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AANBEVELINGEN M .B.T. DE RUIMTEBEHOEFTE VOOR TOERISME EN RECREATIE IN 
VLAANDEREN  

 
 

Ter voorbereiding van het nieuwe ruimtelijke structuurplan Vlaanderen 2020 liet Toerisme Vlaanderen de studie 
“Ruimte voor toerisme en recreatie in Vlaanderen” (RuiTeR) uitvoeren. De belangrijkste doelstellingen van deze 
studie zijn: 

� het inschatten van het bestaande ruimtegebruik en de toekomstige ruimtebehoefte van toerisme en 
recreatie in Vlaanderen;  

� het formuleren van beleidsaanbevelingen voor ruimtelijke ordening op het vlak van toerisme en recreatie. 

Deze studie werd afgerond in januari 2007. In 2008 werden de resultaten en voorgestelde beleidsaanbevelingen 
van deze studie besproken met de belangrijkste spelers in het toeristisch-recreatieve veld. Het doel was te 
komen tot gedragen beleidsaanbevelingen. De resultaten van dit proces worden hieronder weergegeven. 

 
3.1. UITGANGSPUNTEN VOOR HET INSCHATTEN VAN DE RUIMTEBEHOEFTE 
 
Een probleemstelling bij de start van het onderzoek betrof de noodzaak om inzicht te verwerven in de bestaande 
ruimte-inname en ruimtelijke spreiding van de toeristische en recreatieve voorzieningen, met andere woorden het 
bestaande ruimtegebruik. In de RuiTeR-studie werd vertrokken van het toeristisch-recreatieve product. Dit 
toeristische product is het geheel van alles wat een toerist en recreant consumeert vanaf zijn vertrek thuis tot aan 
en in de bestemming. 
 

Het ‘toeristisch-recreatief’ product bestaat uit: 
Aantrekkingselementen (die 
de kern van het product 
uitmaken) 

natuur en landschap, cultuurhistorisch erfgoed, musea, 
attracties, groendomeinen, bosgebieden, … 

Infrastructuur: logies-
accommodatie 

hotels, vakantiewoningen, campings, vakantieparken, 
jeugdlogies, tweede verblijven, … 

Overige ondersteunende 
toeristisch-recreatieve 
infrastructuur 

congresinfrastructuur, funshoppingmogelijkheden, 
multipurpose complexen, water, … 

 
De studieopdracht werd vooral toegespitst op de aantrekkingselementen en de ondersteunende infrastructuur die 
‘ruimtebehoevend’ zijn. Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld het roerend cultureel erfgoed, zoals waardevolle 
kunstcollecties, theatervoorstellingen, … , niet beschouwd wordt omdat er geen direct verband is met ruimte. Er 
is wel een impliciete verwijzing omdat deze zaken ondergebracht zijn in ‘gebouwen’ zoals musea en 
theaterhuizen die wel in rekening gebracht worden. 
De toeristisch-recreatieve elementen kunnen voorkomen als ruimtelijke entiteit  of zijn ruimtelijk verweefbaar .  
• een ruimtelijke entiteit : dit zijn goed definieerbare en duidelijk geografisch omschrijfbare elementen van het 

toeristisch-recreatieve systeem waarvan het ruimtegebruik eenvoudig kwantificeerbaar is (vb. 
vakantieparken). Deze elementen onderscheiden zich meestal ook door de formele aard van het 
ruimtegebruik. Ze zijn meestal gelegen in daarvoor specifiek bestemde gebieden op het gewestplan of op de 
plannen van aanleg en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen en kunnen omwille van hun specifieke oorsprong 
(bewuste aanleg) en aard meestal omschreven worden als ‘monofunctionele’ elementen. 

• een verweefbaar element : dit zijn elementen die omwille van hun omvang niet als een afzonderlijke 
ruimtelijke entiteit te herkennen zijn of die omwille van hun toeristisch-recreatieve functie ten opzichte van de 
andere functies als medegebruik kunnen beschouwd worden. Het is dus een element dat omwille van zijn 
schaal en functie perfect integreerbaar is in een omgeving, zonder het functioneren van deze omgeving en 
de andere functies in deze omgeving in het gedrang te brengen. Voor deze elementen van het toeristisch-
recreatieve systeem is het moeilijk een relevante ruimtebegroting te maken. Op formeel vlak zijn deze 
elementen (zoals hotels, restaurants, bezoekersinfrastructuur, …) opgenomen in een bestemming waarvan 
de hoofdfunctie toeristisch noch recreatief is. 
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3.2. MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK 
 
Het feitelijk ruimtegebruik werd enkel bepaald voor de toeristisch-recreatieve elementen die beschouwd worden 
als ‘ruimtelijke entiteit’ (zie verder). Toch kan er uit de studie geconcludeerd worden dat een heel groot deel van 
de toeristisch-recreatieve voorzieningen verweven zijn met het ruimtelijke weefsel van stad en platteland (musea 
in steden, hotels in steden, B&B’s op het platteland, jeugdverblijven op het platteland, fietsroutes op het 
platteland, ...). Het gebruik van de ruimte voor recreatieve doeleinden kenmerkt zich aldus meer en meer als een 
tijdsruimte - continuüm en ontsnapt daarom ook meer en meer aan een strikte planologische zonering en 
planning. 
Het is voor de toeristisch-recreatieve sector bijgevolg zeer belangrijk dat het meervoudige ruimtegebruik verder 
uitgewerkt en ondersteund wordt. Over dit principe is men het meestal wel eens, maar de concrete uitvoering 
ervan verloopt vaak moeizaam. Vooral de ondersteunende voorzieningen (logies en voorzieningen) botsen op 
heel wat moeilijkheden, ondanks het feit dat het functiewijzigingsbesluit een aantal ontwikkelingsmogelijkheden 
voor hen omvat.  
Indien er onvoldoende garanties kunnen geboden worden m.b.t. de verweving van toeristisch-recreatieve 
activiteiten, zal dit ongetwijfeld consequenties hebben op de voorliggende ruimtebehoefte.  Dan zal de 
ingeschatte ruimtebehoefte (zie verder) ongetwijfeld naar boven moeten worden bijgesteld. 
 
