natuurreservaten. Het gaat om “zachte” 
praktijken, zoals laattijdig maaien of extensieve be-
grazing. 

Er bestaan verscheidene types natuurreservaten1  :
- Het integrale natuurreservaat, dat een bes-
chermd gebied vormt dat opgericht wordt om er de 
natuurfenomenen volgens hun eigen dynamiek te 
laten ontwikkelen.
- Het gerichte natuurreservaat, dat een beschermd 
gebied vormt waarin een geschikt beheer de 
natuurlijke habitats en soorten waarvoor het gebied 
als reservaat is aangeduid in een gunstige staat van 
instandhouding beoogt te behouden of te herstel-
len. Daartoe kunnen maatregelen worden getroffen 
om planten- en diersoorten in stand te houden, te 
controleren of opnieuw in te voeren, om bepaalde 
facies van het plantendek te behouden of verstoorde 
natuurlijke habitats weer te herstellen. 
- Een gewestelijk natuurreservaat is een natuurreser-
vaat opgericht op gronden die eigendom zijn van het 
Gewest, door het Gewest gehuurd worden of daartoe 
tot zijn beschikking gesteld worden. 
- Een erkend natuurreservaat is een natuurreservaat 
dat op andere gronden dan deze bedoeld in de eerste 
alinea wordt ingesteld op verzoek van de eigenaar van 
de gronden en met de toelating van de gebruikers. 
Het reservaat wordt door een natuurlijk persoon of 
rechtspersoon anders dan het Gewest beheerd.

De 14 natuurreservaten van het Brussels Hoof-
dstedelijk Gewest (het moeras van Ganshoren, de 
Kinsendael-Kriekenput, het natuurreservaat van de 
Verdronken Kinderen...) werden opgesteld om de 
specifieke biodiversiteit te beschermen van milieus 
die in Brussel vrij zeldzaam zijn (een moeras, een ri-
etveld, een strook heide…), die vaak bedreigd zijn, 
maar heel rijk zijn vanuit biologisch oogpunt.
Deze milieus herbergen een fauna die, om zich te 
handhaven, niet mag worden gestoord en een flora 
die kwetsbaar is voor vertrappeling. De Regering 
stelt de bewakings-en politiereglementen op voor de 
natuurreservaten. Zo kunnen de natuurreservaten 
dan worden opengesteld, volgens de erin vastgelegde 
modaliteiten. De toegankelijkheid is dus vaak beperkt 
tot voetgangerspaden. Het beheer en de bewaking 
van de natuurreservaten valt onder de bevoegdheid 
van Leefmilieu Brussel. 

1   Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud

A.  Natuurreservaat
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 Het beheerplan bevat ten minste:
1° de inventaris van de wetenschappelijke en ecolo-
gische gegevens, net als een beschrijving van de bot-
anische en faunistische staat van het gebied en van 
de pedagogische waarde ervan in de Brusselse stad-
somgeving;
2° desgevallend de details van de instandhouding-
doelstellingen voor het reservaat, overgenomen op 
een kaart van ten minste 1/10 000ste, met inzonder-
heid de aanduiding van de voornaamste verwachte 
evoluties van de aanwezige begroeiing en habitats;
3° de maatregelen nodig om de instandhoudingdoel-
stellingen waar te maken, inclusief een beschrijving 
van de aard, de locatie en de periode van de beheer-
swerkzaamheden, met een onderscheid tussen de 
restauratie- en verbeteringswerkzaamheden enerz-
ijds en de onderhoudswerkzaamheden anderzijds;
4° desgevallend, de lijst van indicatoren die gebruikt 
zullen worden voor de beoordeling van de verwezen-
lijking van de instandhoudingdoelstellingen;
5° de vrijstellingen op de verbodsbepalingen van 
artikel 27 die noodzakelijk zijn om de maatregelen 
bedoeld in punt 3° toe te passen. 
Naast de traditionele maatregelen voor het beheer 
van de natuurlijke habitats en de soorten, vraagt 
het Gewestelijk Natuurplan dat deze beheerplannen 
(natuurreservaten) ook de thematieken met be-
trekking tot de licht- en geluidsoverlast aanpakken die 
op de betrokken sites worden uitgeoefend.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Het natuurreservaat geeft een formeel en stabiel bes-
chermingsstatuut aan een bijzonder gebied en wordt 
gedefinieerd door een perimeter, een beheerplan, 
een opvolging, enz. De uitrol van dit beheerplan, door 
Leefmilieu Brussel, waarborgt een aandachtige op-
volging van deze natuurreservaten. Opdat dit statuut 
gedefinieerd zou kunnen worden, moet de aan-
wezigheid van een grote en bedreigde biodiversiteit 
worden bewezen. Deze perimeter kan enkel worden 
uitgerold op de kernen van biodiversiteit en niet op 
een grondgebied en beschermt enkel de natuurlijke 
elementen; een uniek statuut van natuurreservaat 
over het geheel van Neerpede zal dus niet kunnen 
worden toegekend. 

Een uitbreiding van de huidige reservaten of de cre-
atie van nieuwe reservaten zouden echter wel over-
wogen kunnen worden.
Rekening houdend met de biologische waardering-
skaart:
- zou een uitbreiding van het natuurreservaat van de 
Koeivijver naar het zuiden, rond de beboste zone ten 
zuiden van de spoorweg, voorzien kunnen worden. ;
- zou een nieuw natuurreservaat overwogen kunnen 
worden naast de Pedevijver en ter hoogte van de 
Lange Wei in het zuiden;
- zou een uitbreiding ten noorden van het natuurre-
servaat het Rietveld, op het beschermd landschap dat 
toebehoort aan het OCMW van de stad Brussel. 

 
D. Bron
https://environnement.brussels
Ordonnance du 1er mars 2012, relative à la conservation de la 
nature : https://www.ejustice.just.fgov.be/ 
https://www.natagora.be 
Plan Régional Nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 
avril 2016
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A. Description
Art. 206. (BWRO) Voor de toepassing van de bes-
cherming van het onroerend erfgoed, moet worden 
verstaan onder: 
1° onroerend erfgoed: het geheel van de onroer-
ende goederen met een historische, archeologische, 
artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, 
technische of volkskundige waarde, te weten: 

a) als monument: elk bijzonder merkwaardig werk, 
met inbegrip van de uitrusting of decoratieve ele-
menten die er integrerend deel van uitmaken; 
b) als geheel: iedere groep van onroerende 
goederen die een stedelijk geheel of een dorpsge-
heel vormt dat voldoende samenhangend is om 
topografisch te worden afgebakend en merkwaar-
dig is door zijn homogeniteit of doordat het in zijn 
omgeving is geïntegreerd; 
c) als landschap: elk werk van de natuur of van de 
mens of van beide samen, met geen of gedeel-
telijke bebouwing en dat een ruimtelijke samen-
hang vertoont; 
d) als archeologische vindplaats: elk terrein, geolo-
gische formatie, gebouw, geheel of landschap dat 
archeologische goederen bevat of kan bevatten; 

2° (...)
3° vrijwaringszone van het onroerende erfgoed: de 
zone rondom een monument, een geheel, een land-
schap of een archeologische vindplaats, waarvan de 
omtrek wordt vastgesteld volgens de vereisten van 
de vrijwaring van de omgeving van het onroerende 
erfgoed; 
4° (...)
11° klein erfgoed:
a) de bijzonder opmerkelijke sierelementen toege-
voegd aan de structuur van het gebouw, bevestigd 
aan de straatgevel... ;
b) uitzonderlijk buitenschrijnwerk dat deel uitmaakt 
van de gevel van het gebouw aan de straatzijde;
c) bomen die zijn ingeschreven in de in artikel 207 tot 
209 bedoelde inventaris van het onroerend erfgoed.
12° sensibilisering: elke maatregel die als doel heeft 
het bewustzijn van het publiek voor de bescherming 
van het onroerend erfgoed op te wekken of te ver-
groten, inzonderheid middels educatie- en inform-
atieprogramma’s en iedere andere maatregel om de 
opleiding te bevorderen voor de verschillende ber-
oepen en ambachten die een rol spelen in het behoud 
van het onroerend erfgoed en om het wetenschap-
pelijk onderzoek ter zake aan te moedigen. 

 Bescherming garandeert een doeltreffende en strikte 
vrijwaring van goederen die de Regering in het bijzon-
der wil opwaarderen.
Alle werken die de eigenaars van een dergelijk goed 
er willen uitvoeren, dienen de goede bewaring er-
van te garanderen, en moeten dus vooraf worden 
goedgekeurd. 

Art. 235. (BWRO). Het goed behorende tot het bes-
chermde onroerende erfgoed wordt automatisch op-
genomen in de inventaris van het onroerend erfgoed.

Het Bestuur stelt een samenvattend verslag op van 
de aanvraag of het voorstel tot bescherming, omvat-

tende: 

1° een korte beschrijving alsmede de eventuele be-
naming van het goed; 
2° de kadastrale aanduiding van het goed; 
3° de vermelding en, in voorkomend geval, de 
beknopte beschrijving, van het belang ervan; 
4° de vergelijking ervan met reeds beschermde 
of op de bewaarlijst opgenomen gelijkaardige 
goederen; 
5° het huidige gebruik ervan; 
6° in geval van langdurige leegstand, de eventuele 
moeilijkheden van de herbestemming; 
7° de korte beschrijving van de onderhoudsstaat; 
8° de vermelding, in voorkomend geval, van het 
bestaan van een vastgoedproject en/of een aan-
vraag om stedenbouwkundig attest of vergunning 
voor het goed, met hun beknopte beschrijving en 
hun effect op het goed; 
9° de beschrijving van de andere belangen en inz-
etten die van de aanvraag afhangen; 
10° de bondige analyse van de verkregen adviezen. 

De vrijwaring heeft talrijke gevolgen. Het is verboden 
om: 

1° een goed dat behoort tot het beschermde on-
roerende erfgoed gedeeltelijk of volledig af te 
breken; 
2° een dergelijk goed te gebruiken of het gebruik 
ervan zodanig te wijzigen dat het zijn waarde ver-
liest; 
3° in een dergelijk goed werkzaamheden uit te vo-
eren zonder rekening te houden met bijzondere 
behoudsvoorwaarden; 
4° een goed dat behoort tot het beschermd onro-
erend erfgoed gedeeltelijk of volledig te verplaat-
sen, tenzij de materiële vrijwaring van het goed dit 
absoluut vereist en op voorwaarde dat de nodige 
garanties voor de afbraak, het overbrengen en de 
wederopbouw ervan op een geschikte plaats geno-
men zijn. De Regering kan evenwel de gedeeltelijke 
afbraak van een beschermde archeologische vind-
plaats toestaan binnen de perken die noodzakelijk 
zijn voor de opgravingen die op deze plaats uitge-
voerd dienen te worden. 

Alle gevolgen van de vrijwaring zijn van toepassing op 
de goederen zodra ze het voorwerp zijn van een pro-
cedure dienaangaande.
Stedenbouwkundige aanvragen met betrekking tot 
goederen die tot het gevrijwaarde erfgoed behoren, 
worden behandeld door de gemachtigde ambtenaar 
van het gewest en worden, in bepaalde gevallen, on-
derworpen aan het advies van de Koninklijke Com-
missie voor Monumenten en Landschappen.
Eigenaars van gevrijwaarde goederen zijn verplicht 
om deze in goede staat te houden en in voorkomend 
geval de bijzondere voorwaarden voor onderhoud die 
zijn opgelegd te respecteren. Er kan een erfgoedbe-
heerplan worden opgemaakt. 
Sommige werken komen in aanmerking voor sub-
sidies.

B.  Bescherming (als landschap) en bes-
chermingszone
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Het beschermingsbesluit stelt, in voorkomend geval, 
rond elk beschermd goed een vrijwaringszone op 
waarvan het de grenzen vastlegt. Bij het besluit wordt 
een plan gevoegd dat het monument, het geheel, het 
landschap of de archeologische site afbakent, alsook 
zijn eventuele vrijwaringszone. De vrijwaringszone 
heeft tot doel het aanzien van en het uitzicht vanaf 
een beschermd goed te beschermen.
Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen 
met betrekking tot handelingen en werken aan een 
goed dat zich in een vrijwaringszone bevindt, zijn 
onderworpen aan de speciale regelen van openbaar-
making en het advies van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen als ze van die 
aard zijn dat ze het aanzien van en het uitzicht vanaf 
het goed zullen veranderen.

