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Enkele cijfers (2015):

• 3600 bedrijven

• 15% van het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen (23.998)

• Opvallend binnen de Land- en tuinbouw in de provincie Antwerpen

• Glastuinbouw: toppositie in Vlaanderen 

• Grotere veeteeltbedrijven

• Grootste areaal aardbeien

• Boomkwekerij is in oppervlakte een groeiende sector

Antwerpse land- en tuinbouw, een 
divers maar sterk merk!

Intensief, kleinschalig, competitief, 
exportgericht, gespecialiseerd, kwaliteitsvol
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Ruimtelijke situering

Tendens: Aantal bedrijven daalt,    
oppervlakte per bedrijf stijgt
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Landbouwprofiel
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Agrocomplex
Land- en tuinbouw is deel van een groter netwerk
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Oppervlakte cultuurgrond



Oppervlakte cultuurgrond

90.707 ha. 
31,5% van het grondgebied van de provincie



Oppervlakte cultuurgrond

90.707 ha. 
31,5% van het grondgebied van de provincie

48 % grasland48 % grasland

32% snijmais32% snijmais

8% korrelmais8% korrelmais

3 % aardappelen3 % aardappelen

2 % granen2 % granen

6 % openlucht6 % openlucht

1 % serre1 % serre
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Veehouderij

• 25 % van de Vlaamse populatie runderen (334.000)

• 16 % van de Vlaamse populatie varkens (985.000)

• 29 % van de Vlaamse populatie pluimvee (9,2 miljoen)

• De bedrijven in de provincie Antwerpen zijn groter dan het Vlaamse 
gemiddelde



10 - 16/06/2017

Tuinbouw

Open lucht Onder bescherming
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Glastuinbouwont

• Toppositie in Vlaanderen!

• Bijna 50% van het Vlaams glastuinbouwareaal 

• Bijna 60% van het Vlaams areaal groenten onder glas

• Belangrijke economische sector

• Primaire productiewaarde: +/-650 mlj.€

• Sterk agrocomplex

• Belangrijke elektriciteitsproducent

• Provinciaal glastuinbouwbeleid

• Behoud en verduurzaming van het glastuinbouwareaal

• Ondersteuning praktijkonderzoek

Ontwikkelingskansen glastuinbouw
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Situering

Hoogstraten (137 ha)

Sint-Katelijne-Waver (123 ha)

Merksplas (98 ha)
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Diverse sector
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Diverse sector

• Afhankelijk van de teelt in de serre
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Verschillende bedrijfsmodellen
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Glastuinbouw, een sector in volle evolutie.
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Glastuinbouw, een sector in volle evolutie.
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Vlaams driesporenbeleid

• Vraag van de sector

1. Rechtszekerheid: nood aan ruimte om te ondernemen

2. WKK-technologie: nood aan nutsinfrastructuur

• Driesporenbeleid:

• SPOOR 1: Beoordeling van stedenbouwkundige aanvragen voor bedrijven 
in agrarisch gebied (� Toetsingskader).

• SPOOR 2: Verdere ontwikkeling van glastuinbouw in de regio’s waar reeds 
glastuinbouw geconcentreerd is (� Macrozonebeleid).

• SPOOR 3: Ontwikkeling van clusters/ glastuinbouwzones (� Synergie; 

Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s)).

� Ruimtelijke focus
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Macrozones?

• Ruimtelijke focus

• Macrozones opgenomen in ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)
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Vlaams driesporenbeleid in de provincie Antwerpen?

Macrozone Sint-Katelijne-Waver (SKW)

Macrozone Boechout – Ranst 
(BoRa) 

Macrozone Hoogstraten (HS)

• Ruimtelijke focus

• Macrozones opgenomen in ruimtelijk structuurplan Antwerpen (RSPA)

• Macrozones opgenomen in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS)
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Macrozones, situatie op terrein?

Willekeurig illustratief voorbeeld

SKW en BoRA

Willekeurig illustratief voorbeeld

HS
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Provinciaal glastuinbouwbeleid 
– Beleidsbrief (nov. 2015)

• DOELSTELLING: 

= Behouden en verduurzamen van het glastuinbouwareaal.

• Focus: autonome ontwikkeling = Maatwerk

• Startend vanuit lokaal draagvlak

• Inzetten op 4 pijlers

1. Ruimte

2. Ontwikkeling

3. Verduurzaming/ Energie

4. Agrarische reconversie en landschapsintegratie
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Pijler 1 - Ruimte

• Situatie op terrein: verspreid model en glastuinbouwgebieden

• Doelstelling: Ruimte voor de 4 modellen

• Basis ruimtelijk beleid: RSV � RPSA � GRS

RUIMTELIJK ONDERZOEK :

1. Ruimtelijke visies macrozones

2. Verfijning d.m.v. rasteroefening i.s.m. met lokale besturen

3. Nota ruimte

4. Ruimtelijke ontwikkeling nabij restwarmte en CO2
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Pijler 1 – Ruimte – Macrozone Hoogstraten

Kaderplan (2008)
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Pijler 2 - Ontwikkeling

• Contactpunt

• Lokale besturen en sector

• Organiseren van overleg

• Projectvergadering

• Informeel overleg

• Input vanuit ruimtelijk onderzoek

• Samenwerking POM-Antwerpen

• Expertise industrieterrein inzetten op glastuinbouwontwikkeling

• Ruimtelijke potenties nabij industrie met restwarmte en CO2
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Pijler 2 – Ontwikkeling – Macrozone Hoogstraten

Ontwikkelingen 2007 – 2013 
Bron: FOD Economie

+ 48ha

+ 61ha

+ 14ha

Bedrijven met meerdere bedrijfsleiders.
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Pijler 3 – Verduurzaming
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Pijler 3 – Verduurzaming – Macrozone Hoogstraten
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Pijler 4  - Agrarische reconversie en landschapsintegratie

PDPO-project ‘Mooi glaslandschap’

Zet in op:

1. Agrarische reconversie

2. Landschapsintegratie

3. Draagvlak en beleving

Project loop t.e.m. 30 juni 2018
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