Aanbeveling : Zowel het platteland als de stad moet voldoende t oeristisch-recreatief ontsloten worden en 
bijgevolg moet er (zowel letterlijk als figuurlijk)  ruimte zijn voor het inplanten van de nodige 
ondersteunende voorzieningen (infoborden, parking, diverse overnachtingsmogelijkheden, 
randinfrastructuur, …) opdat het recreatieve medege bruik op een marktconforme en kwalitatieve manier 
kan ontwikkelen.  
 
 
3.3. FEITELIJK RUIMTEGEBRUIK DOOR TOERISME EN RECREATIE 
 
Onderstaande tabel geeft slechts een gedeeltelijk inzicht in de ruimte ingenomen door toerisme en recreatie. De 
gehanteerde methode voor de ruimtelijke inventarisatie selecteerde toeristische en recreatieve voorzieningen die 
als duidelijk afgebakende ‘ruimtelijke entiteiten’ kunnen herkend worden.  
Voor de meeste economisch belangrijke toeristisch-recreatieve bedrijven is wel een vrij volledig beeld op de 
ruimte-inname verworven. Het betreft de openluchtrecreatieve en waterrecreatieve aantrekkingspolen, de 
attractie- en themaparken, zoo’s en dierenparken, openluchtrecreatieve verblijven (in de ruimte-inventaris 
opgesplitst in ‘openluchtrecreatieve terreinen’ en ‘multifunctionele openluchtrecreatieve terreinen’), de (sociale) 
vakantiecentra en vakantiehuizen en jachthavens.  
 
Feitelijk ruimtegebruik en planologische bestemming  

 

Recreatie-
gebied 
(in ha) 

Groene 
bestemming 

(a) (in ha) 

Ontginnings-
gebied (in ha) 

Andere 
bestemmingen 

(in ha) 

Totaal 
(in ha) 

Wandelbossen 84 9.976 12 971 11.043 
Speelbossen 336 1.704 10 161 2.210 
Natuurgebieden en bezoekerscentra 18 4.435 58 267 4.779 
Openluchtrecreatieve en 
waterrecreatieve aantrekkingpolen 1.571 1.002 290 (b) 210 3.073 
Attractie- en themaparken 99 18 0 20 137 
Zoo’s en dierenparken 0 0 2 65 67 
(Sociale) vakantiecentra en 
vakantiehuizen 5 1 0 11 17 
Openluchtrecreatieve terreinen vergund 1.039 89 0 86 1.214 
Openluchtrecreatieve terreinen niet-
vergund 314 47 0 42 403 
Multifunctionele openluchtrecreatieve 
terreinen 573 87 252 (c) 36 947 
Jachthavens 72 6 18 (d) 113 209 
Totaal 4.113 17.362 643 1.983 24.100 

 
a) Onder groene bestemmingen worden parkgebieden, buffergebieden, groengebieden, natuurgebieden en bosgebieden gerekend. 
b) Waarvan 37 ha in een ontginningsgebied zonder nabestemming recreatie. 
c) Waarvan 44 ha in ontginningsgebied zonder nabestemming recreatie. 
d) Gerealiseerd ontginningsgebied. 
We onderscheiden ruimte die ‘hard’ en ‘zacht’ door toerisme en recreatie is ingenomen.  
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Ruimte die zacht door toerisme en recreatie is inge nomen 
Ruimte die zacht door toerisme en recreatie wordt ingenomen, zijn gebieden die voor toeristisch en recreatief 
gebruik aantrekkelijk en belangrijk zijn, maar waar recreatie in tijd en intensiteit eerder medegebruiker is van de 
ruimte. We hebben het hier over grote ruimtelijke eenheden, zoals natuurgebieden met bezoekerscentra en 
wandelbossen, waar recreatie als een expliciet medegebruik naar voor komt. Het recreatieve en toeristische 
gebruik is er meestal geregeld via het beheer (organisatie en beheerplan) van de sites volgens het bos- of 
natuurdecreet. Het beeld is vertekend voor de natuurgebieden omdat hier slechts 19 gebieden zijn geselecteerd. 
Het betreft gebieden met een hoge toegankelijkheidsgraad (promotie, bekendheid, bezoekerscentra).  
In totaal gaat het om 18.032 ha: 
� 61 wandelbossen nemen 11.043 ha in en 408 speelbossen en speelzones in bossen nemen 2.210 ha in; 
� 19 natuurgebieden met bezoekerscentra nemen 4.779 ha in. 
In de gebieden die zacht door recreatie en toerisme worden ingenomen, is slechts een beperkt deel van de 
ruimte planologisch bestemd als recreatie. Dit komt goed overeen met de aard van het recreatieve en 
toeristische gebruik van deze gebieden wat vooral kan gezien worden als medegebruik in natuurlijke en bosrijke 
gebieden. 
 