B. Procedure
Art. 222. §1. BWRO: De Regering beschermt de 
goederen die tot het onroerende erfgoed behoren 
en stelt, in voorkomend geval de afbakening van een 
vrijwaringszone vast. 
De Regering kan de beschermingsprocedure instellen:

1° hetzij op eigen initiatief; 
2° hetzij op voorstel van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen; 
3° hetzij op verzoek van het college van 
burgemeester en schepen van de gemeente waar 
het goed gelegen is; 
4° hetzij op verzoek van een vereniging zonder 
winstoogmerk die de handtekeningen ingezameld 
heeft van honderdvijftig personen die ten minste 
achttien jaar oud zijn en hun woonplaats in het 
Gewest hebben. Deze vereniging moet het behoud 
van het erfgoed als maatschappelijk doel hebben 
en haar statuten moeten minstens drie jaar eerder 
in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zijn; 
5° hetzij op verzoek van de eigenaar. 

Het voorstel tot bescherming of inschrijving op de be-
waarlijst is het voorwerp van een grondige navraag 
bij een aantal betrokkenen, zoals de gemeente en de 
KCML. Ook de eigenaars worden uitgenodigd om hun 
standpunt te geven over de bescherming. Na afloop 
van de navraag en ten hoogste twee jaar na aanvang 
van de procedure neemt de Regering in voorkomend 
geval een definitief beschermingsbesluit. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De procedure van bescherming als landschap is een 
zware en zeer strikte procedure, die niet toelaat om 
de beschermde site te ontwikkelen. Ze heeft immers 
de neiging om het beschermd landschap te bevriezen 
zoals het is. Dit instrument laat niet toe om het land-
schap te beheren in functie van de gewenste inter-
venties in de site en in de nabijheid ervan, maar laat 
enkel een passieve bescherming toe en voorkomt 
geen spontane beschadigingen. Bescherming kan, in 
sommige gevallen, echter een hulp vormen bij het 
beheer / de bescherming (bv.: Manoir d’Anjou). Rek-

ening houdend met de elementen die op dit ogenblik 
opgenomen zijn in de inventaris, is het voorstel tot 
bescherming van een nieuw landschap te Neerpede 
geen prioriteit. Ook een uitbreiding van de perimeter 
van een beschermd landschap valt niet te overwegen. 
Een evolutie van de beschermingen zou echter wel 
overwogen kunnen worden door het instrument te 
veranderen naar nieuwe beschermingsperimeters die 
meer flexibel en minder star zijn. 
Deze evolutie zou op juridisch vlak voorzien moeten 
worden. 

D. Bron
https://patrimoine.brussels
COBAT, Le CoBAT : version coordonnée 01.09.2019, TITRE V – De la 
protection du patrimoine immobilier – Chapitre 4 – Le classement
Ordonnance du 1er mars 2012, relative à la conservation de la 
nature : https://www.ejustice.just.fgov.be/ 
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A. Beschrijving
De ontwikkeling van een echt ecologisch netwerk 
heeft enkel zin indien ze wordt vergezeld van instru-
menten die middelen verschaffen om in te grijpen 
op het vlak van de grond. Naast de aankoop van ter-
reinen, kunnen andere middelen worden overwo-
gen: erfpacht, eenvoudige beheerovereenkomsten... 
Om de toegang van de landbouwers tot de grond te 
waarborgen, kan een terbeschikkingstelling van het 
terrein voor de duur die overeenkomt met hun pro-
jecten worden overwogen. 

Verschillende mogelijkheden kunnen worden over-
wogen: 

• De pachtovereenkomst (voor 9 jaar, hernieuw-
baar, of een loopbaanpacht) is een overeenkomst 
tegen betaling die wordt geregeld door de pacht-
wet, maar in de huidige omstandigheden niet 
vanzelfsprekend is door het wantrouwen van de 
eigenaars.

• Een bruikleenovereenkomst is een kosteloze 
overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur 
tussen de eigenaar en de landbouwer, op voor-
waarde dat de kosteloosheid en de essentiële 
aard van een verleende dienst erin worden op-
genomen.

• De erfpachtovereenkomst, met een duur van 27 
tot 99 jaar (3 X 27 jaar hernieuwbaar), onder-
tekend voor een notaris, de een tijdelijk zakelijk 
recht verleent. Omwille van de ruime waarbor-
gen die de gebruiker worden verleend, wordt 
deze overeenkomst vaak “quasi-eigendom” gen-
oemd.  

 
In deze verschillende voorbeelden is de duur van het 
contract een heel belangrijk aspect voor de land-
bouwer.

1. De pachtovereenkomst
In algemene zin kan deze overeenkomst de 
terbeschikkingstelling regelen van landbouwgronden 
via huur (landhuur genoemd), als ze overwegend be-
stemd zijn voor landbouwexploitatie, waarvan de pro-
ducten voornamelijk dienen om verkocht te worden.
Wanneer de eigenaar van een landeigendom dat 
krachtens een pachtovereenkomst verhuurd wordt 
dit landeigendom wenst te verkopen, dient hij het 
voorkooprecht dat de pachtwet aan de huurder van 
het goed toekent te respecteren. Dit voorkooprecht 
geeft de huurder bij verkoop voorrang op enige an-
dere koper. De pachtwet is sinds 2014 geregional-
iseerd in het kader van de VIde Staatshervorming. 
Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgele-
genheid zijn deze hervorming momenteel aan het 
bestuderen met het oog op de volgende doeleinden: 
een onderscheid maken tussen de pacht voor teelt in 
volle grond en de pacht voor bovengrondse teelt; het 
nauwkeuriger en veiliger maken van de contractuele 
relatie; een aanpassing van de duur van pachtovereen-
komsten, opzeggingstermijnen en de motivering van 
opzeggingen; de afschaffing van intrafamiliale over-
drachtsmechanismen; een herziening van mechanis-

C.  Pachtovereenkomst // De 
bruikleenovereenkomst // Erfpacht

men inzake pachtprijzen en andere lasten; een omka-
dering van milieuclausules die worden toegevoegd 
aan toekomstige pachtovereenkomsten teneinde 
een landbouwproductie te bevorderen die eerbied 
heeft voor ecosystemen en de gezondheid. Dit past in 
een vooruitstrevende visie, die werkt naar een doel-
stelling van “100% biologisch in 2035”.

De overwegingen rond deze hervorming van de pacht 
maken het mogelijk om verschillende uitdagingen te 
onderscheiden:

1. Nieuwe benaming: landbouwpacht (zorgt mogelijk voor een 
positief effect in termen van communicatie en herstel van ver-
trouwen tegenover ontwijkingsmanoeuvres);
2. Schriftelijke en geregistreerde pachtovereenkomst (inzet 
voor meer transparantie op de grondmarkt);
3. Verdwijnen van de bestendige pacht (automatische beëindi-
ging bijvoorbeeld na 3 x 9 jaar);
4. Invoering van een pacht van korte duur: “testfase” (een van 
de meest verwachte vorderingen van de hervorming, zowel 
voor huurders als voor verhuurders);
5. Rechten en verplichtingen van de betrokken partijen (maakt 
het mogelijk om verhuurders, huurders, erfgenamen en part-
ners op hetzelfde niveau te krijgen);
6. Overgangsmaatregelen (te verwachten geleidelijke in-
werkingtreding). 

Er dient op te worden gewezen dat de terbeschikking-
stelling door een particulier van zijn goed ten gun-
ste van een overheid, krachtens een overeenkomst, 
geen onteigening vormt. Het sluiten van een op-
stalovereenkomst of erfpacht waarbij een particulier 
een overheid machtigt om zijn goed te betrekken en, 
indien van toepassing, om er werkzaamheden uit 
te voeren, valt dus niet onder het begrip ‘onteigen-
ing’, aangezien er geen enkele eigendomsoverdracht 
plaatsvindt. 

B. Procedure
1. De pacht
De pacht is ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek. 
Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 3. Deze wet 
kan worden geraadpleegd in het Belgisch Staatsblad 
en is sinds 2014 geregionaliseerd. De pachtovereen-
komst kan worden gesloten bij authentieke akte (voor 
een notaris) of bij onderhandse akte. Bij voorkeur 
wordt de pachtovereenkomst geschreven en geregis-
treerd. Het niet bestaan van een schriftelijke overeen-
komst (mondelinge pacht) is geldig, maar wordt ten 
zeerste afgeraden.  De hervorming van de pacht is 
aan de gang via verschillende werkgroepen.

2. Het commodaat
Het commodaat is ingeschreven in het Burgerlijk 
Wetboek: artikelen 1874 en volgende. Het biedt 
het voordeel van een eigen wettelijk kader met 
duidelijke principes die moeten worden gevolgd. 
Dit kader maakt het mogelijk om een evenwicht te 
vinden tussen de behoeften van de landbouwer en de 
wensen van de eigenaar.



JNC International • Plan Opérationnel de Neerpede • Chapitre 2. • 29/03/2021 • 35/58

II.1. REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN

3. De erfpacht
De erfpacht wordt bij notariële akte en op lange 
termijn gevestigd, voor een periode gaande van min-
imum 27 tot maximum 99 jaar en mits een vergoed-
ing genaamd “canon”. De erfpacht is ingeschreven in 
de Wet over het recht van erfpacht van 10.01.1824. 
Artikel 2 betreffende de minimale duur van 27 jaar is 
dwingend (verplicht).
De overige bepalingen zijn suppletief (facultatief). 
Tenzij anders overeengekomen in de erfpacht, geeft 
het einde van de overeenkomst aanleiding tot de 
overname van alle goederen, gebouwen en werken 
die door de eigenaar op het erf zijn gebouwd.

4. Opstalrecht
Het opstalrecht wordt bepaald bij de wet van 10 janu-
ari 1824 en vormt een zakelijk recht waarbij men ge-
bouwen, werken of beplantingen bezit op een erf dat 
aan een ander toebehoort. De procedure is dezelfde 
als voor de erfpacht.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
1. De pacht
Bepaalde onderdelen van de pacht bieden de land-
bouwer een daadwerkelijke bescherming: zeer 
lange periodes, lage pachtprijzen, teeltvrijheid, 
mogelijkheid tot overdracht aan de kinderen, 
voorkooprecht (voorrang) bij verkoop.Dit soort pacht 
wordt echter vaak vermeden door grondeigenaren, 
omdat bij verkoop de grond waarop een pacht rust 
gewoonlijk minder waard is dan onbezette grond, 
aangezien de potentiële koper de pachter enkel on-
der bepaalde strikte voorwaarden kan opzeggen, 
meer bepaald  voor persoonlijke exploitatie voor een 
periode van minimum 9 jaar.De pacht is de eerste 
contractuele basis in de relatie tussen een eigenaar 
en een landbouwer en is dus aangewezen voor/met 
initiatiefnemers van professionele projecten en voor 
gronden die voor een landbouwbedrijf bestemd zijn.
De herziening van de pacht die gaande is naar aan-
leiding van de regionalisering van de bevoegdheid is 
een interessante gelegenheid in het kader van het 
APN. 

2. Het commodaat
Vorm van overeenkomst die niet specifiek is voor de 
landbouw, die enkel kan worden gebruikt op voor-
waarde dat de geleverde dienst kosteloos en van 
essentiële aard is (bij gebrek hieraan kan het com-
modaat door de rechter geherkwalificeerd worden 
als pacht). 
De keuze voor een commodaat wordt vaak geleid 
door de wens om een vertrouwensrelatie tot stand te 
brengen tussen een grondeigenaar en een landbouw-
exploitant die elkaar nog niet kennen, en met name 
wanneer deze laatste nieuw is in het beroep. Deze 
vorm van overeenkomst biedt het voordeel dat een 
“testperiode” kan worden voorzien, die vervolgens 
kan leiden tot een duurzamere vorm van overeen-
komst – erfpacht, pacht.

