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PROGRAMMA

• Wie is Inagro en wat doen we?
• Het doel van bedrijfsintegratie
• Verplicht kader 
• Visie op landschappelijke integratie
• Begeleiding bij bedrijfsintegratie
• Correct uitvoeren
• Vragenronde



WIE IS INAGRO

Onderzoek & advies in land- en tuinbouw

• Onafhankelijk advies, op maat van land- en 
tuinbouwers, getest en gevalideerd in de praktijk.

• We doen praktijkgericht onderzoek in functie van 
rendabele innovaties in de West-Vlaamse land- en 
tuinbouw.



INAGRO, 
ACTIEF IN





BEDRIJFSONTWIKKELING EN – INTEGRATIE  
voor land- en tuinbouwers

bedrijfsontwikkeling
• Lange termijnplannen, Erfordening, 

Agrarische architectuur, Trajectbegeleiding
interesse = kathleen.storme@inagro.be

Landschappelijke integratieplannen
• i.k.v. vergunningsaanvraag of vrijwillig (klasse I en II)

• Inpassen in het landschap  d.m.v. beplanting

• Vergunningsverlener heeft hier steeds meer aandacht voor
interesse = bedrijfsintegratie@inagro.be

mailto:kathleen.storme@inagro.be
mailto:kathleen.storme@inagro.be
mailto:bedrijfsintegratie@inagro.be


Doel Bedrijfsintegratie

• Beeldkwaliteit van het landschap
• Trots van de landbouwer
• Bedrijf wordt opgenomen in het landschap

• Maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelende landbouw
• Positief imago
• Ontwikkeling van landbouw blijvend kansen geven met 

respect voor het landschap

• Wettelijk kader…
• Verplicht onderdeel van vergunningsaanvraag
• Conform vergunning uit te voeren



Begeleiding bij bedrijfsintegratie 

• Planopmaak / Advies
• Vrijwillig + ihkv omgevingsvergunning  (circa 250 / jaar)
• Altijd totaliteit van het bedrijf
• Streekeigen soorten en typologieën

• Coaching bij aanplant (telefonisch of digitaal)
• Extra overlopen van inhoud plan
• Extra duiding over aanplant (bv. welke plantvormen)
• Info over mogelijke subsidies

• Geen uitvoering door Inagro



Verplicht kader bij omgevingsvergunning 

• Planopmaak / Advies
• Vrijwillig + ihkv omgevingsvergunning  (circa 250 / jaar)
• Altijd totaliteit van het bedrijf
• Streekeigen soorten en typologieën

• Coaching bij aanplant (telefonisch of digitaal)
• Extra overlopen van inhoud plan
• Extra duiding over aanplant (bv. welke plantvormen)
• Info over mogelijke subsidies

• Geen uitvoering door Inagro



Visie landschappelijke integratie

• Plannen worden getekend en beoordeeld door verschillende 
partijen,

• Belang van eenduidige visie:
• Wat is een goede integratie? 
• Hoe kom je tot een goede integratie?

• Ontwikkeling visie (begeleid door onafhankelijk bureau Voorland)
• Workshops met stakeholders, ambtenaren, landbouw,… 

• Gedragen visie bedrijfsintegratie = alle neuzen in dezelfde 
richting



Visienota landschappelijke integratie

• Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven: 
• Landschapsversterkend!
• Geen tuin- of parkontwerp!
• Rekening houdend met landschap, architectuur, 

functionaliteit,… 
• Gedragen visie opgemaakt: alle neuzen in dezelfde richting
• Visie ‘verspreiden’ naar de verschillende stakeholders: 

• Land- en tuinbouwers
• Vergunningsverlenende instanties
• Tuinaannemers
• Stakeholders
• ... 



AANLEIDING
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Landbouw hoort thuis 

in het landschap …

De landbouwer is naast ondernemer ook 
landschapsbouwer.

Met akkers en velden, kleine landschaps-elementen
maar ook bedrijfsgebouwen geeft hij mee vorm aan 
het landschap.

Dit is een proces dat al eeuwen bezig is, en dat 
bepalend is voor het uitzicht van ons landschap.

Jean Brusselmans



AANLEIDING
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… maar heeft vandaag een

ander gezicht dan vroeger.

Omwille van maatschappelijke trends als 
schaalvergroting verandert de manier waarop 
landbouw verschijnt in het landschap.

In toenemende mate ontstaat ongenoegen of 
zelfs protest tegen nieuwe bedrijfsgebouwen.

Daarin speelt (naast andere factoren) het gevoel 
dat het landschap verloren gaat een rol.

De Standaard



AANLEIDING
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Integratie is een manier om 
landschappelijke (beeld)kwaliteit
te verzoenen met functionaliteit.