Ruimte die hard door toerisme en recreatie is ingen omen 
Ruimte die hard door toerisme en recreatie wordt ingenomen, zijn intensief voor recreatie gebruikte gebieden.  
In totaal gaat het om 6.067 ha: 
� 296 (al dan niet vergunde) openluchtrecreatieve verblijven nemen 2.564 ha in en vijf (sociale) vakantiecentra 

en huizen nemen 17 ha in; 
� 19 attractie- en themaparken, zoo’s en dierenparken nemen 204 ha in; 
� 108 jachthavens nemen 209 ha in; 
� 31 openluchtrecreatieve en waterrecreatieve aantrekkingspolen nemen 3.073 ha in. 
In de gebieden die eerder hard voor recreatie en toerisme worden gebruikt, is de ruimte in grotere mate bestemd 
als recreatie. De niet als dusdanig bestemde ruimten zijn: 

� enerzijds meer natuurlijke en bosrijke gebieden die recreatieve medegebruiksmogelijkheden bieden aan 
bijvoorbeeld openluchtrecreatieve verblijven of; 

� anderzijds effectief zonevreemde toeristische en recreatieve voorzieningen.  
Dit laatste betekent dat aanpassingen van de planologische bestemmingsstatus aan de feitelijke toestand een 
significante ingreep op de ruimteboekhouding inhoudt. 
 
Ruimteboekhouding 
Voor wat betreft de ruimteboekhouding op Vlaams niveau dient ingeschat te worden hoeveel van de ruimte die 
‘hard’ door toerisme en recreatie wordt gebruikt, een niet-recreatieve bestemming heeft. 
� voor de (al dan niet vergunde) (multifunctionele) openluchtrecreatieve terreinen is dit 431 ha1, waarvan 223 ha 

in een groene bestemming en 44 ha in ontginningsgebied (zonder nabestemming recreatie);  
� voor de (sociale) vakantiecentra en huizen ligt 12 ha in een niet-recreatieve bestemming; 
� voor de attractie- en themaparken bedraagt dit 38 ha, zoo’s en dierenparken bedraagt dit 67 ha, samen is dit 

105 ha (in hoofdzaak zone voor gemeenschapsvoorzieningen); 
� voor de jachthavens is dit 119 ha (naast 18 ha in gerealiseerd ontginningsgebied); 
� voor de openluchtrecreatieve en waterrecreatieve aantrekkingspolen is dit 1.249 ha, waarvan 1.002 ha in 

groene bestemming en 37 ha in ontginningsgebied (zonder nabestemming recreatie). 
Deze cijfers zijn als indicatief te beschouwen voor de spanning op de ruimteboekhouding (relatie feitelijke 
toestand en planologische bestemming).  
Daarnaast moeten we ook rekening houden met de zonevreemde jeugdlogies. Veel van het ruimtegebruik van 
jeugdlogies kan begrepen worden als een vorm van recreatief medegebruik, het betreft de spel- en speelruimte 
in en rond het domein van de jeugdaccommodatie. We schatten in dat er ongeveer 100 ha zal nodig zijn om de 
zonevreemdheid van deze verblijven op te lossen.  
Op eenzelfde manier moet omgegaan worden met plattelandslogies (gastenkamers, vakantiewoningen). We 
gaan er in de eerste plaats vanuit dat de meeste ontwikkelingen op dit vlak kunnen ingepast worden als 
recreatief medegebruik van het landbouwgebied, ook deze op grote erven en monumenten (kastelen). We 

                        

1 Hier moet rekening gehouden worden met een foutenmarge bij de vergelijking van de contouren van de vergunde 
openluchtrecreatieve terreinen en het digitale bestand van het gewestplan en bestemmingen van de ruimtelijke 
uitvoeringsplannen. 
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schatten voorzichtigheidshalve dat er toch ongeveer 50 ha zal nodig zijn om de zonevreemdheid van niet 
inpasbare plattelandslogies op te lossen.  
In totaal dient er voor 2.066 ha nagegaan worden of het feitelijke gebruik overeenkomt met de planologische 
bestemming.  
Site per site zal een afweging moeten gemaakt worden om na te gaan of de bestemming conform kan gemaakt 
worden met het feitelijk recreatief gebruik (ruimte die ‘hard’ door recreatie is ingenomen), dan wel dat delen van 
dit gebruik als recreatief medegebruik kunnen beschouwd worden of gecompenseerd moeten worden.2 
Beschouwen we de ruimteboekhouding op het niveau Vlaanderen dan moet rekening gehouden worden met een 
verschuiving van een zekere grootheid van een niet-recreatieve bestemming naar een recreatieve bestemming. 
 
Aanbeveling : voor de ruimte die eerder ‘hard’ door de recreati eve en toeristische functie wordt 
ingenomen moet, na afweging, een bijstelling van de  planologische bestemming gerealiseerd worden 
teneinde de ‘zonevreemde’ functies te regulariseren . Deze planologische ruimtevraag bedraagt 
(maximum) 2.066 ha. 
 
 
3.4. TOEKOMSTIGE RUIMTEBEHOEFTE VOOR TOERISME EN RECREATIE 
 

Het inschatten van de te verwachten evoluties inzake ruimtebehoefte voor toerisme en recreatie in Vlaanderen 
worden ingegeven door maatschappelijke trends aan de ene kant en door een gedetailleerde analyse van 
sectorspecifieke evoluties aan de andere kant. De maatschappelijke trends geven een inzicht in de behoeften en 
eisen die de consument aan toerisme en recreatie stelt, ook op ruimtelijk vlak. Deze toeristisch-recreatieve 
vraagtrends werden vertaald naar de ruimtelijke impact in Vlaanderen. Een analyse van de sectorspecifieke 
evoluties gebeurde aan de hand van gesprekken met bevoorrechte getuigen en een bevraging naar 
ruimtebehoefte bij de sector. 
Aan de hand van de ruimtelijke impact van de toeristisch-recreatieve vraagtrends en de sectorspecifieke 
evoluties werd voor de verschillende toeristisch-recreatieve elementen de ruimtebehoefte ingeschat. Er is een 
effectieve ruimtebehoefte in de volgende sectoren: 
� attractie- en themaparken, zoo’s en dierenparken: 103 ha voor uitbreiding van bestaande en reserve voor 

nieuwe parken; 
� openluchtrecreatieve en (water)recreatieve aantrekkingspolen: 265 ha voor uitbreiding en nieuwe projecten; 
� jeugdlogies: 50 ha omwille van kwaliteitsverbetering en vernieuwing van het aanbod; 
� openluchtrecreatieve terreinen: 463 ha3 voor uitbreiding van bestaande kampeermogelijkheden en nieuwe 

projecten; 
� multifunctionele openluchtrecreatieve terreinen: 435 ha voor uitbreiding van de bestaande parken en nieuwe 

projecten; 
� hotelzones: 50 ha als reserve voor deze ontwikkelingen; 
� plattelandstoerisme (logies): 200 ha4 voor nieuwe ontwikkelingen die niet als recreatief medegebruik kunnen 

ingepast worden; 
                        