3. De erfpacht
Deze overeenkomst biedt de erfpachter een zeer 

grote garantie en wordt trouwens vaak “quasi-ei-
gendom” genoemd. De erfpacht berust immers op 
de valorisatie en verbetering van het goed en biedt 
de mogelijkheid om alle werken, beplantingen en ge-
bouwen uit te voeren op voorwaarde dat de waarde 
van het erf niet wordt verminderd en het geldende 
wettelijk kader (stedenbouwkundig en andere) wordt 
gerespecteerd.Voor de grondeigenaar maakt de 
erfpacht het mogelijk om zijn goed te valoriseren 
door het volle genot (zakelijk recht) ervan toe te ver-
trouwen aan de houder van de erfpacht. Deze laat-
ste kan er diverse investeringen doen teneinde het 
goed te verbeteren of in ieder geval te vermijden de 
waarde ervan te verminderen. De exploitant, houder 
van de erfpacht, kan van zijn kant genieten van een 
grote stabiliteit en beschikt over een voldoende lange 
termijn voor de aanleg van voorzieningen, werken en 
gebouwen die nodig zijn voor zijn project.
Er dient echter op te worden gewezen dat een te 
grote hoeveelheid aan afwijkingen het risico met zich 
meebrengt van een herkwalificatie als pacht (gere-
geld door een wet van dwingend recht -> raadpleeg 
voor meer informatie in dit verband de redactionele 
handleiding en het pachtmodel).

4. Opstalrecht
Het opstalrecht lijkt weinig relevant, aangezien dit 
instrument voornamelijk verband houdt met ge-
bouwen. Het belang van dit recht heeft echter be-
trekking op het beheer van gronden en de controle 
door overheden van landbouwmodellen die zouden 
kunnen worden ontwikkeld. Het opstalrecht kan im-
mers de installatie van nieuwe landbouwers (tegen 
lage kosten, CLT-type) mogelijk maken op een erf dat 
aan de overheid toebehoort, waarbij regels inzake de 
exploitatie van gronden worden opgelegd (agro-eco-
logische praktijken). “Overigens dient te worden op-
gemerkt dat de eigenaar die wil dat zijn grond het 
voorwerp uitmaakt van duurzame landbouw (=> die 
de beginselen zoals uiteengezet in het bio-lasten-
boek naleeft) dit aspect helaas niet kan integreren 
in het kader van een pacht, vanwege het wettelijk 
opgelegde beginsel van teeltvrijheid. Een dergelijke 
clausule kan daarentegen worden opgenomen in het 
kader van een commodaat of erfpacht, die minder 
dwingend zijn.” 1»  
Het doel is om de terbeschikkingstelling van land-
bouwgronden te vergemakkelijken door eerlijke 
overeenkomsten te formuleren die zorgen voor een 
goed evenwicht tussen de rechten en verplichtingen 
van beide partijen. Dit alles met het oog op een du-
urzame productie met eerbied voor de aarde.
Deze 3 overeenkomsten zijn de voornaamste, maar 
niet de enige mogelijkheden. Er bestaan andere 
typen:

Huurovereenkomst; Overeenkomst voor precaire bewoning; 
Cultuurcontract; Concessie; Bezetting van openbare ruimte.

D. Bron
https://Goodfood.brussels - https://Gouvernement.wallonie.be
https://agriculture.wallonie.be - Code Civil. Livre III, Titre VIII, 
Chapitre II, Section 3 contient les « Des règles particulières aux 
baux à ferme. » - Résumé GT AU à Bruxelles, 13/02/2020, ERU

1 GoodFood.be
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A. Beschrijving
De Regering kan bijzondere beschermingsbesluiten 
en aanmoedigingsmaatregelen, met inbegrip van 
subsidies, goedkeuren voor het behoud, het beheer 
en de ontwikkeling van stadsbiotopen evenals land-
schapselementen die,
 
1° vanwege hun lineaire en ononderbroken structuur, 
zoals waterlopen en hun oevers, bermen, hagen, 
taluds, sloten, groene ruimtes langs spoorwegen,
 
2° vanwege hun overgangsfunctie als pleisterplaats, 
zoals vijvers, poelen, vochtige gebieden, bosjes, 
groene ruimtes in steden en voorsteden, groengevels 
en groendaken, bomen en aanplantingen,
 
3° vanwege hun rol als schuilplaats zoals zolders, 
klokkentorens en ondergrondse structuren,  essen-
tieel zijn voor de migratie, geografische verspreiding 
en genetische uitwisseling van wilde soorten en 
bijgevolg van groot belang zijn voor de wilde fauna en 
flora en verbeteren de ecologische samenhang van 
het Natura 2000-netwerk en het Brussels ecologisch 
netwerk. 

Deze elementen die van groot belang zijn voor de 
wilde fauna en flora en toelaten om de coherentie 
van het Brussels Ecologisch Netwerk te verbeteren, 
de Regering zal een beroep kunnen doen op “bijzon-
dere beschermingsbesluiten” of eenvoudiger op aan-
moedigingsmaatregelen, met inbegrip van subsidies.

B. Procedure
De ordonnantie natuurbehoud vermeldt geen 
precieze procedure, eenvoudige procedure van 
goedkeuring van een besluit van de Regering met 
minstens 1e en 2e lezing.

Besluit van de Regering in voorbereiding dat het vol-
gende zal preciseren: lijst van de betrokken biotopen; 
perimeter; aanmoedigingsmaatregelen (financierin-
gen). Het Gewestelijk Natuurplan vraagt om een spe-
cifiek instrument uit te rollen: referentiesysteem voor 
ecologisch beheer 1. 

Uitgerold door Leefmilieu Brussel en opvolging 
verzekerd door de verantwoordelijke ambtenaren. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Artikel dat het beheer van de stadsbiotopen en 
landschapselementen mogelijk maakt. Mogelijkheid 
om dit artikel toe te passen op het gehele grondge-
bied van Neerpede. De uitrol van dit instrument 
zou toelaten om de erkenning van Neerpede als es-

1    «Het referentiesysteem voor ecologisch beheer is een samen-
bundelende methodologische tool, waarmee elke verantwoorde-
lijke van groene ruimten de milieuprestaties van zijn beheersacti-
viteiten kan beoordelen en waarmee een gemeenschappelijke basis 
kan worden gecreëerd voor het beheer van de openbare groene 
ruimten.» volgens het Gewestelijk Natuurplan 2016-2020 in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, april 2016

sentiële stadsbiotoop voor het Brussels Ecologisch 
Netwerk, op grootstedelijke schaal, te ondersteunen. 
Financiële aanmoedigingsmaatregelen zouden echt 
kunnen bijdragen tot een beter onderhoud en tot 
de ontwikkeling van de landschapselementen (rijen 
knotwilgen, vrije hagen, poelen, enz.) die momenteel 
op privéterreinen aanwezig zijn en die vandaag 
bedreigd zijn. 

D. Bron
Ordonnance du 1er mars 2012, relative à la conservation de la 
nature : https://www.ejustice.just.fgov.be/ 
Plan Régional Nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 
avril 2016

A.  Artikel 66 (Ordonnantie van 1 
maart 2012, Hfdst. 6)

II.2. STRATEGISCHE EN AANSPORENDE  
INSTRUMENTEN
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de natuur respecteren. 
Het Waalse agromilieuprogramma [2014 - 2020] stelt 
in totaal 11 methodes voor. Er bestaan 6 “basismeth-
odes” - MB - (toegankelijk voor alle landbouwers) en 
5 “gerichte methodes” - MC - (enkel toegankelijk na 
deskundig advies). Dit deskundig advies wordt ge-
leverd door een adviseur van Natagriwal die de meth-
odes aanpast aan de situatie van de exploitatie en de 
geïdentificeerde milieu-uitdagingen. Het Waalse Pro-
gramma voor plattelandsontwikkeling bundelt deze 
methodes in 5 pijlers: 

- Pijler “elementen van het ecologisch netwerk”
- Pijler “weiden”
- Pijler “teelt”
- Pijler “totaalaanpak op de schaal van de exploit-
atie”
- Pijler “dieren”

Elke methode wordt beschreven door een bes-
chrijvende fiche, alsook een gedeeltelijk lasten-
boek en het bedrag van de hulp. Sommige gerichte 
agromilieumaatregelen bestaan (MAE) omvatten ver-
scheidene varianten (bv. de methode “bande amén-
agée”, omvattende strook voor fauna, anti-erosi-
estrook, bloemenstrook, akkeronkruidstrook of nog 
bewaringsstrook). Deze varianten hebben als doel 
om aan de landbouwers lastenboeken voor te stellen 
die beter aangepast zijn aan de uitdagingen die in de 
exploitatie geïdentificeerd worden (risico van erosie, 
belang voor de jacht of de fauna, landschapsuitdagin-
gen, enz.). 

In Vlaanderen bestaan er twee types “agromilieu-
maatregelen met betrekking tot het klimaat”: 

- de agromilieumaatregelen van het ministerie van 
landbouw en visserij 
- de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Land-
maatschappij.

De agromilieumaatregelen van het Vlaamse minis-
terie van landbouw en visserij omvatten verscheidene 
punten: 

- Mechanische onkruidbestrijding;
- Teelt van peulgewassen;
- Verwarringstechniek fruitteelt;
- Teelt van vezelvlas;
- Teelt van vezelhennep met verminderde bemest-
ing;
- Behoud van lokale rundveerassen;
- Behoud van lokale schapenrassen.

Naast de agromilieumaatregelen voorziet het PDPO 
ook nog in andere plattelandsmaatregelen: beboss-
ing van landbouwgrond, aanleggen van een bosland-
bouwsysteem of hectaresteun voor biologische pro-
ductiemethodes.

B. Procedure
In Wallonië: De MAE engagementen beginnen op 1 
januari van elk kalenderjaar. Ze gelden voor een peri-
ode van 5 jaar. Om van de hulp te kunnen genieten, 
moet elke landbouwer online (via PAC on web) twee 
formulieren invullen:

A. Beschrijving
Vermits er in Brussel geen enkel hulpprogramma of 
agromilieumaatregelen bestaan, zijn de volgende 
beschrijvingen uitsluitend gebaseerd op modellen die 
werden waargenomen in het Vlaamse Gewest en in 
het Waalse Gewest. 

Het agromilieuprogramma bestaat erin om praktijken 
(of “methodes”) uit te rollen die gunstig zijn voor de 
bescherming van het milieu (behoud van de biod-
iversiteit, het water, de grond, het klimaat), de be-
waring van het erfgoed (zowel dierlijk als plantaardig) 
en de instandhouding van de landschappen in land-
bouwgebied.
Dit programma wordt medegefinancierd door 
de Europese Unie en het Gewest. Het maakt in-
tegraal deel uit van wat de tweede pijler van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) genoemd 
wordt en de multifunctionaliteit van de landbouw, de 
bescherming van het milieu en de rurale ontwikkeling 
beoogt. Het vormt een aanvulling op de eerste pijler 
die zich richt op de ontwikkeling van de landbouw-
productie, de steun aan de landbouwmarkten en 
-prijzen. Merk op dat de hervorming van het GLB een 
geïntegreerd beheer van de twee pijlers voorziet, die 
dus niet meer afzonderlijk behandeld zullen worden. 

Landbouwers die vrijwillig in het agromilieupro-
gramma stappen, genieten financiële hulp (of “ver-
goeding”) om de inspanning en de kosten te dekken 
van de toepassing van deze methodes die bijdragen 
tot de ontwikkeling van een duurzame landbouw. In 
2016 bedroeg het deelnemingspercentage van de 
landbouwers 48%, dus bijna één landbouwer op twee 
(bron: https://natagriwal.be).

