de voorzitter

Ruimtegebruik onder de loep
Met de publicatie van het Ruimterapport kwam het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid met
cijfers en statistieken die niemand verbazen. In de media werd (terecht) de nadruk gelegd op de massale
lintbebouwing in Vlaanderen en de impact daarvan op de ganse maatschappij. Het feit dat meer dan 13.000
km lintbebouwing voorkomt in Vlaanderen stemt meer dan tot nadenken, zo kan het echt niet verder. Onze
landbouwgrond ligt daar ergens achter verscholen, wat bij sommigen de bedenking ontlokt dat er in Vlaanderen geen open ruimte meer is. Ze is er wel, alleen zie je ze niet meer… De verrommeling van Vlaanderen
is echter een oud zeer en gaat al decennia door zonder dat er fundamentele verandering is in de benadering van het probleem, voor zover ooit een structurele aanpak op tafel lag. De land- en tuinbouwsector is
rechtstreeks en onrechtstreeks mee het slachtoffer van die ondoordachte ruimtelijke ordening zoals we die
vandaag kennen. Steeds meer plattelandsbewoners maken problemen wanneer wij aan het werk zijn vlakbij
hun woning en daarnaast zijn onze kleine, verstopte percelen ook een concurrentienadeel bij het bewerken
ervan ten opzichte van de grote vrij liggende percelen in de ons omringende landen. Wanneer de Vlaamse
bouwmeester twee jaar geleden zijn pijlen richtte op lintbebouwing en wonen op het platteland, kwam dat
bij velen hard aan. In de feiten wordt zijn vaststellingen en visie nu bevestigd door het Ruimterapport: 25%
van de Vlamingen woont in lintbebouwing en 6% in verspreide woningen op het platteland en vooral dat
eerste is een probleem. Wij horen vooral tot die laatste categorie van verspreide bewoning en kunnen moeilijk in dorpskernen gaan wonen. Wanneer publiekelijk uitspraken gedaan worden over de (te) hoge maatschappelijke kost van het landelijk wonen en het doorrekenen van die kost aan diegenen die er voor kiezen
om daar te gaan wonen, dan mag men niet voorbijgaan aan het feit dat er ook mensen zijn die er moeten
wonen omwille van hun beroep. Dan moet men ook rekening houden met de specifieke situatie waarin wij
ons, als bevolkingsgroep die werkzaam is op en met het platteland, bevinden. Open ruimte gebruikers en
bewoners, die er om den brode en van nature thuishoren kunnen niet over dezelfde kam geschoren worden
als de residentiële bewoners van het platteland.
We moeten af van de lintbebouwing en van een verdere inname van grond in het buitengebied, zeker in de
randen van steden, gemeenten en dorpen. Dat we daarbij ook vernieuwende ideeën voor de invulling van de
stads- of dorpsrand moeten omarmen lijkt duidelijk. De maatschappelijke visie op voedselproductie wijzigt
gestaag en we zullen er goed aan doen om daarin mee te gaan, als voedselproducent van ter plekke én als
landschapsbeheerder met terreinkennis.
Doen we dit niet, dan zullen anderen in onze plaats zeggen hoe het moet en zullen ze het zelf gaan doen,
wees daar maar zeker van. De ideeën die recent naar voor kwamen bij de projecten “productief landschap”
kunnen inspirerend werken voor wie met zijn gronden of bedrijf vlakbij woonkernen gesitueerd is. Misschien
wordt er aan de feesttafel rond de jaarwisseling ook onder elkaar wel over gepraat en komen de ideeën
spontaan naar boven.
Laat ons samen mee vooruit denken, rekening houdend met wat rondom ons aan het gebeuren is.
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