Landschappelijke integratie zal hier dus geen 
volledige oplossing voor kunnen bieden, maar 
vormt wel een belangrijke factor.

Door te bemiddelen tussen bedrijfsvoering en 
beeldkwaliteit werkt ze aan een sterkere relatie 
tussen landbouw en landschap.

Zo wordt gezocht naar een breder 
maatschappelijk draagvlak voor het 
ondernemerschap van de landbouwer.

Gustave Van de Woestyne



AANLEIDING
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Daarbij gaat het niet om 
camouflage …

Het antwoord is niet om bedrijfsgebouwen te 
verstoppen achter een ‘groenscherm’.

De ‘groene dozen’ die dat oplevert passen vaak 
nog veel minder in het landschap, zeker 
wanneer de kwaliteit van dat landschap juist in 
de openheid ervan ligt.

En belangrijker: landbouw is iets waar we trots 
op zijn, niet iets om te verbergen!

Gustave De Smet



AANLEIDING
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… maar om een samenspel 
van architectuur en streekeigen
groen … 

Daarom is het belangrijk te werken aan 
bedrijfsgebouwen waar we ook trots op kunnen 
zijn.

En die harmonieus aan te vullen met robuust, 
streekeigen groen.

Groen dat de kans krijgt om uit te groeien, met 
toekomstperspectief. Beplanting die ook 
natuurwaarden biedt, en waar zowel landbouwer 
als buurtbewoner trots op is.

Jean Brusselmans



AANLEIDING
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… met een hoge mate van
subjectiviteit.

Wat we appreciëren aan een landschap verschilt 
van persoon tot persoon.

Ook de waardering van landschappelijke integratie 
heeft daarom een subjectieve component: wat de 
ene passend vindt, volstaat voor de ander 
misschien niet.

Daarom is het belangrijk in gesprek te gaan over 
het landschap, en over landschappelijke integratie. 
De visienota schetst daarvoor het kader. 

Karel Appel



PLANNINGSPRAKTIJK

(d
at

u
m

)

Een aanvraag komt binnen als één 
totaalproject, maar bestaat uit 
verschillende elementen die ook 
elk een eigen afweging t.o.v. het 
landschap vragen.

We onderscheiden de bedrijfsvoering, de 
architectuur, en de landschappelijke integratie 
door beplanting.

Om deze elementen goed te kunnen 
beoordelen, worden ze best in volgorde 
bekeken.



PLANNINGSPRAKTIJK
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De eerste is op de gepastheid van 
de bedrijfsvoering op een 
bepaalde plek.

Bv.: voldoet het bedrijf aan de voorschriften 
van de zone waarin het wordt voorgesteld?

Bv.: past het bedrijf qua schaal in het 
landschap, voldoet het aan de goede 
ruimtelijke ordening?

Bv.: is de milieu-impact van het bedrijf niet te 
groot?



PLANNINGSPRAKTIJK
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Een tweede is op de architecturale 
kwaliteit.

Architectuur vormt een eerste “schil” rond de 
bedrijfsvoering, en kan zo al een relatie 
aangaan met het landschap.

Is het een kwaliteitsvol gebouw?



PLANNINGSPRAKTIJK
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Een derde is op de integratie via 
beplanting. Hierover gaat de 
visienota.

Landschappelijke integratie vormt de laatste 
toets. Ze vormt de “kers op de taart”.

Een goede landschappelijke integratie gaat een 
relatie aan met al het voorgaande (landschap, 
bedrijfsvoering, architectuur) en wordt daarom 
als laatste beoordeeld.



PLANNINGSPRAKTIJK

In de beoordeling van deze onderdelen zijn 
verschillende evenwichten mogelijk …



PLANNINGSPRAKTIJK
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... maar bij de opmaak van een 
beplantingsplan zijn landschap, 
bedrijfsvoering en architectuur min 
of meer ”gegeven”.

Hetgeen waarmee gespeeld kan worden is dan 
de relatie die de beplanting aangaat met al die 
elementen, maar niet de elementen zelf.



PLANNINGSPRAKTIJK
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Ook dan zijn er nog vele 
mogelijkheden, maar zelfs de beste 
landschappelijke integratie kan 
een scheef plan niet rechttrekken!

We zoeken naar “de kers op de taart”, niet naar 
“de pleister op het houten been”.

Dat zou hoogstens neerkomen op camouflage, 
ook geen wenselijke situatie.

Daarom pleiten we ervoor integratie te 
beoordelen op haar eigen kwaliteit.