De basisprincipes van de werking van dit programma 
bieden het volgende:

- Een engagement dat verder gaat dan de 
gebruikelijke “goede landbouwpraktijken” (GLP)
- Een actie met een vrijwillig karakter voor een en-
gagement van 5 jaar
- Een programma dat toegankelijk is voor alle land-
bouwers met een exploitatiezetel in België
- Inschrijving via een aanvraagformulier voor hulp, 
of “voor-aanvraag” (eind oktober), te bevestigen in 
de aangifte van oppervlakte (eind maart)
- De mogelijkheid om te cumuleren met andere 
hulp (biologische landbouw, Natura 2000)
- Basismethodes die toegankelijk zijn voor alle 
landbouwers en op het volledige grondgebied
- Gerichte methodes die enkel toegankelijk zijn op 
deskundig advies, afgeleverd door een adviseur 
van Natagriwal

In Wallonië, steunt de vzw Natagriwal (Waalse vzw die 
enkel optreedt als adviseur en innoverende tussen-
persoon) de landbouwers hierbij door begeleiding en 
deskundig advies te geven. 
In Vlaanderen definieert het Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling (PDPO) de subsidies die de 
landbouwers kunnen krijgen door deze landbouw-
praktijken toe te passen die het milieu, het klimaat en 

B. Agromilieuprogramma van het GLB 
2e pijler (in Wallonië / in Vlaanderen)

II.2. STRATEGISCHE EN AANSPORENDE  
INSTRUMENTEN



JNC International • Plan Opérationnel de Neerpede • Chapitre 2. • 29/03/2021 • 39/58

- Formulier “aanvraag hulp” (of voor-aanvraag), dat 
uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar moet 
worden ingediend. Als de landbouwer zijn engage-
ment niet vermeldt in de voor-aanvraag, dan zal er 
geen enkele methode aangevat kunnen worden.
- Formulier “aanvraag betaling”, dat uiterlijk op 
30 april van het volgende jaar moet worden in-
gediend. Via dit formulier bevestigt de landbouwer 
de informatie die in de voor-aanvraag vermeld zijn 
of herziet hij ze. Hij kan ook het aantal meters en 
de in de voor-aanvraag opgegeven oppervlakten 
wijzigen.

In Vlaanderen lopen alle procedures via het e-locket.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Deze verschillende maatregelen, die van toepassing 
zijn in het Waalse Gewest en/of het Vlaamse Gewest 
zijn momenteel niet van toepassing in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Het zeer lage aandeel land-
bouwgronden laat immers niet toe om van hetzelfde 
systeem van hulp te genieten en er werd nog niets 
uitgewerkt voor de Brusselse landbouwers. Dit zal 
nog een denkoefening vergen. 

Aangezien het programma van het GLB 2014-2020 
ten einde loopt, zou de hervorming van 2021-2027 
kunnen toelaten om de hulp in dit domein te verho-
gen, en meer bepaald om de directe hulp aan de Brus-
selse landbouwers te versterken (pijler 1). zie vervolg
In haar voorstel van gemeenschappelijk land-
bouwbeleid heeft de Commissie van de EU een uitvo-
eringssysteem voorgesteld dat een groot deel van de 
verantwoordelijkheid van de budgettaire steun van 
het GLB – en dus van de realisatie van de doelstellin-
gen – overdraagt aan de Lid-Staten (of gewesten in de 
Belgische uitzondering, nog te bevestigen).
De Belgische gewesten zullen dus meer dan ooit in 
staat zijn om de publieke fondsen van het GLB effi-
ciënt te gebruiken om doelstellingen op het vlak van 
duurzame landbouw te realiseren (voeding, biod-
iversiteit, klimaat, gezondheid en instandhouding van 
“autonome en veerkrachtige” landbouwers/-sters) en 
om de instrumenten van het nieuwe GLB te gebruiken 
om deze echte sociale, milieu- en klimaatresultaten 
te halen. Het Brussels Gewest zal zich dus moeten 
kunnen positioneren voor wat betreft landbouwhulp.   

De Vlaamse landbouwers kunnen advies krijgen, 
maar de begeleidingsstructuur Natagriwal bestaat 
vandaag enkel in Wallonië. Hoewel de mogelijkheid 
om ze in het Brussels Gewest uit te rollen met 
dezelfde werking denkbaar blijft door een soort-
gelijke structuur op te richten en met een gewestelijk 
beleid van landbouwhulp, is ze zeker niet relevant in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hulp van het 
GLB zijn Europees en blijven geldig in het Brussels 
gewest, maar het kleine aandeel landbouwgrond in 
het Brusselse grondgebied en de kleine landbouwop-
pervlakken per eigenaar, zouden hen niet toelaten 
om van interessante steun te genieten gezien de vele 
administratieve stappen die nodig zijn. De invoering 
van een eigen betaalorgaan voor het Brussels Hoof-

dstedelijk Gewest zou uitgetest kunnen worden, in 
verband met de rurale maatregelen die in Vlaanderen 
bestaan en gedefinieerd zijn in het Vlaams Pro-
gramma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Zijn 
efficiëntie en de relevantie van de invoering ervan 
moeten worden geëvalueerd en aangepast in functie 
van de oppervlakte van de landbouwgronden en het 
aantal landbouwers dat betrokken zou kunnen zijn. 

Op vrijwillige basis laat dit instrument toe om de 
landbouwers aan te moedigen tot agro-ecologische 
praktijken, maar het blijft ingewikkeld om de evolu-
tie van het landschap, de bezetting van de grond, de 
landbouwpraktijken te voorzien en te kaderen. 

D. Bron
https://natagriwal.be 
https://lv.vlaanderen.be/
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A. Beschrijving
Er bestaan AG’s in Wallonië (GAC - Groupe d’achats 
solidaires). Een Aankoopgroep is een groep van per-
sonen die zich verenigen om hun producten, vaak 
groenten en fruit, direct bij lokale producenten aan 
te kopen. Door het aantal tussenpersonen te ver-
minderen, wordt de consumptie milieuvriendelijker 
en meer solidair, want ze verzekert de landbouwer 
een beter inkomen. Dankzij de nauwe banden tussen 
producenten en consumenten kan het voedsel in 
alle vertrouwen geconsumeerd worden, met respect 
voor het werk van de producent. Een AG biedt ook de 
gelegenheid om opnieuw banden te smeden en gezel-
ligheid te creëren tussen personen uit de streek, door 
zich rond één project te verenigen…
Een AG beperkt zich dus niet tot het organiseren van 
een ophaalpunt voor groentemanden. In talrijke AG’s 
worden er min of meer regelmatig ontmoetingen/
activiteiten georganiseerd om:
- elkaar beter te leren kennen, binnen een wijk, een 
stad;
- recepten te delen;
- de werkingsprocessen van de groep en de pro-
ductkeuzes te evalueren en aan te passen;
- nieuwe producten te proeven;
- het wijkleven, maatschappelijke kwesties of wat hen 
nauw aan het ligt... te bespreken
- De producenten te ontmoeten om zich te vergewis-
sen van de realiteit op het terrein, en te ontdekken 
hoe ons voedsel geproduceerd wordt!
AG’s worden niet in een netwerk georganiseerd en 
elke AG heeft zijn eigen werking. Het Réseau des 
consommateurs responsables (RCR) inventariseert 
de AG’s en andere voedingsaankoopgroepen op zijn 
website.

De SAGAL (Solidaire Aankoopgroep voor Artisanale 
Landbouw) maken deel uit van de alternatieve voed-
selsystemen en zijn heel talrijk in Brussel. Een SAGAL 
is meer dan een biogroentemand, het is directe 
verkoop, zonder tussenpersoon, die een directe en 
solidaire band mogelijk maakt met lokale boerderijen 
die werken aan een “agro-ecologische” landbouw, 
die jobs schept in onze streken. Als broertje van de 
Franse AMAP, zijn de SAGAL het resultaat van een 
burgerinitiatief dat de boerenlandbouw wilt onder-
steunen. Dat vertaalt zich in een partnerschap tussen 
eters en producenten die zich wederzijds en op lange 
termijn engageren.
De bijzonderheid van een SAGAL berust in het bestaan 
van een solidariteitscontract (in de vorm van een ges-
chreven document) tussen de leden van deze groep 
en de boer(en)-producent(en). Dit contract impliceert 
dat elke consument zich vóór het begin van het pro-
ductieseizoen met de producent engageert en hem 
een stabiel inkomen waarborgt voor het komende 
jaar. Deze voorafbetaling aan de producent stelt hem 

in staat om over een geldreserve te beschikken en om 
zijn oogsten te plannen (vermits hij precies weet ho-
eveel hij zal verkopen).
Concreet koopt de consument bij het begin van het 
seizoen een deel van de productie die hem period-
iek zal worden verdeeld. De risico’s verbonden aan 
de productie (voornamelijk meteorologische en 
fytosanitaire risico’s) worden zo gedeeld tussen de 
producenten en de consumenten. Het gaat dus om 
een concrete actie om de boerenlandbouw te onder-
steunen en te ontwikkelen.
In de praktijk evolueert een groep vaak van een AG 
naar een vorm die meer solidair is ten aanzien van de 
producent, zoals een SAGAL. Bijvoorbeeld: de groep 
wordt zich ervan bewust dat de producent, die nu 
voor sommigen een vriend is geworden, steun nodig 
heeft. De groep wilt dan de formule wijzigen naar 
meer engagement zonder noodzakelijkerwijze de 
benaming te veranderen. In de praktijk volstaat de 
naam van een groep dus niet om er de werkingswijze 
uit af te leiden.
De vzw SAGAL-netwerk verenigt de groepen en de 35 
producenten van zijn Netwerk.

De CSA (Community Supported Agriculture) zijn een 
zelfpluksysteem, waar de leden hun groenten op het 
veld komen halen in functie van hun behoeften. Het 
lid betaalt niet voor producten, maar draagt bij aan 
de werkingskosten van de boerderij en aan het loon 
van de boer, het risico wordt dus gedeeld.
In ruil voor een jaarlijks bedrag worden ze mede-ei-
genaars van de volgende oogst. 

In bepaalde CSA groepen helpen de deelnemers bij de 
aankoop van landbouwgronden.

De Voedselteams “Lekker eten van dichtbij” zijn 
groepen van consumenten die zich organiseren om 
rechtstreeks bij één of meer producenten aan te ko-
pen. De bestellingen worden per maand geplaatst, 
voor bepaalde groepen via een webshop.

De producenten van de voedselteams zijn land-
bouwers, producenten en artisanale voedselver-
werkers. Ze worden geselecteerd op basis van de 
PGS (participatieve garantie systemen - wereldwijd 
fenomeen in voedselnetwerken). Dit garantiesysteem 
berust op bezoeken aan producenten door andere 
producenten, consumenten (leden) en/of andere bet-
rokken partijen. Ze laten toe om producenten te iden-
tificeren die met respect voor gedeelde duurzame 
waarden werken. De producten besteden aandacht 

C. Korte ketens  
(AG, SAGAL, Voedselteams...)
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aan de herkomst van hun grondstoffen, het gebruik 
van meststoffen, respect voor de biodiversiteit en 
goede verzorging van de grond, redelijk gebruik van 
energie, beperking van verpakkingen...

Sommige producenten uit het Pajottenland hebben 
zich verenigd rond een label “Lekkers uit het Pajotten-
land”, om de lokale producten te verdelen en bekend 
te maken. De distributie gebeurt via talrijke handels, 
meer bepaald gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Hoewel al deze voorbeelden in verschillende streken 
en in verschillende contexten georganiseerd zijn, 
met beheerwijzen die kunnen verschillen, hebben ze 
allemaal een soortgelijke werking. Ze laten immers 
directe verkoop toe, in autobeheer / direct contact 
tussen producenten en consumenten. 
De distributie van landbouwproducten zou via korte 
ketens kunnen verlopen, volgens werkwijzen die 
lichtjes verschillen: georganiseerd door een produ-
cent/een coöperatieve van producenten (aflevering 
van manden met landbouwproducten); georgan-
iseerd door een derde (Samenstellers en verdelers 
van manden en internetplatforms).

B. Procedure
Elke AG heeft zijn eigen werkwijze. De groep kiest 
samen welke producten ze bij de producent wenst te 
bestellen, hoe vaak en op welke afleverplaats.
Naargelang zijn beschikbaarheden kan iedereen deel-
nemen aan de diverse taken (boekhouding, verzend-
ing en ontvangst van de bestelling, verdeling binnen 
de groep, enz.). 

De SAGAL werken op een soortgelijke manier. Ge-
woonlijk om de twee weken leveren de producenten 
hun producten op de permanentieplaats van elke 
SAGAL en de eters staan in voor de verdeling / dis-
tributie van de manden.
Omdat het om een zelfbeheerd systeem gaat, verzor-
gen de eters om beurten de permanentie, het beheer 
van de uurroosters, de betalingen en de taken die de 
SAGAL in staat stellen om te functioneren.
Afhankelijk van de SAGAL, komen de producten in 
bulk of in manden aan. De eters/eetsters engageren 
zich voor één jaar en verbinden zich ertoe om ver-
vangers te vinden indien ze vóór het einde van het 
seizoen uit de SAGAL stappen. De aansluiting bij het 
handvest van de SAGAL is essentieel voor produ-
centen en consumenten. 