2 Voor de meeste onvergunde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven werd in het verleden al een afweging gemaakt. 
Toen werd beslist deze te sluiten. Wij pleitten hier dan ook niet om deze alsnog te regulariseren. Maar het feit dat veel van 
deze terreinen nog steeds open zijn, betekent dat de vraag ernaar nog voldoende hoog is. In dit opzicht wensen wij dat het 
aantal ha dat vandaag door zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven wordt ingenomen, behouden blijft.  

3 Dit getal was oorspronkelijk enkel gebaseerd op de ruimtebehoefte die resulteerde uit de bevraging van de bedrijven met 
een (multifunctioneel) openluchtrecreatieve terrein. Er werd dus geen rekening gehouden met eventueel nieuwe initiatieven. 
Zowel de kampeersector als de overheid heeft signalen opgevangen van mogelijke nieuwe initiatieven voor het inplanten van 
(multifunctionele) openluchtrecreatieve terreinen. Bij nieuwe initiatieven gaat het vaak om grootschalige projecten met 
oppervlaktes variërend tussen de 50 – 500 ha. Daarom werd een bijkomende behoefte voorzien van 400 ha voor nieuwe 
projecten (100 ha bij de openluchtrecreatieve terreinen (voor 1 tot 2 projecten) en 300 ha bij de multifunctionele 
openluchtrecreatieve bedrijven (voor 1 tot 2 projecten)). 

4 Voor de berekening van het oorspronkelijke getal (50 ha) was uitgegaan van een stijging van 450 extra logies voor de 
komende 15 jaar. Op basis van de groei van het aanbod tijdens de voorbije jaren en de uitstoot van de gebouwen uit de 
landbouw is een groei van 1.000 eenheden over 15 jaar meer realistisch. Daarom wordt gepleit voor 200 ha bijkomende 
‘toeristische ruimte’ voor het plattelandstoerisme en de erfgoedlogies. Deze oppervlakte zal nodig zijn voor het regulariseren 
of toelaten van solitaire vakantiewoningen, het toelaten van grotere eenheden voor plattelandstoerisme in bestaande 
gebouwen en van erfgoedlogies op kasteeldomeinen. Er wordt ook geopperd om ook een stuk van de omliggende tuin van de 
boerderij of het domein van kastelen een toeristisch-recreatieve functie toe te kennen. 



        5 

 

Toerisme Vlaanderen 

� jachthavens 80 ha voor uitbreiding bestaande en nieuwe locaties. 
In de onderstaande tabel wordt deze toekomstige ruimtevraag meer in detail weergegeven. Er werd een 
onderscheid gemaakt tussen de minimale vraag (vooral op de korte termijn) en een bijkomende vraag (op korte 
tot langere termijn). 
 
Aanbeveling : Voor economisch belangrijke toeristisch-recreatie ve bedrijven en domeinen herkennen we 
aldus een effectieve minimale ruimtevraag (op de ko rte termijn) van ongeveer 909,5 ha, met daarnaast 
minstens een extra vraag van ongeveer 736,5 ha (omw ille van extrapolatie van de ruimtevraag, 
onzekerheid over instrument van recreatief medegebr uik en onzekerheidsmarge bij sommige 
ontwikkelingen). Dit geeft een indicatieve maximale  uitbreidingsvraag van 1.646 ha.



        6 

 

Toerisme Vlaanderen 

 

Aanbodelementen Ingenomen 
ruimte 

Feitelijke uitbreidingsvraag Planologische 
ruimtevraag 

Verwachtingen inzake recreatief medegebruik 

   Geselecteerde ruimtelijke 
entiteiten 

Ruimtelijke 
entiteit volgens 

GIS-bestand 

Minimale vraag  
(Eerder op korte 
termijn 2012) 

Bijkomende vraag 
(op korte of op 
lange termijn) 

Maximale vraag   

Wandelbossen en 
stadsbossen 

11.036 -  - Faciliteren van recreatief gebruik van bijkomende bossen: 
wandelpaden, speelruimte, …  

(Toegankelijke) bossen 

Speelbossen en 
speelzones in bossen 

2.210 -  - Inpassing speelzones in bestaande en nieuwe bossen 
(bosbeheer) 

Natuurgebieden Natuurgebieden met 
bezoekerscentra 

4.777 -  - Inpassing paden en ondersteunende voorzieningen 
(natuurbeheer) 
Niet gerealiseerde boekhouding RSV  

Natuur en landschap 

Wandel- en fietsroutes/netwerken   -  - Inpassingen ondersteunende voorzieningen 
Binnensteden, openbaar domein en 
parken 

  -  -  Toerisme en  
recreatie in  
stedelijke  
omgeving 

Retailparken en leisurecentra (1)   -    

Attractie- en themaparken, zoo’s en 
dierenparken 

Attractie- en themaparken  
Zoo’s en dierenparken 

137 
67 

62,5 7,5 (2) 
33 (3) 

38 
67 (12) 