PRINCIPES
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Principes in vier onderdelen

Voor gebruik door zowel vergunningverlener als 
ontwerper …

… met aandacht voor motivering en creatieve 
vrijheid.
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PRINCIPES
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Relatie landschap — beplanting

De nieuwe beplanting gaat een relatie aan met 

het landschap (zowel groen als bebouwing, 

reliëf, ...) rondom. Het landschap is dynamisch 

en steeds in ontwikkeling. De waardering ervan 

is zeer subjectief.



PRINCIPES
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1.  Relatie landschap — beplanting

Er is gezocht naar aansluiting tussen de nieuwe en bestaande bedrijfsbeplanting (intern coherent), en de 
beplanting of landschapselementen op het openbaar domein (extern coherent).

Er is aandacht voor zowel het verleden van het landschap (cultuurhistorisch, streekidentiteit) als de 
toekomst ervan (eventuele visiedocumenten, landschapskarakterisaties, …)

Er is gezocht naar harmonie: de dingen passen samen en geven een aangename indruk. 

Er is gewerkt met contrast: opvallende constructies worden op esthetische wijze geaccentueerd. 

Er is ingespeeld op interessante elementen in het landschap, zoals herhaling of groeperingen van planten. 

Harde grenzen zijn vermeden, de overgang tussen constructies en landschap is vloeiend. 

Het aanwezige reliëf is in rekening gebracht.



PRINCIPES
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Voorbeeldslide
Extra info over voorbeeld – bv. locatie

(Beschrijving van het voorbeeld en hoe het in de 

principes past) Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 3



PRINCIPES
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Relatie functionaliteit — beplanting

Er wordt onderbouwd gekozen voor de juiste plant 

op de juiste plaats, veraf of nabij, waarbij rekening 

wordt gehouden met de ontwikkeling van zowel de 

beplanting als het bedrijf, in onderlinge afstemming 

met de landbouwer. De beplanting vormt geen 

hindernis voor de functionaliteit van het bedrijf. In 

het beste geval is ze er juist een verrijking voor (bv. 

windbreker, schaduwplaats, ...). De beplanting is 

onderhoudsvriendelijk.



PRINCIPES
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2.  Relatie functionaliteit — beplanting

Beplanting, zeker wanneer ze zo natuurlijk / biodivers mogelijk is, kan juist een positief effect hebben op de 
functionaliteit owv ecosysteemdiensten, psychisch welbevinden, …

Daarnaast zijn mogelijke nadelen van beplanting te vermijden. Een aantal voorbeelden:

Verlichting en verluchting: beplanting belemmert de natuurlijke licht- en luchtinlaat niet.

Regenwateropvang: rottend bladmateriaal verstopt de afvoergoten niet. 

Zonnepanelen: de beplanting overschaduwt geen zonnepanelen. 

Grondgebruik: geen bomen nabij akkerland die de oogstkwaliteit verminderen, eerder rond weiden. 

De beplanting respecteert de eigendomsgrenzen.



PRINCIPES
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Voorbeeldslide
Extra info over voorbeeld – bv. locatie

• Bladval in de goten geeft zeer slechte 

waterkwaliteit.   

• Zonnepanelen:  geen bomen die schaduw 

geven. 

• Bomen in of op rand van huisweide. In of op 

rand van akkerland vaak probleem. 

Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 3



PRINCIPES
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Relatie architectuur — beplanting

De beplanting houdt rekening met de sterktes en 

zwaktes van de architectuur van het bedrijf in zijn 

totaliteit, en speelt in op de architecturale 

elementen daarvan.



PRINCIPES
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Voorbeeldslide
Extra info over voorbeeld – bv. locatie

Breking van dakoppervlak geeft speelsheid.

2 materialen zorgt voor verkleinen effect, 

Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 3



PRINCIPES
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Beplanting zelf

De beplanting bestaat zoveel mogelijk uit 

soorten die van nature voorkomen in het 

landschap, en vormt zo een vloeiende overgang. 

Er bestaat voldoende afwisseling binnen de 

beplanting op de site. De beplanting is 

toekomstbestendig, en kan tegen een stootje.



PRINCIPES

(d
at

u
m

)

4.  Beplanting zelf

De beplanting is robuust, toekomstbestendig, heeft ruimte om uit te groeien.

Zowel de soorten als de beheersvorm zijn aangepast aan het omliggende landschap.

Er bestaat over het hele bedrijf een ritmische wisselwerking tussen hoge beplanting (bomen) en lage 
(heesters). Hier en daar kan de ritmiek ook onderbroken worden, voor een contrasterend effect.

Er wordt gezorgd voor een mengeling aan soorten, om een hogere biodiversiteit te bekomen.