C. Troef en zwakte en relevantie in NeerpedeLes 
De Brusselse SAGAL zijn ook instrumenten met als 
doel om producenten en consumenten aan te moedi-
gen om lokaal te consumeren en agro-ecologische 
methodes toe te passen. Het netwerk van de SAGAL 

laat toe om een ambitie op gewestelijke schaal te 
ondersteunen en te realiseren. In Neerpede treffen 
we al de SAGAL Vogelgas aan, die gevestigd is in de 
Vogelenzangstraat, tegenover het veld van de produ-
centen, maar er bestaan er vele andere. 

Met het Réseau des Consommateurs Responsables 
(RCR) wordt deze ambitie zelfs uitgebreid op nation-
aal en internationaal niveau. Dit louter aansporende 
instrumeny laat niet toe om de evolutie van het land-
schap, van de bezetting van de grond, de landbouw-
praktijken te voorzien en te kaderen.  De AG beant-
woorden immers niet aan een handvest, het RCR 
raadt geen bepaald type landbouw aan.

De Vlaamse instrumenten bestaan niet in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel ze als uitbreiding van 
het Vlaamse model zouden kunnen worden uitgerold, 
zijn er in de nabijheid van Neerpede zeer weinig CSA 
aanwezig. De dichtstbijzijnde producenten bevinden 
zich in Wolvertem, Lembeek of nog Zandbergen. 
Omgekeerd is het netwerk Voedselteams al sterk aan-
wezig in het westen van Brussel. De dichtstbijzijnde 
producenten bevinden zich in Dilbeek, Sint-Gertrudis-
Pede, Pepingen, Gooik, Ternat, Steenvoort...

De werking van de Voedselteams baseert zich op een 
aanzienlijk vrijwillig engagement. Maar de organisatie 
dankt haar werking ook aan de aanwezigheid van ne-
gen permanente bedienden.
Het dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan een 
coördinator/coördinatrice en aan verantwoordelijken 
voor de projecten en de operaties van de produ-
centen.
Werkers van het gewest zijn verantwoordelijk voor de 
werking van de teams in hun streek. Als bevoorrecht 
contact van de organisatoren van elk Voedselteams, 
ondersteunen ze de vrijwilligers bij het opstarten 
van nieuwe teams, staan de teams bij indien nodig, 
nemen contact op met de leveranciers, brengen de 
voedselteams onder de aandacht van het grote pub-
liek en verspreiden de filosofie van de korte ketens. 

D. Bron
http://www.asblrcr.be/gac
https://gasap.be/ 
https://environnement.brussels 
https://www.voedselteams.be/
http://www.csa-netwerk.be/
http://www.lekkersuithetpajottenland.be/
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A. Beschrijving
Het Gewestelijk Natuurplan voorziet dat Leefmilieu 
Brussel voor elke groene ruimte zijn voornaamste be-
stemmingen identificeert en een geschikte strategie 
voor onthaal van het publiek ontwikkelt via een be-
heerplan. Het preciseert dat het gewest zal toezien 
op de ontwikkeling van beheerplannen van de groene 
ruimten, waarbij de voorrang wordt gegeven aan de 
gewestelijke ruimten die worden beheerd door LB. 

De multifunctionele beheerplannen zullen toelaten 
om onthaalstrategieën te ontwikkelen in de gewest-
elijke groene ruimten. Ze zullen toelaten om de re-
creatieve en ecologische functies van elk ervan te 
verzoenen, zonder hun toegankelijkheid voor het 
publiek noch hun biologische waarde te verminderen. 
Het doel is de natuurcomponent op dezelfde manier 
als de andere onderdelen (historisch, landschap, re-
creatief) te integreren bij de besluitvormingspro-
cessen voor de aanleg en het beheer van de parken 
en andere openbare groene ruimten. 
Om gegronde beslissingen te kunnen nemen in dit 
verband, dienen een kader voor de opvolging van 
het beheer en een evaluatie van het plan te worden 
gedefinieerd en toegepast. 
 

B. Procedure
Hoewel er voor het ogenblik geen juridische basis 
is voor de opstelling van multifunctionele beheer-
plannen, vormt het Beheerplan van het Zoniënwoud 
van 2003 een goed voorbeeld van een plan dat deze 
verschillende dimensies integreert, naast de pro-
ductiefunctie van het woud.
Het “multifunctioneel beheerplan” zal door de Reger-
ing moeten worden opgenomen in het juridisch ar-
senaal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Er bestaat al een beheerplan met betrekking tot de 
bestaande ecologische corridor tussen de taluds 
langs de spoorweg. Dit maakt een akkoord tussen In-
frabel (eigenaar van de terreinen) en Leefmilieu Brus-
sel mogelijk. Via een eenvoudige herziening van dit 
beheerplan zouden bepaalde maatregelen uitgediept 
kunnen worden. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
/

D. Bron
Plan Régional Nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 
avril 2016

A.  Beheerplannen
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A. Beschrijving
Het beheersplan voor het erfgoed is een globaal 
beheerinstrument waarvan de bepalingen regle-
mentaire waarde hebben. Het beoogt het coherent, 
harmonieus en homogeen beheer van een geheel van 
goederen dat tot het onroerend erfgoed behoort.

Het plan legt de te bereiken bewaringsdoelstellingen 
vast, alsook de middelen en werken om ze te realis-
eren en de globale beheervoorwaarden van het goed 
(een geheel, een gebouw met meerdere verdiepingen 
of een landschap dat beschermd is of ingeschreven 
is op de bewaarlijst) teneinde de harmonieuze be-
waring van dit goed te waarborgen. Onder landschap 
moet worden verstaan: elk werk van de natuur of van 
de mens of elk gecombineerd werk van de natuur en 
de mens dat, naast de kenmerken, tevens een herhal-
ing of een aanzienlijke coherentie van de voornaam-
ste elementen vertoont. 

Dit instrument laat meer bepaald toe om de werken 
die erin worden beschreven vrij te stellen van een 
stedenbouwkundige vergunning op voorwaarde dat 
de DML verwittigd werd opdat deze de overeenstem-
ming ervan met het erfgoedbeheerplan zou kunnen 
controleren. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
maken de beschermde huizen van de tuinwijken Le 
Logis-Floréal te Watermaal-Bosvoorde het voorwerp 
uit van een beheersplan voor het erfgoed, dat werd 
opgesteld in 2014. Het beheerplan van het Zoniën-
woud zou beschouwd kunnen worden als het eerste 
“beheerplan voor landschappelijk erfgoed”, dat als 
voorbeeld moet worden genomen. 

Het ontwerp van beheerplan voor het erfgoed om-
vat, in functie van hun relevantie ten opzichte van de 
beoogde interventies: 
1° en intentienota met uitdrukkelijke toelichting 
omtrent het voorwerp en de doelstellingen van het 
beheersplan voor erfgoed; 
2° de voorstudies: een beschrijving van de uiter-
lijke toestand van het goed en van de vastgestelde 
ongeordendheden; een historische, wetenschap-
pelijke, technische en materiële analyse van het 
goed waarop de handelingen en werken betrekking 
hebben;  de omschrijving van de principes en van de 
opties waarop de ingrepen gestoeld zijn; een studie 
betreffende de stabiliteit wanneer de handelingen 
en werken deze kunnen aantasten; wanneer de door 
het plan beoogde handelingen en werken een impact 
hebben op de energieprestatie van de betrokken ge-
bouwen, een evaluatie van de verbetering van deze 
prestaties in het licht van de doelstellingen van de 
ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de ener-
gieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen; 
3° de volgende plannen en overzichten: de alge-
mene plannen met betrekking tot de ingrepen; een 
nauwkeurige staat van de bestaande architecturale 
of vegetatieve elementen, wanneer deze vervan-
gen, gedemonteerd of gewijzigd worden; de gede-
tailleerde uitvoeringsplannen met aanduiding van de 
omvang en de exacte lokalisatie van elke categorie 
van werken; 

4° een nauwkeurige beschrijving van de werken en van 
de voorziene technieken met volgende preciseringen: 
elke categorie van werken en binnen elke categorie 
van werken is het nodig iedere post te beschrijven, te 
lokaliseren en te hernemen onder een afzonderlijke 
nummering; elke post moet zo nauwkeurig mogelijk 
omschreven worden voor wat betreft: de aard van de 
aangewende materialen of beplanting;de gebruikte 
technieken; 
5° desgevallend een actieplan en een spreidingsplan 
van de ingrepen. 

B. Procedure
De Regering stelt, op eigen initiatief of op verzoek van 
een derde, een plan voor erfgoedbeheer op voor een 
geheel, een gebouw met verschillende verdiepingen 
of een site teneinde een harmonieus onderhoud van 
het goed te verzekeren.
De aanvragen voor opstelling van een plan voor er-
fgoedbeheer worden behandeld door de Directie 
Monumenten en Landschappen van Brussel Stedelijke 
Ontwikkeling en worden voor advies voorgelegd aan 
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen. Deze aanvragen kunnen zowel afkom-
stig zijn van een derde als van de Regering zelf. Als 
de KCML een gunstig advies geeft, dan wordt het 
beheerplan afgeleverd door de afgevaardigde amb-
tenaar en heeft het een geldigheidsduur van 10 jaar, 
hernieuwbaar. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Het plan voor erfgoedbeheer zou kunnen toelaten om 
een strategische en operationele visie te definiëren 
voor alle beschermde goederen en landschappen van 
Neerpede en om een coherent beheer te waarbor-
gen. Als de uitrol van nieuwe beschermde landschap-
pen niet wordt overwogen, dan zou de uitrol van een 
plan voor het beheer van de bestaande landschappen 
een oplossing kunnen zijn. 
Het kader dat wordt geïmplementeerd voor de op-
volging en de evaluatie van het beheerplan laat toe 
om er een instrument van te maken dat kan evolu-
eren, wat dus de vrees van het eenvoudig “onder een 
stolp plaatsen” wegneemt. Dit statuut is veel minder 
passief. 

D. Bron
https://patrimoine.brussels
COBAT, Le CoBAT : version coordonnée 01.09.2019, TITRE V – De 
la protection du patrimoine immobilier – Chapitre  6bis – Plan de 
gestion patrimoniale 

B.  Beheersplan voor het erfgoed
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A. Beschrijving
Één van de uitdagingen van de handhaving van de land-
bouwgronden en de ontwikkeling van agro-ecologische 
praktijken betreft het behoud en de verbetering van de 
natuur, maar ook, gezien de huidige druk op de grond-
markt, hun niet-verstedelijking. De evolutie van het land-
schap, de bezetting van de grond, de landbouwpraktijken 
houdt gedeeltelijk verband met hun exploitatie. De uitrol 
van een echte grondstrategie wordt dus overwogen, om 
hun handhaving als landbouwgronden te waarborgen, 
maar om vervolgens de soorten landbouwpraktijken te be-
heren op de terreinen die worden gecontroleerd door de 
openbare overheden. 

Uitdagingen van een grondbeleid

. Toename van het openbaar landbouwgronderfgoed: 
Grondbeheersing door het publiek (aankopen); Operation-
alisering van het voorkooprecht.
. Terbeschikkingstelling aan agro-ecologische produ-
centen: Invoering van een centrale operator en een 
duidelijke en gestandaardiseerde procedure voor de eigen-
aars die dat willen; Facilitering van de stappen in de andere 
gevallen; Ontwikkeling van de innoverende modellen van 
terbeschikkingstelling; Bevoorrading van de schoolrestaur-
ants door tuinbouwproducenten.
. Kennis van de grondsituatie van de landbouwterreinen 
(met potentieel) van Brussel via een observatorium
. Beheersing van de prijzen
. Invoering van een milieupachtovereenkomst
. Afstemming van de stedenbouwkundige reglementerin-
gen op de doelstellingen voor de ontwikkeling van de stad-
slandbouw in Brussel: Wijzigingen van het GBP en de GSV 
waar nodig; Gebruik van de stedenbouwkundige lasten; 
Opnemen van thematieken en acties in de RPA wanneer 
dat relevant is; Opzetten van inter-gewestelijke samen-
werkingen voor de toegang tot grond (in verband met de 
uitdagingen op het vlak van samenwerking: uitwisselingen 
van kennis, logistiek…).