 Man-made aantrekkings-
elementen 

Openluchtrecreatieve 
aantrekkingspolen en 
(water)recreatieve aantrekkingspolen 

Openluchtrecreatieve en 
(water)recreatieve 
aantrekkingspolen 

3.073 242 23 (2) 1.249 Opvolging van recreatief medegebruik, aanpassing van de 
planologische bestemming aan het feitelijk gebruik en of 
compensatie wanneer recreatief medegebruik niet mogelijk 
is 

Logies voor volwassenen 17 - - 12  Toerisme voor allen: verblijven voor 
volwassenen en andere: verblijven 
voor jeugd 

Jeugdlogies  50 (4)  100 Opvolging om zonevreemde jeugdverblijven ruimtelijk in te 
passen of compensatie 

Openluchtrecreatieve 
terreinen - vergund 
Niet-vergund 

 
1.214 

403 

 
300 

 
63 (2) 

100 (13) 
 

 
175 (11) 

89 (5) 

 Openluchtrecreatieve verblijven 

Multifunctionele 
openluchtrecreatieve 
terreinen 

948 90 45 (2) 
300 (13) 

167 (11)  

Hotels, gastenkamers, 
vakantiewoningen en appartementen 

Hotelzones  25 25 (6)   

Logies-accommodatie 

Plattelandstoerisme   100 (8) 100 (8) 50 (7) Opvolging van een goede ruimtelijke inpassing van het te 
verwachten surplus aan logiesplaatsen (als recreatief 
medegebruik). 

(Logistieke en recreatieve)  
infrastructuur 

Jachthavens Jachthavens 210 40 40 (9) 119 (10) Opvolging voor de ruimtelijke inpassing van faciliteiten voor 
aanlegplaatsen langsheen bestaande waterlopen (als 
recreatief medegebruik) 

Indicatieve grootheden    909,5 736,5 2066  
(1) Voorzieningen voor grootschalige multifunctionele vrijetijdsprojecten in stedelijke gebieden en stedelijke netwerken moet blijken uit verder onderzoek van het Departement RWO - Ruimtelijke Planning. 
(2) Geëxtrapoleerde vraag (bevraging van de recreatieve ondernemers). 
(3) Inschatting ruimtevraag voor nieuwe attracties in niet-bediende regio’s. 
(4) Ruimtevraag voor oplossing zonevreemde jeugdlogies van enige omvang en compensatie voor niet te integreren zonevreemde jeugdlogies in kwetsbare gebieden en sanering omwille van kwaliteit- en 

veiligheidsdoelstellingen. 
(5) Ruimtevraag vanwege de niet-vergunde openluchtrecreatieve terreinen die zonevreemd zijn en die als een effectieve (nog planologisch op te lossen) extra vraag te beschouwen zijn. 
(6) Indicatie voor extra reserve gelet op onzekerheid van de ontwikkeling. 
(7) Ruimtevraag voor ontwikkelingen inzake plattelandstoerisme op grotere erven en monumenten (kastelen) die moeilijk als recreatief medegebruik te faciliteren zijn. 
(8) Inschatting van een bijkomende ruimtevraag van 200 ha wanneer de ontwikkeling van bijkomende units niet gefaciliteerd worden als recreatief medegebruik. 
(9) Voor jachthavens aan de kust en in het binnenland schatten we een vraag in van ongeveer 80 ha in totaal (respectievelijk 30 en 50 ha) waarvan ongeveer de helft op korte termijn te verwachten is met geplande 

uitbreidingen. 
(10) Niet opgenomen zijn de hectares gelegen in ontginningsgebied. 
(11) Niet alle oppervlaktes zijn feitelijk/juridisch zonevreemd, want deels gelegen in woongebied. 
(12) De zoo is gelegen in een zone voor openbaar nut en dus niet per definitie zonevreemd. 
(13) Inschatting ruimtevraag voor nieuwe (multifunctionele) openluchtrecreatieve terreinen 
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4. AANBEVELINGEN M .B.T. BELANGRIJKE TRENDS BINNEN DE TOERISTISCH -
RECREATIEVE SECTOR 
 
 
4.1. ALGEMENE AANBEVELINGEN 
 
4.1.1. TOENEMENDE DIFFERENTIATIE VAN HET RECREATIEVE AANBOD  EN BELEVINGSVORMEN : STREVEN NAAR 
EEN KWALITEITSVOLLE INRICHTING  

In de toeristisch-recreatieve markt, waarin door toenemende differentiatie van het recreatieve aanbod 
de concurrentie verhoogt, wordt meer en meer aandacht besteed aan ‘de beleving’ . Bij 
belevingsverhogende  strategieën gaat het om het toevoegen van belevingswaarde in een bestaande 
fysische ruimte, zoals het aanbrengen van emotie, sfeer, spektakel en amusement in de publieke of 
private ruimte. Belevenis maken en verhogen kan ook nagestreefd worden door verschillende 
werelden (cultuur, vermaak, toerisme, detailhandel, entertainment en sport) niet enkel te clusteren 
maar ook bewust in elkaar te laten overlopen en te vermengen. 
In dit kader van de door de consument verlangde ‘beleving’ groeit ook de wens naar een voor de 
vrijetijdsbesteding ‘aangename’ ingerichte (openbare) ruimte. De publieke ruimte, in de stad en op het 
platteland, wordt meer en meer een belangrijke drager van de recreatieve beleving. Het komt er dus 
op neer dat de kwaliteit van de aantrekkingselementen van het toeristische product (natuur, cultuur, 
landschap, ...) gewaarborgd en nagestreefd worden.  
 
