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Veldgebied Brugge- Liesbeth Gellinck 



 Vlaamse overheid  
Taken van de Vlaamse Landmaatschappij 

De missie van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM): 
SAMEN INVESTEREN IN DE OPEN RUIMTE 

• Open ruimte = het buitengebied en de randstedelijke open ruimte  

 in Vlaanderen 

• Samen investeren= op vraag van onze partners 

• Bijdragen tot een duurzaam platteland 

• Inrichten en beheren van de open ruimte 

• Milieu beschermen tegen eutrofiëring 



Bestemming    ⇒       Inrichting         ⇒  Beheer 

geschikt maken van 
gebieden voor 
functies die aan 
een bepaald gebied 
zijn toegekend 

aanduiding van 
gebieden voor 
activiteiten en het 
stellen van 
randvoorwaarden of 
kaders daarvoor 

de zorg dat de 
gebieden duurzaam 
de functie eigen aan 
de toegekende 
bestemming kunnen 
blijven vervullen 

Inrichting in Vlaanderen 
Wat is inrichting?  
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Veldgebied Brugge 

Randstedelijk gebied 
Brugge 

Mobiliteitsas Gent-
Brugge-Zeebrugge 

Veldgebied 
Jabbeke-
Wingene Bulskampveld 



Veldgebied Brugge 

• Randstedelijk Gebied Brugge: inrichtingsplan Groene Fietsgordel 

Brugge, studie zuidwestelijk stadsrandbos 

• Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge: inrichtingsplan Nieuwenhove-

Gruuthuuse, A11, Zwankendamme 

• Bulskampveld: inrichtingsplan Sint-Amandus, Wildenburg-Aanwijs, 

onthaalinfrastructuur Landschapspark 

• Veldgebied Jabbeke-Wingene: inrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid, 

Moubeek-Vloethemveld 



Groene gordel 
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Inrichten Wulgenbroeken 

landschapsplannen 

Fietspad Sint-Pietersplas 

Haalbaarheidsstudie fietslink 
Genencor 

Promotie en bewegwijzering 

Groene gordel app 

Wandelnetwerk Beverhoutsveld 

Rustpunt en fietspad AZ Sint-Lucas 
aanleggen, rustpunt Blankenbergse 
dijk 
Grondverwerving  

Aanbesteden Assebroekse meersen,  

Fietspad Ryckevelde opleveren 

Regionaal 
Landschap 
Houtland 

Valkenbos inrichten  

Fietspad Chartreuse en Tillegem 

Sluipwegen Moerbrugge aanpakken 

Opleveren fietspad Wulgenbroeken 

Inhuldigen speelplaats Pierlapont 

Aankoop veilige 
schoolroutes 

Brugge 

Westtoer 

VLM 

ANB/VLM 

Provincie 

Oostkamp 2013 

Fort van Beieren inrichten 

Zedelgem 

Aanbesteden natuurinr Damme (NP) 

VLM 

Oproep quickwins 

Kwetshage   



Studie zuidwestelijk stadsrandbos 

•  Studie naar het onthaal in het bosgebied ten zuiden van 
Brugge: 
  Onthaalpoorten (parkings, horeca) 
  Recreatieve verbindingen en routes: wandelaars, fietsers, ruiters 
  Afspraken tussen partners inzake bewegwijzering en onthaal 

  Individuele eigenaars: uitvoering bosbeheerplan, samenwerking 
Regionaal Landschap, subsidie landinrichting  
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Bulskampveld 

  Landschapspark  
  Uitvoering via partners, inrichtingsplannen en 

natuurinrichtingsproject 
  “Verbeteren van de omgevingskwaliteit in het gebied en 

het ontwikkelen van een kwaliteits- en respectvol 
recreatief aanbod op maat van de streek en haar 
bewoners” 

  Samenwerking met overheden en heel wat grote eigenaars 
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Charter 28/9/2011 tussen 12 partners 

29/02/2012 



Perimeter 

29/02/2012 



Inrichting via landinrichting 

  IP Sint-Amandus 
  Inrichting heirweg, omgeving Wolvegrachthoeve, natuuraanleg 

Lindeveld, dreefherstel, ruiterroute, landschapsaanleg para-
agrarisch gebied, diverse ingrepen bij particulieren 