De Regering kan besluiten om over te gaan tot onteigen-
ing ten algemenen nutte van onroerende goederen om 
redenen van natuurbehoud. Op verzoek van het college van 
burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente 
kan de Regering ook een gemeente machtigen om onder 
dezelfde voorwaarden een onroerend goed ten algemenen 
nutte te onteigenen 1. 
Er dient te worden opgemerkt dat de onteigening enkel 
betrekking heeft op (gebouwde of niet gebouwde) onroer-
ende goederen.
Het begrip ‘algemeen nut’ betreft onteigeningen waarmee 
een overheid goederen kan verwerven die een openbare 
bestemming zullen krijgen.

De voorkoop is een van de mogelijke hefbomen voor het 
beheer van gronden. “Het voorkooprecht is het voordeel 
dat aan iemand wordt verleend, hetzij door de wet, het-
1   Om redenen van natuurbehoud kan het Gewest het eigendoms-
recht, de huur of het gebruiksrecht op een onroerend goed dat het 
in eigendom heeft of waarover het beschikt, ruilen voor het eigen-
domsrecht, de huur of het gebruiksrecht op een ander onroerend 
goed met toestemming van de houder van het betrokken recht. De 
kosten van de akte van ruiling en de hypothecaire formaliteiten zijn 
ten laste van het Gewest. 

zij door een contractuele bepaling, om de koper van een 
recht of goed te vervangen om het in zijn plaats en onder 
dezelfde voorwaarden te verwerven.” ”
Dit recht geeft overheden de mogelijkheid om in het 
algemeen belang een goed met voorrang te verwerven 
wanneer het te koop wordt aangeboden. Bij de recente 
wijziging van het BWRO werd deze mogelijkheid voorzien 
om landbouwgrond te verwerven teneinde er stadsland-
bouwprojecten of stadsmoestuinen te ontwikkelen. In 
verband met het voorkooprecht ten gunste van land-
bouwers is het Hof van Justitie van de Europese Unie 
echter van oordeel dat “in het geval dat deze laatsten 
(landbouwers die houder zijn van een pachtovereenkomst) 
zich niet zouden aandienen als kopers van een eigendom, 
niet-landbouwers kunnen gemachtigd worden om land-
bouwgrond te verwerven op voorwaarde dat zij zich ertoe 
verbinden de landbouwbestemming ervan te behouden”. 

Voor het beheer van onroerend goed beschikt de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) over een Grondenbank. Met die 
Grondenbank kan de VLM: 

- onroerende goederen uit de agrarische structuur verwer-
ven, ruilen, beheren en/of overdragen;
- grondreserves aanleggen voor ruil in functie van projec-
ten voor bosuitbreiding of natuurbehoud;
- landbouwbedrijven die niet gelegen zijn in de agrarische 
structuur, verplaatsen naar de agrarische structuur; ;
- aanbiedingen, kennisgevingen en aanvragen ontvan-
gen en doorsturen met betrekking tot de statutaire 
voorkooprechten of decretale koopplichten;

Landbouwers kunnen landbouwgrond via de Grondenbank 
kopen, verkopen of ruilen. 

B. Procedure
De onteigening gebeurt volgens bepaalde regels die onder 
andere de betaling door de onteigenende overheid van een 
voorafgaande billijke schadevergoeding aan de eigenaar 
impliceren. 
De onteigening kan slechts gebeuren om redenen van 
algemeen nut. Bij gebrek aan algemeen nut zal de on-
teigenende overheid ertoe gehouden zijn, om eigenaar te 
kunnen worden, een beroep te doen op bepaalde mech-
anismen van het burgerlijk recht, waardoor zij het eigen-
domsrecht op een goed (overeenkomsten, prescriptie ...) 
zal kunnen verwerven. 

Er zijn twee verschillende procedures voor onteigening ten 
algemenen nutte: de gewone procedure en de spoedpro-
cedure. De traagheid en omslachtigheid van de gewone 
procedure verklaren waarom deze nauwelijks nog wordt 
toegepast en in onbruik is geraakt. De spoedprocedure 
wordt tegenwoordig het meest gebruikt en is onderver-
deeld in verschillende fasen die als volgt kunnen worden 
samengevat: de administratieve fase, de gerechtelijke fase, 
de inbezitstelling, de redelijke begroting en de vaststelling 
van voorlopige vergoedingen, de mogelijke vordering tot 
herziening. 

Het Agrarisch Grondwaarnemingscentrum is een instru-
ment dat nog niet bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. De uitwerking van een dergelijk structureel instru-
ment zou tegemoetkomen aan verschillende doelstellin-

C.  Controle van de grond 
(Onteigening / voorkooprecht / Grondenbank)
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gen: 

. TERRITORIALE KENNIS - Prioritaire doelstelling: de realiteit 
van de grond en het landbouwpotentieel zijn nog te weinig 
gekend (gronden, pachten, actoren, bestaande feitelijke en 
rechtstoestand); 
. COÖRDINATIE - Rol van interface, reactie op de diversiteit 
van instrumenten, actoren, sectorale strategieën met ter-
ritoriale, socio-economische en milieu-impact;
. ORIËNTATIE, OVERWEGINGEN, VOORUITZICHTEN - 
Secundaire doelstelling: evaluatie en (her)oriëntatie van 
acties op basis van gegevensverwerking. 

De uitwerking van een dergelijk instrument zou het mo-
gelijk maken om een verzoek tot onteigening “ten alge-
menen nutte” te rechtvaardigen en te ondersteunen en om 
toezicht te houden op landbouwgrond.

Agrarische voorkoop
3-stappenmechanisme (uitvoeringsbesluit van het BWRO 
tot wijziging van het regeringsbesluit met betrekking tot 
het voorkooprecht, 04.07.2019; Uitvoeringsbesluit tot 
vaststelling van de perimeters, in voorbereiding zijnde): 
. Vastlegging van besluiten die nodig zijn voor de uitwerking 
van het instrument (planning); 
. Organisatie van toepassingsmodaliteiten van het recht 
(operationalisering);
. Anticiperen op de kwestie van het beheer van onder 
voorkoop gevallen gronden (operationalisering). 
Het Hof van Justitie van de Europese Unie is van oordeel dat 
“indien het de bedoeling is om de verwerving van gronden 
door landbouwers te bevorderen, kan het voorkooprecht 
ten gunste van boeren of landbouwers in het algemeen 
worden beschouwd als een evenredige beperking van het 
vrije kapitaalverkeer voor zover het voorkooprecht minder 
beperkend is dan een louter verbod op de verwerving door 
niet-landbouwers”. Bepaalde beperkingen zijn echter niet 
toegestaan: de verplichting van de koper om de grond zelf 
te exploiteren, bekwaamheidsvereisten (er is geen bijzon-
dere kwalificatie vereist inzake de manier waarop land-
bouwgrond wordt gecultiveerd), woonvereisten. 

Grondenbank, een instrument dat alleen in Vlaanderen be-
staat. Dit instrument zou kunnen worden uitgewerkt in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de oprichting van een 
structuur / vzw / ... equivalent aan de Vlaamse Gronden-
bank. 
Elke landbouwer die het wenst kan een vraag tot ruil van 
landbouwgoederen indienen bij de Vlaamse Grondenbank. 
De Vlaamse Grondenbank stemt in met deze ruil door ver-
schillende punten te onderzoeken:

- een alternatieve grond in de agrarische structuur 
zoeken en trachten te verwerven;
- een kandidaat-overnemer zoeken voor de aangeboden 
eigendom van de landbouwer;
- een ruilvoorstel overmaken aan en onderhandelen 
met de landbouwer.

Als aan alle voorwaarden is voldaan kan de ruil plaats-
vinden. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Volgens LB vormt het ontbreken van grondbeheer een van 
de belangrijkste hinderpalen voor de uitvoering van het 

beleid van het groene netwerk dat wordt beschreven in het 
Gewestelijk Ontwikkelingsplan van 2002 2. 

Grondbeheer is daarom een belangrijke hefboom voor de 
uitvoering van de duurzame bescherming van landbouw-
grond in Neerpede. Veel gronden op het grondgebied 
van Neerpede zijn reeds eigendom van publieke actoren. 
Grondbeheer maakt het mogelijk om het beheer van deze 
percelen te vergemakkelijken, via de oprichting van een 
gecentraliseerde beheersstructuur, zoals bijvoorbeeld de 
SAFER’s in Frankrijk (Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural [vennootschap die landinrichting 
en vestiging op het platteland beoogt]). Het waarneming-
scentrum zou dan worden gebruikt voor een proactieve en 
gecoördineerde strategie die is gebaseerd op de werkelijke 
behoeften en capaciteiten van de grond. 
Grond die door de overheid wordt beheerd, kan volgens 
verschillende modellen worden verpacht. In dat geval lijkt 
het erop dat de pacht een van de enige instrumenten is die 
het mogelijk zou maken om de exploitant bepaalde spe-
cifieke landbouw- en milieupraktijken op te leggen (het-
geen het voorkooprecht bijvoorbeeld niet mogelijk maakt). 

De mogelijkheden in verband met grondbeheer blijven mo-
menteel echter beperkt wat landbouwgrond betreft. Het 
bestaan van talrijke “pachten” maakt het immers voor de 
overheid moeilijk om grond te beheren. 

Onteigening is een oplossing die alleen in extreme gevallen 
moet worden overwogen. 

Agrarische voorkoop is een interessant instrument, maar 
vormt slechts één element in een grondstrategie die glob-
aler moet worden, omwille van de volgende redenen:

- Waarschijnlijk beperkte koopmogelijkheden binnen 
bepaalde perimeters
- Koopprijs van grond (zelfs landbouwgrond), mo-
menteel geen specifiek fonds
- Rigide, bindend systeem - termijnen, procedures

Instrument dat niettemin een controle op de vastgoeddy-
namiek zal vormen

Om deze kwesties te realiseren / uit te breiden / te beoor-
delen / aan te vullen, zullen meer diepgaande studies 
moeten worden opgestart en zal in de eerste plaats een 
totaalbeeld van het gewenste grondbeleid in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest moeten worden bepaald. 

D. Bron
Ordonnance du 1er mars 2012, relative à la conservation de la 
nature : https://www.ejustice.just.fgov.be/
Résumé GT Agricultures urbaines à Bruxelles, 13/02/2020, ERU
https://www.vlm.be/
Etude urbanistique et juridique pour le développement de l’ag-
riculture urbaine à Bruxelles, rapport final janvier 2018, Agora + 
Gembloux Agro-Bio Tech
Plan d’action 2020 agricultures urbaines : modifications législat-
ives, mai 2020, BEE + BE + ERU
http://www.droitbelge.be/
L’expropriation : un outil de maîtrise foncière, Les cahiers du 
SDRU n°1, mars 2006

2   LB, 2012, Gewestelijk Natuurplan 2016-2020 in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, april 2016

II.3. STRATEGISCHE EN  
REGLEMENTAIRE INSTRUMENTEN



1. Gereedschappen die op een breder te
rrein toepasbaar zijn

2. Gereedschappen die van toepassing zijn op een beperkt gebiedtoepasbaar zijn

3. Beheer en contrô
le



partIE III : 
bEhEEr EN toEzIcht 



JNC International • Plan Opérationnel de Neerpede • Chapitre 2. • 29/03/2021 • 48/58

A. Beschrijving
In België, tegenwoordig in Vlaanderen, in Brussel, 
maar ook in Wallonië, in Charleroi, hebben de bouw-
meester en zijn team als opdracht om toe te zien op 
de kwaliteit van de ruimte op het gebied van architec-
tuur, maar ook van stedenbouw en openbare ruimte. 
Als motor voor exploratie, impuls, samenwerking, 
begeleiding, communicatie en vooral concretiser-
ing van structurerende projecten, laat het team van 
de bouwmeester toe om de ambitie op het vlak van 
stedelijke ontwikkeling verder door te drijven. 
Zijn rol is dus sterk gericht op de stedelijke ontwikkel-
ing en de verstedelijking, en minder op het beheer en 
de bevestiging van de open ruimten. 
Maar in Brussel is de kwestie van het netwerk van 
de open ruimten in en rond het Brussels Gewest pri-
oritair.