Aanbeveling : Ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën zullen meer aandacht moeten besteden aan 
de kwaliteitsvolle inrichting van de ruimte waar to erisme en recreatie zich voordoen. Dit kan 
van toepassing zijn op de sites zelf van recreatiev e of toeristische voorzieningen of op de 
omgeving van recreatieve voorzieningen. Het geeft a an dat werken aan landschappelijke 
omgevingskwaliteit, bijvoorbeeld in de rand en peri ferie van stedelijke gebieden, een grote 
meerwaarde toevoegt aan de aantrekkelijkheid van ge bieden om er te wandelen, fietsen, … Dit 
betekent dat een beleid inzake landschapsbehoud en -herstel een belangrijke ondersteuning is 
voor het toeristische en recreatieve beleid. 
 
4.1.2. RUIMTE BIEDEN VOOR TOERISTISCH-RECREATIEVE VOORZIENINGEN OP MARKTCONFORME PLEKKEN  

Toeristisch-recreatieve voorzieningen moeten gelokaliseerd worden op die plekken waar ze het best 
tot hun recht komen. Hierbij houdt men in belangrijke mate rekening met de vraag van de consument. 
Dit marktconforme aanbod moet binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid en kwaliteit 
gerealiseerd worden. Voor de toeristisch-recreatieve sector is er dus vraag naar bepaalde 
voorzieningen nabij de stad (op goed bereikbare plaatsen), maar is er eveneens vraag naar 
voorzieningen in het buitengebied.  
 
� Clustering van grootschalige en publiektrekkende vr ijetijdsactiviteiten op goed bereikbare 

plaatsen 
Binnen toerisme en recreatie is er een tendens waarbij duidelijk omsloten nieuwsoortige plaatsen 
ontwikkeld worden die verschillende vormen van recreatief vermaak combineren (recreatie en sport) 
en dit in verschillende gedaanten (belevingen). Deze grootschalige vrijetijdsclusters hebben meestal 
geen link meer met hun omgeving en kunnen bijgevolg op gelijk welke plek gelokaliseerd worden. Ze 
ontwikkelen zich steeds vaker op goed bereikbare plaatsen zoals aan de rand van de stedelijke 
gebieden of als onderdeel van stedelijke netwerken nabij vervoersknooppunten en, door de groeiende 
automobiliteit, op steeds meer willekeurige locaties in het landelijke gebied. 
Bijkomend aan deze trend is de clustering van recreatieve activiteiten zodat perifere stedelijke ruimten 
als grootschalige entiteiten getransformeerd worden tot leisurenetwerken . Vrijetijdsclusters ontstaan 
bijvoorbeeld rond sportcomplexen. Buiten Vlaanderen is de ontwikkeling van het Heizelcomplex een 
typevoorbeeld (het Koning Boudewijnstadion, de Eeuwfeestpaleizen, het Atomium, Oceade en Mini-
Europa, …). In Vlaanderen is de ontwikkeling rond het sportpaleis in Antwerpen een vergelijkbaar 
voorbeeld.  
In de kustregio is deze complexvorming eveneens nadrukkelijk aanwezig over een grotere 
oppervlakte. Naast de traditionele ruimtelijke samenhang tussen strand en dijk, enerzijds, 
(hoofdcomponenten van het toeristisch-recreatieve aanbod) en de verblijfaccommodatie, anderzijds, 
(appartementscomplexen en hotels geënt op de dijk, zij- en achterliggende straten en nabije 
kampeerterreinen) ontstaan meer plaatsen met een verdere verdichting aan vrijetijdsactiviteiten. Het 
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betreft het inschuiven van all-weatheractiviteiten, hoogwaardigere verblijfaccommodatie, 
sportrecreatieve terreinen. Voorbeelden van deze ruimtelijke complexvorming zijn de omgeving van 
Nieuwpoort-Bad (jachthaven, Sunparks Oostduinkerke), Blankenberge (Sealife Center Belgium, 
ontwikkeling van de ecogolf en Zeebos) en Knokke (verkaveling voor tweede verblijven Duinenwater, 
ontwikkeling van nieuwe golfterreinen en geplande hotelzone). De in het gewestplan voorziene 
‘T.R.P.-zones (toeristisch recreatiepark) vormen het ruimtelijke kader, aansluitend bij de bestaande 
morfologische bebouwing van de badplaatsen, om deze ontwikkelingen op te vangen.  
 
Aanbeveling : Door het bewust creëren van ‘belevingsruimte’ en de tegemoetkoming van de 
toeristisch-recreatieve sector aan de tijdsbewuste en drukke consument verschuift de 
vestiging van een bepaald type grootschalige recrea tieaanbod naar goed bereikbare plaatsen, 
aan de rand van de stad en nabij vervoersknooppunte n. Het ruimtelijke beleid moet een 
antwoord bieden op deze ontwikkelingsvraag. 
 
� Plattelandstoerisme en -recreatie: recreatief medeg ebruik of planologische zonering? 
Binnen de maatschappij is het belangrijk dat de recreatiesector ruimte moet krijgen om te kunnen 
anticiperen op de veranderende behoeften van de samenleving en om zich tot een economische 
drager van (delen) van het platteland te ontwikkelen. Daarbij is ook de vitaliteit van de meer landelijke 
gebieden van Vlaanderen gebaat. 
Het gaat o.a. om het vergroten of verbeteren van de volgende mogelijkheden voor recreatie en 
toerisme: 
- logiesvormen als nevenactiviteit op agrarische bedrijven;  
- logiesmogelijkheden in niet-agrarische gebouwen op het platteland of los van de agrarische 

activiteiten op hoevesites; 
- logiesvormen (hotelformule) en restaurants/cafetaria in landelijke gebouwen (agrarisch en niet-

agrarisch); 
- jeugdlogies in het buitengebied; 
- kampeergelegenheden bij actieve hoeven, kastelen, in of nabij natuurgebieden, …; 
- faciliteiten voor routestructuren in het buitengebied, aanlegfaciliteiten voor toervaart, ...; 
- gebruik van waterplassen die niet opgenomen zijn in een zone voor dagrecreatie; 
- recreatief gebruik van bossen en natuurgebieden. 
 
