Ruilverkaveling
Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend gebied.
Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk
toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen.
Ruilverkaveling bevordert zo de rendabele en duurzame landbouwuitbating.
De wetgever creëerde het instrument ruilverkaveling in de naoorlogse periode voor
de ontwikkeling van de landbouwsector zoals in de ons omringende landen en voor
de verbetering van de externe landbouwstructuren. Einde '88 werd de Vlaamse
Landmaatschappij belast met de uitvoering van ruilverkavelingsprojecten in
Vlaanderen.
De doelstellingen zijn inmiddels veel ruimer geworden. Ruilverkaveling past zich
hierbij in in het ruimtelijke ordenings-, het milieu- en natuurbeleid en het
plattelandsbeleid. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bij te dragen aan natuuren landschapszorg, zorg voor cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, recreatief
medegebruik, ... in evenwicht met de landbouwkundige verbeteringen.
Ruilverkavelingsprojecten worden uitgevoerd in gebieden met een hoofdzakelijk
landbouwkundige bestemming. Ze liggen verspreid over gans Vlaanderen, met
concentratie in de voornaamste landbouwstreken.
De Ruilverkaveling Hoegaarden is afgewerkt. Bij deze ruilverkaveling (totale
oppervlakte 1664 ha) waren er 324 gebruikers, met 134 actieve landbouwbedrijven.
In de ruilverkaveling werd 72 km wegen (buiten de dorpskernen) aangelegd. Ook
wachtbekkens, Marollekapel en de educatieve Geosite maken deel uit van deze
ruilverkaveling. Er werd 90 ha ingericht als nieuwe natuur.
Ruilverkaveling Willebringen is momenteel in uitvoering.
Meer info in deze infokrant of via de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) via
deze link: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Willebringen.aspx
Vanaf 3 mei 2016 zal de VLM elke dinsdagvoormiddag tussen 9.30 en 12 uur in de werfkeet te
Meldert aanwezig zijn om vragen over de ruilverkaveling te beantwoorden aan betrokken
eigenaars, gebruikers en inwoners

Meer informatie en contact:
Milieudienst – milieuambtenaar
Philip
PEETERSILLE

tel: 016 76 87 40

e-mail: philip.peetersille@gemhoegaarden.be

Diensthoofd Technische dienst
Elke VANDEPLAS

tel: 016 76 87 30

e-mail: elke.vandeplas@gemhoegaarden.be

Dienst ruimtelijke ordening – stedenbouwkundig ambtenaar
Marlies BUVENS

tel: 016 76 87 20

e-mail: hector.hendrickx@gemhoegaarden.be