In 2015 heeft de studie Metropolitan Landscapes “de 
methodiek van ontwerpend onderzoek ingezet als 
een zoektocht naar de veranderende betekenis van 
landschap en open ruimte in de 21ste-eeuwse met-
ropool Brussel”1 . 
De landschapskwesties, zoals het waterbeheer, de 
ecologische corridors, de voedselproductie of de en-
ergieproductie, werden aangekaart in een ruimere 
context dan die van het gewest.  
Aan de basis lag een consortium gevormd door 
Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Landmaatschappij, 
het Agentschap voor Natuur en Bos, Brussel Stedelijke 
Ontwikkeling, Ruimte Vlaanderen, de bouwmeester 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en team 
Vlaams Bouwmeester. 

Sindsdien stonden het landschap en de open ruimte 
rond Brussel in het middelpunt van verscheidene 
studies en projecten, waarvan de laatste een maand 
geleden gelanceerd werd door perspective.brus-
sels, afdeling leefmilieu, agentschap Natuur en Bos, 
Leefmilieu Brussel en OVAM.  

“Het doel van deze laatste studie is de opbouw van 
een ambitieuze en gezamenlijk ondersteunde visie 
van het landschap voor de versterking en ontwikkel-
ing van een coherent netwerk van open ruimten op 
gewestelijk niveau in en rond Brussel door een geïn-
tegreerde aanpak. Een netwerk dat de economische 
en demografische ontwikkelingen ondersteunt en 
diverse functies integreert (landschap, ecologisch, re-
creatief, voedselbevoorrading, klimaat, ecosysteem, 
gezondheid en leefkwaliteit)” 2. 

Op dezelfde manier, maar over meer gerichte them-
atieken, heeft de GoodFood-strategie toegelaten 
om een dienst “Facilitator voor Stadslandbouw” 
te creëren. Deze Facilitator is een informatie- en 
begeleidingsdienst voor het opzetten van stadsland-
bouwprojecten in Brussel, die twee dienstverlening-
sniveaus aanbiedt. 
- infofiches (thematische fiches die de stadslandbouw 
1 Metropolitan Landscape, 2015
2 Lastenboek Netwerk openbare ruimten in en rond 
Brussel

behandelen volgens diverse thematieken: subsidies, 
regelgeving, technische aspecten, businessmodellen, 
opleidingen); 
- begeleiding (advies aan projectdragers voor technis-
che, juridische, stedenbouwkundige of economische 
kwesties).

Het Gewestelijk Natuurplan stelde meer bepaald de 
invoering van een “Natuurfacilitator” voor. 
De natuurfacilitator verzamelt de informatie over 
het regelgevende kader, de goede prakijken en de 
actoren die meewerken aan de ontwikkeling van 
de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
de integratie ervan in de plannen en projecten die 
worden ontwikkeld in het Gewest. Zijn taak bestaat 
erin de actoren van de stadsontwikkeling te sensibilis-
eren, te informeren, op te leiden en te begeleiden bij 
hun projecten, door de administratieve afhandeling 
en het onderzoek te vergemakkelijken.

Het opzetten van een inter-gewestelijk team Brussel/
Vlaanderen dat meer gericht is op landschapsbevoeg-
dheden zou, in het licht van de verschillende model-
len, kunnen zorgen voor coherentie in de ontwikkelde 
visies en zou de ambities op het vlak van landschap, 
ecologie, klimaat, landbouw verder kunnen drijven. 
Een nieuwe inter-gewestelijke structuur zou kunnen 
worden overwogen, net als een nieuwe specifieke 
landschapsbevoegdheid binnen de bestaande struc-
turen (Leefmilieu Brussel, team van de Brusselse 
bouwmeester...).

Hoewel de Facilitator voor stadslandbouw een eer-
ste stap is, zou de figuur van landschapsregisseur 
zoals door deze studie overwogen een ruimere en 
strategische opdracht moeten hebben voor het ge-
heel van de open ruimten.

Gezien de grote onderlinge afhankelijkheid van de 
diverse acties die op verschillende schalen worden 
aangeboden en het feit dat ze elkaar wederzijds ver-
sterken, is de invoering van een team regisseur-land-
schapsspecialist nodig.
 De benoeming van een regisseur bij Leefmilieu Brus-
sel zal dus de eerste stap moeten zijn.

De voornaamste rol van de regisseur is de SPOC 
(Single Point of Contact) zijn: hij is de coördinator 
van de acties en de moderator tussen alle betrokken 
partijen. Binnen Leefmilieu Brussel staat hij in voor de 
coördinatie en het beheer van de opvolging van de di-
verse projecten tussen de betrokken partijen/actoren 
en behoudt hij een overzicht om hun goede werking 
te verzekeren. 

Via een multidisciplinair team moet de regisseur de 
middelen en de gevaren kennen om te kunnen anti-
ciperen op zijn acties, en acties op te wekken op korte 
en middellange termijn die de visie versterken); alle 
binnenkomende informatie van de participatieve 
werkwijze in verband brengen en coördineren, part-
nerschappen creëren, samenwerkingsopportun-

III.1. REGISSEUR VAN NEERPEDE
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iteiten scheppen.
Hij zal dus vooraf de stappen voorbereiden om het 
beheer van de betrokken groene ruimten over te ne-
men: politiek akkoord, contacten en overeenkomsten 
met de betrokken eigenaars, bijstelling van de ka-
dastrale situatie, analyse van de sterktes en zwaktes, 
raming van de nodige middelen, enz. 

De regisseur heeft een rol te spelen in het imago van 
Neerpede, in termen van promotie en van sensibil-
isering van het grote publiek (ondersteuning van de 
bestaande krachten van Neerpede), maar ook op in-
ter-gewestelijk niveau in termen van toeristische aan-
trekkingskracht en opwaardering van de duurzame 
landbouwgebieden (voorbeeldigheid). Hij moet de 
uitdagingen en de projecten op het paste niveau ver-
tegenwoordigen, communiceren en doorgeven. 

De regisseur zal, in het kader van de opvolging van 
het Actieplan Neerpede, ook de voorgestelde instru-
menten inzetten voor een betere bescherming van de 
open ruimte van Neerpede en een duurzaam beheer 
van het gebied (landbouw, vrije tijd, natuur, water, 
klimaatbuffer...), voor sommige ervan na een aanvul-
lende studie van hun relevantie en de eventuele ris-
ico’s (SWOT-analyse). 

B. Procedure
De regisseur zal worden benoemd na de indiening van 
de studie van het actieplan van Neerpede en zal een 
waaier van evolutieve taken omvatten die met de bet-
rokken diensten van LB gecoördineerd zullen worden. 
Het kan geleidelijk aan nodig blijken om een transver-
saal team op te richten, in functie van de ambities en 
de planning van de realisaties. Voor de operationele 
aspecten zal de directeur steunen op de diverse di-
ensten die betrokken zijn bij Leefmilieu Brussel en, 
bij uitbreiding, ook nauw samenwerken met externe 
partners (bijvoorbeeld de gemeente Anderlecht, die 
wilt meewerken en beslissingen wilt nemen over het 
beheer van Neerpede of nog Leefmilieu Brussel, enz.). 
De regisseur bestudeert ook andere financiering-
skanalen, zoals het EFRO (nieuwe projectoproep is 
voorzien) en Beliris (voor het ogenblik is er al voorzien 
om het project voor de bouw van geluidwerende 
muren op de Ring nabij het Pedepark voor te leggen; 
een uitbreiding naar andere acties kan worden over-
wogen). 

De toekomst van een duurzame voedselbevoorrad-
ing van het gewest ligt voor een groot stuk in de 
groene ring rond de hoofdstuk. In dat verband is het 
belangrijk dat de regisseur nauw samenwerkt met 
de Vlaamse besturen (VLM, ANB, Provincie, Milieu, 
individuele gemeentebesturen, enz.) met betrekking 
tot het ruime beleid dat wordt opgezet voor de open 
ruimten.

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De invoering van de post van regisseur zou een 
strategische visie op ruimere schaal kunnen waarbor-

gen, alsook de integratie van het project Neerpede 
in een ruimere dynamiek en coherentie. De schaal 
van actie van deze regisseur zal vóór zijn benoeming 
geëvalueerd moeten worden (gewestelijk of gemeen-
telijk).

D. Bron
https://perspective.brussels
Plan Régional Nature 2016-2020 en Région de Bruxelles-Capitale, 
avril 2016
Entretiens avec Bruxelles environnement
https://www.agricultureurbaine.brussels/
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A. Beschrijving
Het gemengd syndicaat is een openbare instelling 
en vertoont dus gelijkenis met andere vormen van 
intergemeentelijke groeperingen, maar deelt niet 
noodzakelijk het administratieve karakter ervan.
Er bestaan twee categorieën gemengde syndicaten, 
maar in ieder geval moet het gemend syndicaat min-
stens een territoriale gemeenschap of een groep 
gemeenschappen omvatten.
Er zijn twee categorieën:

- Gesloten gemengde syndicaten, die alleen 
gemeenten en EPCI’s [openbare instellingen van 
intergemeentelijke samenwerking] verenigen
- Open gemengde syndicaten, die territoriale 
gemeenschappen, EPCI’s [openbare instellingen 
van intergemeentelijke samenwerking] (met of zon-
der eigen fiscaliteit) en andere publiekrechtelijke 
rechtspersonen (interregionale instellingen van 
gemeenschappelijk nut, interdepartementale in-
stellingen, kamers van koophandel en industrie, 
landbouw, ambachten) verenigen.

Het doel van open gemengde syndicaten bestaat uit 
de uitvoering van werken of diensten die nuttig zijn 
voor elk van hun rechtspersonen. 
De zetelverdeling in de syndicale raad tussen lokale 
gemeenschappen en openbare instellingen die lid zijn 
van het gemengd syndicaat, wordt bepaald door de 
statuten.

B. Procedure
Een gemengd syndicaat kan worden opgericht bij 
overeenkomst tussen interregionale instellingen van 
gemeenschappelijk nut, regio’s, interdepartementale 
coalities of instellingen, departementen, openbare 
instellingen van intergemeentelijke samenwerking, 
gemeenten, gemengde syndicaten, kamers van 
koophandel en industrie, landbouw, ambachten en 
andere openbare instellingen, met het oog op werken 
of diensten die voor elk van deze rechtspersonen nut-
tig zijn. 
De oprichting van een gemengd syndicaat houdt de 
unanieme instemming van de leden in. De beslissing 
tot oprichting kan echter alleen worden genomen 
met toestemming van de Staat. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
Volgens het Franse model kan een gemengd syn-
dicaat enkel bestaan indien de oprichting van een in-
tergemeentelijke structuur beoogd wordt. Deze situ-
atie maakt dan een echte globale visie en een echte 
intergemeentelijke samenwerking over de grenzen 
heen mogelijk voor een grondgebied. De oprichting 
van een Syndicat Mixte zoals in Frankrijk, rond Neer-
pede, is enkel interessant indien er een echte wil tot 
samenwerking bestaat tussen de diverse instanties 
rond dit landelijk grondgebied aan beide kanten van 
de gemeente-/gewestgrenzen. De schaal van het In-
tergewestelijk Richtplan zou in dit geval een schaal 
voor de toepassing van zo’n gemengd syndicaat 

kunnen zijn, hoewel de precieze definitie van de peri-
meter nauwkeuriger bestudeerd zou moeten worden. 
De oprichting van een gemengd syndicaat hangt in 
Frankrijk af van de goedkeuring van de Regering.

Vermits het statuut niet bestaat in het Brussels Hoof-
dstedelijk Gewest, noch in België in het algemeen, 
zullen er zware wijzigingen in de wetgeving overwo-
gen moeten worden voor de uitrol ervan in het Brus-
selse juridisch arsenaal en in samenwerking tussen 
de diverse Belgische gewesten. Vermits het in België 
niet bestaat, zou dit instrument uitgevonden kunnen 
worden op basis van het Franse model, maar aange-
past aan de lokale behoeften. De oprichting van een 
Gemengd syndicaat (al dan niet intergemeentelijk) 
zou dan de gelegenheid bieden om een juridische en 
begeleidingsstructuur te creëren die de diverse polit-
ieke spelers (regering, gewest…) en de spelers op het 
terrein (Groen en blauw huis, lokale vzw voor begel-
eiding van landbouwers die BoerenBruxselPaysans 
overnemen...) groepeert. 