Aanbeveling : Er moet rekening gehouden worden met nieuwe vorme n van recreatie en 
toerisme en met de uitbreiding en aanpassing van be staande toeristische en 
verblijfsrecreatieve voorzieningen in het buitengeb ied. Deze behoefte aan toeristisch-
recreatieve voorzieningen op het platteland moet be ter gefaciliteerd worden. 
 
4.1.3. VERANDERENDE ROL VAN DE OVERHEID IN DE VRIJETIJDSSEC TOR 

De toeristische overheid heeft vandaag al een belangrijke faciliterende (fietspaden, ...) en sociaal 
corrigerende (Toerisme voor Allen) rol. Daarnaast moet de vraag gesteld worden of de overheid ook 
corrigerend mag optreden in de markt van het vrijetijdsaanbod. Uit het ruimte-onderzoek is gebeken 
dat bepaalde logiesvormen aan de Kust verdwijnen (o.a. hotels en campings) en omgevormd worden 
tot 2e verblijven.  
 

Aanbeveling : De overheid kan vandaag, naast stimulerend, ook c orrigerend optreden in de 
markt van het vrijetijdsaanbod. De overheid kan dez e rol opnemen door o.a. (ruimtelijke) 
instrumenten te ontwikkelen om ongewenste evoluties  (o.a. verdwijnen van hotels aan de kust) 
in de markt tegen te gaan. Daarnaast blijft de over heid uiteraard een belangrijke faciliterende 
(fietspaden, …) en sociaal corrigerende (Toerisme v oor allen) rol opnemen. 
 
Deze faciliterende rol ten aanzien van de toeristisch-recreatieve sector moet niet enkel vervuld worden 
door de Vlaamse overheid. Ook de provinciale en de gemeentelijke overheid moeten hier hun rol 
opnemen. Er zijn voorbeelden waar men op Vlaams niveau een standpunt in neemt ten aanzien van 
bepaalde toeristisch-recreatieve ontwikkelingen (vb. 8 verblijfseenheden toegelaten in het agrarische 
gebied, mogelijkheden voor het aanleggen van recreatieve paden in bos- en natuurgebied) maar waar 
de gemeenten deze ontwikkelingsmogelijkheid niet toepassen. Vaak is dit het gevolg van negatieve 
adviezen van andere sectoren. Het is dus niet enkel de toeristische overheid die deze faciliterende rol 
moet opnemen, maar eveneens de andere sectoriele overheden. Wij pleiten dan ook voor meer 
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overleg tussen de verschillende betrokken partijen en hopen op een open, constructieve mentaliteit 
met voldoende redelijkheid en inlevingsvermogen van alle partners. 
Naast een ruimtelijk beleid dat gunstig is t.a.v. toerisme, moet er ook aandacht zijn voor een vlotte en 
eenvoudige uitvoering van dat beleid. De instrumenten hiertoe (rup's, vergunningen,...) zijn onderhevig 
aan steeds complexer wordende procedures (decretale bepalingen, inmenging van diverse sectorale 
regelgevingen, adviesinstanties, allerhande inspraakmogelijkheden, Raad van State-risico's,...). Dit 
bemoeilijkt de realisatie van toeristisch-recreatieve projecten op het terrein. Indien 'de overheid' kiest 
voor een bepaald beleid, moet ook een vlotte uitvoering ervan mogelijk zijn in de dagdagelijkse 
praktijk.  
 
Aanbeveling : Om de ontwikkeling van toeristische en recreatiev e infrastructuur beter te 
ondersteunen moeten de diverse overheden (zowel sec toren evenals de verschillende 
bestuursniveaus) beter samenwerken. Het is ook bela ngrijk dat er gestructureerd overleg 
plaats vindt tussen de diverse sectoriele overheden . Daarenboven is het noodzakelijk dat er 
gestreefd worden naar een eenvoudiger en vlotter ru imtelijk planningsinstrumentarium. 
 
 
4.2. SPECIFIEKE STRATEGIËN TEN AANZIEN VAN BEPAALDE AANBODELEMENTEN 
 
In de RuiTeR-studie zijn een aantal specifieke problemen naar voor gekomen waarvoor we ook een 
aantal aanbevelingen wensen mee te geven.  
 
4.2.1. STIMULERENDE MAATREGELEN VOOR ‘TOERISTISCHE’ VERBLIJVEN  

Er moet overwogen worden om het aanbod aan toeristische verblijven in Vlaanderen, in het bijzonder 
aan de kust, minstens te consolideren door te zoeken naar stimulerende maatregelen. Deze 
maatregelen kunnen gecombineerd genomen worden op vlak van toerisme en ruimtelijke ordening. 
De optie tot deze maatregelen is ingegeven door de vaststelling dat concurrentiele ruimteclaims zich 
manifest voordoen op terreinen voor openluchtrecreatieve bedrijven (bestemmingscategorie 
‘verblijfrecreatie’) en dit in hoofdzaak aan de kust. Het betreft de omzetting van kampeergelegenheden 
naar tweede verblijven (witte huisjes). De problematiek treft het toeristische beleid (afname van 
toeristische staanplaatsen) en het ruimtelijke beleid (verstening). Een gelijkaardige evolutie is vast te 
stellen in de hotelsector. In vele badplaatsen ruimden (familiale) hotels plaats voor tweede verblijven 
(appartementen). 
 