PRINCIPES
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Voorbeeldslide
Extra info over voorbeeld – bv. locatie

Hoekaccenten 

Gemengde aanplant 

Afbeelding 1

Afbeelding 2 Afbeelding 3



Correcte uitvoering:

• Plan uit vergunning =  verplichting !
• Gemeenten:   controleren  (sommige werken met borg…) 
• Provinicie:  

• bij indiening omgevingsvergunning wordt uitvoering vorige 
vergunning gecontroleerd. 

• Werken aan borgsysteem (met inning bij niet uitvoering)
• Werken aan controle ter plaatse

• correct uitvoeren! 
• Streekeigen soorten  (niet cultivars) 
• Juiste typologiën



Correcte uitvoering:

• Correcte uitvoering van samenstelling en van planttypologie
• Haag    is geen heg. 
• Hoogstam boom     - Leiboom
• …



Streekvreemd in landschapsbeeld: 
Leylandii
Robinia – Bolaccacia
Pyrus ‘Chanticleer’ 
Carpininus betulus ‘Fastigiata’
…







1. Aanplant losse heg 1/lm gemengd 
aanplanten maat 60/90 

Wilde liguster = Ligustrum vulgare
Hazelaar = Corylus avellana
Haagbeuk = Carpinus betulus
Kornoelje = Cornus sanguinea
Gelderse roos = Viburnum opulus

Beheer: hakhoutbeheer, cyclisch afzetten (om de 7-8 jaar) van de heesters tot 
tegen het maaivlak. 
Gemiddelde hoogte: ± 3 meter



2. Aanplant losse heg 
1/lm gemengd aanplanten maat 60/90 

Wilde liguster = Ligustrum vulgare
Hazelaar = Corylus avellana
Haagbeuk = Carpinus betulus
Alnus glutinosa = zwarte els.

Beheer: hakhoutbeheer, cyclisch afzetten (om de 7-8 jaar) van 
de heesters tot tegen het maaivlak. 
Gemiddelde hoogte: 3-4 meter









1. Aanplant hoogstambomen      1/10lm   

     maat 8/10 

Gemengd aanplanten  

Linde = Tilia cordata 

Zwarte els = Alnus glutinosa 

Zomereik = Quercus robur 

Haagbeuk = Carpinus betulus 

Beheer: eerste jaren opkronen tot een kroonhoogte van 3-4 meter, daarna vrij laten uitgroeien. 

Gem. hoogte: 20meter 

 

 

 

2. Aanplant losse heg      1/lm gemengd aanplanten  

    maat 60/90  

Dubbele rij  

 

Wilde liguster = Ligustrum vulgare  

Haagbeuk = Carpinus betulus  

Kornoelje = Cornus sanguinea  

Gelderse roos = Viburnum opulus  

Corylus avellana= hazelaar 

Beuk= Fagus sylvatica  

 

Beheer: hakhoutbeheer, cyclisch afzetten (om de 5-6 jaar) van de heesters tot tegen het maaivlak.  

Gemiddelde hoogte: 3 à 4 meter 

2B  Aanplant losse heg      1/lm gemengd aanplanten   

   maat 60/90  

Dubbele rij  

 

Haagbeuk = Carpinus betulus  

Kornoelje = Cornus sanguinea  

Gelderse roos = Viburnum opulus  

Beuk= Fagus sylvatica  

 

Beheer: hakhoutbeheer, cyclisch afzetten (om de 5-6 jaar) van de heesters tot tegen het maaivlak.  

Gemiddelde hoogte: 2 à 2.5 meter 

 



Meer info over landschappelijke integratie naar 
landbouwers

Wat kan Inagro vandaag al bieden?
www.inagro.be/landschappelijke-integratie

• Dienstverleners en subsidieverstrekkers
• Onderhoud van bedrijfsbeplanting
• Handvaten voor landschappelijke integratie
• Dossiersamenstelling bedrijfsintegratie

Hulp/input nodig? bedrijfsintegratie@inagro.be

http://www.inagro.be/landschappelijke-integratie
https://inagro.be/themas/bedrijfsontwikkeling-en-integratie/dienst-en-subsidieverleners-voor-bedrijfsbeplanting
https://inagro.be/themas/bedrijfsontwikkeling-en-integratie/onderhoud-van-bedrijfsbeplanting
https://inagro.be/themas/bedrijfsontwikkeling-en-integratie/handvaten-voor-landschappelijke-integratie
https://inagro.be/themas/bedrijfsontwikkeling-en-integratie/dossiersamenstelling-bedrijfsintegratie
mailto:bedrijfsintegratie@inagro.be


VRAGEN 



Bedrijfsintegratie in praktijk



www.inagro.be/bedrijfsintegratie-in-praktijk