D. Bron
https://www.collectivites-locales.gouv.fr
CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) – Cinquième 
partie : La coopération locale – Livre 7 : Syndicat Mixte https://
www.legifrance.gouv.fr/ 
Association des maires de France : https://www.amf.asso.fr

III.2.   GEMENGD SYNDICAAT  (in Frankrijk)
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A. Beschrijving
Natagriwal is een vereniging zonder winstoogmerk 
(vzw) die als voornaamste opdracht heeft om de land-
bouwers, bosbouwers en publieke eigenaars te in-
formeren, te adviseren en te omkaderen bij de uitvo-
ering van het agro-milieuprogramma en het Europese 
ecologisch netwerk Natura 2000, dat heel actief is in 
Wallonië. Ze speelt een rol van innoverende tussen-
persoon, en groepeert landbouw- en milieucompet-
enties). 

Natagriwal groepeert de agro-milieuadviseurs (of 
“MAE-adviseurs”) en de “Natura 2000 adviseurs”.
De rol van de “MAEC” adviseurs bestaat erin om 
de agro-milieu- en klimaatmethodes te promoten 
en te omkaderen bij de landbouwers. De adviseurs 
hebben ook een informerende rol over andere land-
bouwthematieken.

B. Procedure
Natagriwal is geen controle-instrument. Het gewest 
blijft immers verantwoordelijk voor de controles, de 
betaling van de premies, enz. 

C. Troef en zwakte en relevantie in Neerpede
De uitrol van een soortgelijke structuur met dezelfde 
werking zou de landbouwers kunnen helpen om de 
agro-milieu- en klimaatmethodes te omkaderen, ze te 
ondersteunen bij het zoeken naar subsidies en bij hun 
aanvraagdossier, bij de opleiding. Ze zou ook een deel 
van het proefproject BoerenBruxselPaysans kunnen 
overnemen. 

D. Bron
https://natagriwal.be 

III.1. VZW / AGRO-MILIEUADVISEUR 
 (type Natagriwal in Wallonië)





coNcLusIEs
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1. Gereedschappen die op een breder te
rrein toepasbaar zijn

2. Gereedschappen die van toepassing zijn op een beperkt gebied

3. Beheer en contrô
le
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De tabel op de volgende bladzijden vermeldt de 
instrumenten die het meest interessant zijn in het licht 
van de beschermings- en bewakingsdoelstellingen op 
de schaal van het geheel van Neerpede, maar ook op 
de schaal van elke zoom. 

De vergelijkingen en evaluaties van de diverse 
strategische, reglementaire en aansporende 
instrumenten in de vorige bladzijden, laten al toe om 
de meest relevante instrumenten te selecteren. Een 
eerste raming van de uitwisselingen over de uitrol 
van deze diverse instrumenten biedt dan een globale 
visie van de strategie van het APN. Maar eerst zal een 
grondigere juridische en operationele studie nuttig 
zijn om de methodologie en de haalbaarheid van de 
uitvoering na te gaan. 
Tevens zal er gebruik gemaakt moeten worden van 
de diverse voorbeelden die in het Waalse of Vlaamse 
Gewest, maar ook in andere Europese landen, bestaan 
in termen van ontwikkeling van agromilieupraktijken 
en beheer van landbouwgronden. De studie van deze 
goede praktijken zal, door contact op te nemen met de 
diverse bevoegde organen, toelaten om deze diverse 
instrumenten opnieuw te evalueren en te preciseren 
op welke wijze ze moeten worden toegepast. 
 

CONCLUSIES
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TYPE INSTRUMENT BELANG BEHOEFTE PLANING 
/ VERVAL-

DATUM
Beheer en toezicht

Landschapsregisseur 

Biedt een ruimte en strategische 
visie op de open ruimten, een betere 
bescherming en een duurzaam beheer 
van de ruimten voor landbouw, vrije 
tijd, water... De regisseur coördineert 
de acties en treedt op als moderator 
tussen alle betrokken partijen. Hij staat 
in voor de coördinatie en het beheer 
en de opvolging van de diverse pro-
jecten tussen de partijen/actoren en 
behoudt een overzicht om hun goede 
werking te verzekeren. Hij speelt ook 
een rol in het imago van Neerpede, in 
termen van communicatie, promotie 
en sensibilisering.

De regisseur wordt bij LB 
benoemd na de indiening 
van de studie van het 
actieplan van Neerpede, 
en zal in eerste instantie 
optreden op de schaal 
van Neerpede. 

Vervolgens zal een 
ruimere structuur 
geïnstalleerd kunnen 
worden. Te bepalen: type 
structuur  (binnen LB / 
binnen het team van de 
Bouwmeester / band met 
FSL); de interventieschaal 
(Neerpede / gemeen-
telijk / gewestelijk / 
inter-gewestelijk).

Korte termijn 
(regisseur 
Neerpede) _ 
Middellange 
termijn: regis-
seur gewest-
elijke of 
inter-gewest-
elijke open 
ruimten.

Ruime perimeter van Neerpede

Reglemen-
tair

Wijzigingen aan het 
GBP

Biedt een juridisch kader voor de stad-
slandbouw en de voedselproductie, in 
zijn diverse vormen. Laat toe om de 
planachtergrond opnieuw te definiëren 
en de instandhouding van gronden 
voor landbouw te waarborgen.

Een gedeeltelijke 
wijziging van het GBP is 
voorzien over de periode 
2020-
2024. Als deze wijziging 
gerealiseerd wordt, dan 
zal er een grondigere 
studie moeten worden 
uitgevoerd (op de schaal 
van Neerpede) om alle 
wenselijke pistes te ana-
lyseren en te controleren, 
teneinde de eventuele 
herziening te kaderen en 
misbruik te voorkomen. 

Planning 
buiten con-
text. Men zal 
klaar moeten 
zijn (voor wat 
betreft de 
doelstellingen 
en de even-
tuele wijzigin-
gen die voor 
Neerpede 
moeten 
worden 
voorgesteld) 
op het 
ogenblik dat 
de studie 
gelanceerd 
wordt. 

Strategisch 
en aanspo-

rend

Landbouwpark

Laat toe om de landbouwbestemming 
van de site te bestendigen, een actie-
plan en een strategische visie op te 
stellen, Neerpede op te waarderen en 
zijn zichtbaarheid te verbeteren, Neer-
pede op een coherente wijze en glob-
aal te beheren, een veralgemeende 
ecologische landbouw te ontwikkelen.

Definitie van een bes-
chermingsperimeter voor 
de natuurlijke land-
bouwruimten.
Installatie van een 
gemengde structuur 
(publiek/privé) om het 
beheer ervan te waarbor-
gen (met diverse actoren: 
landschapsregisseur, 
gewest, gemeente, land-
bouwers).

Middellange 
termijn

Artikel 66

Laat een beheer van de stedelijke 
biotopen en elementen van het land-
schap toe over het gehele grondgebied 
van Neerpede. Ondersteuning bij de 
erkenning van Neerpede als essentiële 
stedelijke biotoop voor het Brussels 
Ecologisch Netwerk.

Herziening (lopend) van 
de kaart van de biotopen 
in Neerpede (Cor-
ine-kaart)

Korte termijn
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Reglemen-
tair en 

strategisch

RPA

Maakt een globale strategische visie 
mogelijk, met een invloed op de af-
levering van vergunningen. 
Bovendien kan het, via het regle-
mentaire luik, al voorschriften geven 
op globale schaal en op de schaal van 
bepaalde, geïdentificeerde subgehelen. 
Het maakt ook de identificatie van 
potentiële ‘Post-RPA’ instrumenten 
mogelijk: die kunnen betrekking 
hebben op
stedenbouw of grond, of aansporend 
of reglementair zijn.
Bovendien toont de huidige aanpak op 
de ‘Defensie-site’ een eerste ervaring 
met het gelijktijdig opstellen van een 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(GRUP) en een Richtplan van aanleg 
(RPA). Deze aanpak zou helemaal 
relevant kunnen zijn in het kader van 
Neerpede.

Nauwkeurige definitie 
van de toepassingsperi-
meter(s) van het RPA. 
Definitie van de proced-
ure: RPA of RPA + GRUP.
In aanmerking nemen van 
de ongewenste effecten 
van een lokale annulering 
van het GBP, de mutaties 
die dat zou kunnen 
veroorzaken en uitrol van 
maatregelen om deze 
negatieve effecten te 
beperken. 

Korte termijn

Grondstrategie

Op een welbepaald grondgebied 
(agromilieupark, RPA?) zal de con-
trole van de grond toelaten om de 
duurzame en ecologische uitbating 
van de gronden te reguleren volgens 
regels die door de overheid worden 
gedefinieerd. Een grondige studie van 
de uit te rollen strategie moet echter 
worden opgestart, om een globale 
visie te krijgen van de doelstellingen en 
de bestaande situatie, de te gebruiken 
methodes

Oprichting van een 
waarnemingscentrum van 
landbouwgrond. 

Middellange 
termijn

TYPE INSTRUMENT BELANG BEHOEFTE PLANNING 
/ VERVAL-

DATUM
Beperkte perimeters / zooms

Pedepark

Actieplan Een globale visie en coherente ambities 
op de schaal van het grond mogelijk 
maken. 

Mise en place d’un régis-
seur paysagiste

Landschapshand-
vest

Coherentie brengen in de 
landschapsaanleg voor de esthetiek 
over het geheel van Neerpede en de 
ontwikkeling van de ecologie 

Travailler à une échelle 
plus précise pour déve-
lopper une charte.  

Golf en 
Lange Wei

GoodFood-
strategie

Voor de installatie van contactpunten 
voor de verkoop van lokale producten 
en de verbetering en ontwikkeling van 
de korte ketens

Mise en place du régis-
seur paysagiste

Multifunctioneel 
beheerplan (? 

of beheerd door 
RPA?)

Uitrol van onthaalstrategieën binnen 
de gewestelijke groene ruimten en de 
recreatieve en ecologische functies 
verzoenen zonder afbreuk te doen aan 
de toegankelijkheid voor het publiek, 
noch aan hun biologische waarde. 

Te integreren in de jur-
idische basis van Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
Een kader definiëren voor 
de opvolging van het be-
heer, alsook een evaluatie 
van het plan

Grondbeleid

De installatie van nieuwe landbouw- 
en energie-infrastructuren kaderen

Grondstrategie om 
te definiëren of men 
meester is over de grond 
of niet, pacht, erfpacht...
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Neerpede - 
de natuur

GoodFood-stra-
tegie

Voor de installatie van contactpunten 
voor de verkoop van lokale producten 
en de verbetering en ontwikkeling van 
de korte ketens

Invoering van de land-
schapsregisseur

Artikel 66 De landschapselementen die van groot 
belang zijn voor de fauna en de flora 
op de voorgrond stellen en toelaten 
om hun coherentie te verbeteren.

Invoering van de land-
schapsregisseur

Grondbeleid De installatie van nieuwe landbouw- 
en energie-infrastructuren kaderen

Grondstrategie om 
te definiëren of men 
meester is over de grond 
of niet, pacht, erfpacht...

Vogelzang

Natuurreservaat

Biedt een formeel en stabiel bescher-
mingsstatuut, gedefinieerd door een 
beheerplan en een opvolging. 

De uitbreidingsperimeter 
definiëren van de natuur-
reservaten en potentiële, 
te creëren, nieuwe reser-
vaten. 

GoodFood-stra-
tegie

Voor de installatie van contactpunten 
voor de verkoop van lokale producten 
en de verbetering en ontwikkeling van 
de korte ketens

Invoering van de land-
schapsregisseur

Grondbeleid

De installatie van nieuwe landbouw- 
en energie-infrastructuren kaderen

Grondstrategie om 
te definiëren of men 
meester is over de grond 
of niet, pacht, erfpacht...

Le 
Broekbeek

GoodFood-stra-
tegie

Voor de installatie van contactpunten 
voor de verkoop van lokale producten 
en de verbetering en ontwikkeling van 
de korte ketens

Invoering van de land-
schapsregisseur

Multifunctioneel 
beheerplan (? 

of beheerd door 
RPA?)

Uitrol van onthaalstrategieën binnen 
de gewestelijke groene ruimten en de 
recreatieve en ecologische functies 
verzoenen zonder afbreuk te doen aan 
de toegankelijkheid voor het publiek, 
noch aan hun biologische waarde. 

Te integreren in de jur-
idische basis van Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
Een kader definiëren voor 
de opvolging van het be-
heer, alsook een evaluatie 
van het plan