Aanbeveling : Om het toeristisch-recreatief logiesaanbod aan de  kust gedifferentieerd te 
houden, moet er  gezocht worden naar ruimtelijke in strumenten die de ontwikkeling en het 
behoud van hotels en campings stimuleren. Hiertoe k an er inventiever omgegaan worden met 
de bestaande instrumenten (vb. hotel-of campingvrie ndelijk beleid voeren via de voorschriften 
in RUP’s) of kunnen er ‘nieuwe’ instrumenten (vb. s trategisch project waarbij hotel- of 
campingontwikkeling gekoppeld worden aan andere fun cties waardoor de lagere opbrengsten 
die hotels of campings met zich meebrengen kunnen g ecompenseerd worden) ingeschakeld 
worden. 
 
4.2.2. AANDACHT VOOR KAMPEREN IN EEN NATUURLIJKE OMGEVING  

In relatie tot het kampeerdecreet en de reguliere kampeersector in Vlaanderen, stellen we vast dat in 
het verleden een aantal kampeerterreinen gesloten werd of beperkt werd in oppervlakte omwille van 
de zonevreemdheid van het terrein of gedeelten van een terrein die in natuurgebieden lagen. Hierdoor 
daalde de concurrentiepositie van sommige terreinen ten opzichte van die kampeerterreinen waar 
speel- en recreatieruimte wel geïncorporeerd was binnen de vergunde oppervlakte. De reguliere 
kampeersector kijkt derhalve strikt toe op de verdere afweging van de op heden zonevreemde 
activiteit. Het is een terechte vraag om de ruimte die feitelijk is ingenomen door de kampeersector 
(bijvoorbeeld door niet-vergunde kampeerterreinen die niet vergund zijn omwille van het zonevreemde 
karakter) als verworven door de kampeersector te beschouwen. Afweging moet bepalen welke de 
juiste plaats hiervoor is. 
Daarnaast willen we ook wijzen op het principe van kamperen in de natuur. Dit kan volgens 
verschillende principes ingericht worden en vraagt een eigen exploitatiebenadering. Er bestaan 
eventueel ook mogelijkheden op dit vlak voor de reguliere kampeersector. Er kan overwogen worden 
om de sector, binnen bepaalde randvoorwaarden, gebruik te laten maken van aanliggende 
bosgronden of een andere natuurlijke omgeving. Dit kan evenwel niet beschouwd worden als een 
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compensatie voor het mogelijks verlies aan concurrentiekracht omwille van vroegere zonevreemdheid, 
het is hoogstens een vorm van productverbreding. 
We merken ook dat de druk om het hoevekamperen mogelijk te maken stijgende is met als gevolg dat 
de vraag naar ruimte groter wordt. Er zullen echter wel passende maatregelen nodig zijn om het 
stedenbouwkundige aspect ‘kamperen in agrarisch gebied’ toe te laten of te ondersteunen (vb. bouw 
van een waterzuivering). Op vandaag kan kamperen, volgens de ruimtelijke regelgeving, bij de boer 
ingericht worden, er is vooral een probleem met de sectorale wetgeving. 
 
Aanbeveling : Nieuwe vormen van kamperen zoals kamperen bij de boer, natuurkamperen, 
kasteelkamperen, … moeten mogelijk worden. Vandaag speelt de regelgeving (zowel 
stedenbouwkundig als sectorale regelgeving) hier on voldoende op in. Daarnaast moet er ook 
gezocht worden naar vormen van toeristisch medegebr uik in de natuur- en bosgebieden 
aansluitend aan de reguliere campings (bv. plaatsen  van boomhutten, …). 
 
4.2.3. VERDER ONTWIKKELEN EN STIMULEREN VAN MULTIFUNCTIONEL E OPENLUCHTRECREATIEVE TERREINEN 
EN RECREATIEVE CLUSTERS (COMPLEXEN) 

Bij de ruimtelijke analyse van de openluchtrecreatieve bedrijven zijn er in Vlaanderen in 2006 
ongeveer 18 inrichtingen die we onder de noemer ‘multifunctionele openluchtrecreatieve terreinen’ 
hebben ingedeeld. Het betreft kampeerterreinen, kampeerverblijfparken of vakantieparken waar naast 
het verblijfaspect veel ruimte wordt aangeboden voor ontspannende voorzieningen (zwembaden, 
zwemvijvers, kano- en roeivijvers, ruimte voor sport en spel, wandelmogelijkheden in bosomgeving, 
…). De grootteorde van deze inrichtingen gaat tot 300 ha. 
Daarnaast zijn in vele gevallen (in het bijzonder in de Antwerpse en Limburgse Kempen en het 
Maasland) feitelijke clusters ontstaan van attractie-elementen en verblijfmogelijkheden. Deze clusters 
zijn veelal geënt op een specifiek aantrekkingselement. In het Maasland zijn deze vaak gekoppeld aan 
de mogelijkheden die de grindplassen langsheen de Grensmaas bieden, in de Kempen zijn 
mogelijkheden van ontginningsplassen hieraan niet vreemd (bijvoorbeeld Molse meren). De Kempen 
bieden bij uitstek een draagvlak voor deze ontwikkelingen omwille van de vele recreatieve 
mogelijkheden in de omgeving (wandelbossen, natuurgebieden, fietsroutenetwerken langsheen 
kanalen, …). De kust is ook een cluster of netwerk van recreatieve complexen, maar dan op een 
groter schaalniveau. Het attractie-element dat structurerend werkt naar recreatieve 
verblijfinfrastructuur en andere ondersteunende voorzieningen wordt hier gevormd door de kust (zee, 
strand en duinen). 
 
Aanbeveling : Het is aan te bevelen om voor sommige ‘multifunct ionele openluchtrecreatieve 
terreinen’ en recreatieve clusters specifieke gebie dsgerichte ontwikkelingsperspectieven uit te 
werken. Hierbij moet voldoende ruimte geboden worde n om de toeristisch recreatieve 
potenties van deze plekken volwaardig te laten ontw ikkelen.  
 