  IP Wildenburg-Aanwijs 
  Onthaalpoort parking Aanwijs en omgeving Wildenburg  
  Missing links recreatief netwerk 
  Inrichting omgeving Blauwhuisbeek (waterberging) 
  Cultuurhistorische opwaardering omgeving kapel Sint-Pietersveld 
  Milderende maatregelen wildschade 
  Veilig fietspad aanleggen 

  IP Onthaalinfrastructuur Bulskampveld 
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Sint-Amandus 
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Inrichting parkelementen 
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Recreatie- aanpak 

  Veelgevraagd door burgers en gemeentebesturen 
  Dikwijls via bestaande dreven of private aarden wegen 
  VLM bereidt de plannen voor: 

  Keuze van tracés 
  Aankoop van percelen ifv ruilen 
  Vrijwillige aankoop of onteigening 
  Respect voor privacy: routes lopen enkel langs bezienswaardigheden 

in overleg met eigenaars/gebruikers 
  Mogelijkheid tot compenseren pacht 
  Mogelijk via erfdienstbaarheid 
  Mogelijk via recreatieve beheerovereenkomst 

  Uitvoering door partner of door VLM 
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Voorbeeld 

 Wandelverbinding woonwijk naar naburige weg 



Veldgebied Jabbeke-Wingene 

  IP Groenhove-Vrijgeweid 
  Aanleg speelbos nabij Groenhovebos en in Zorgvliet 
  Aanleg rustpunten Vrijgeweide wandelpad 
  Velddambeek: inrichting vallei ifv waterberging en 

natuurontwikkeling 
  Ruitercircuit rondom Groenhovebos 
  Maatregelen bij particuliere landbouwers 

  IP Moubeek-Vloethemveld 
  Werken aan waterkwaliteit Moubeek 
  Halen instandhoudingsdoelen Sint-Andriesveld en Vloethemveld 
  Menroute Snellegem 
  Trage wegen Zedelgem 
  Groene 62 Torhout - Verloren kost 
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Voorbeeld 

7/25/13 18 

  Inrichting domein private eigenaar ifv wildbeheer en 
natuurontwikkeling: 
  Aanleg poelen 
  Aanplant hagen 
  Hermeanderen waterloop 



Landschapsaanleg en natuurontwikkeling 
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Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge 

  IP A11: flankerend beleid aanleg snelweg 
  IP Zwankendamme: aanleg groenbuffer naast nieuw 

rangeerstation Infrabel 
  IP Nieuwenhove-Gruuthuuse: recreatieve verbindingen en 

landschapsaanleg nabij Oostkamp 
  IP kanaal Gent-Brugge: natuurherstel vallei van de Zuidleie, 

fietssnelweg vervolledigen, flankerend beleid ontdubbeling 
spoorlijn. 
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Mogelijkheden private eigenaren? 

• Eenmalige inrichtingswerken worden gesubsidieerd (70 of 30 %) 

• Kaderend binnen globaal concept inrichtingsplan 

• Eigenaar moet goed beheren als een goede huisvader 

• Afsluiten van een overeenkomst (20 jaar) 

• Drevenherstel 

• Restauratie erfgoed 

• Landschapsherstel-inrichting park 

• Natuurherstel 

• Oeverinrichting 

• Recreatieve ontsluiting 



Hoe gaat dit in zijn werk? 

   Kasteelpark 
  Uitvoering:   VLM of particulier 
  Financierende partner  Particulier 
  Geraamde kostprijs:   

  Inrichting:     47.583 euro 
  Verwijderen sliblaag kasteelvijver 
  Plaatselijk creëren van natuurlijke oevers 
  Nieuwe uitlaatconstructie water kasteelvijver  
  Consolidatie/restauratie ijskelder 



Plattelandsontwikkeling 

  In 2013 wordt door minister-president Peeters een oproep 
tot korte termijnprojecten gelanceerd 

  Projecten moeten uitgevoerd worden in 2014 
  Kleinschalige projecten 
  Maximale subsidie 50%  tot een maximum van 20.000 euro 

cofinanciering 
  Kaderen in charter Bulskampveld of Groene gordel 
  Los van inrichtingsplannen 
  Thema’s vrij te kiezen: inrichting, samenwerking, educatie 
  Meer info: website VLM www.vlm.be 
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