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Motie

Agenda nr. 5/1 Motie betreffende landschapsparken: Landschapsparken 
kunnen de open ruimte beschermen. Naar een decretaal 
kader voor landschapsparken, ingediend door Ilse Van 
Dienderen (Groen).

Context van deze motie
De open ruimte in onze provincie is een bedreigd goed. Een van de beleidskaders 
uit de conceptnota voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen is daarom 
net gericht op dat behoud van de open ruimte: “Met het beleidskader ‘Verdichten 
en ontdichten van onze ruimte’ willen we er mee voor zorgen dat ontwikkelingen 
niet meer verspreid in onze ruimte gebeuren. De doelstellingen van dit beleidskader 
bestaan erin om de open ruimte te versterken, de bebouwde ruimte efficiënter te 
gebruiken én een koppeling te maken tussen beide ambities. Dit realiseren we door 
op twee sporen te werken: het tegengaan van nieuwe ongewenste bebouwing in 
open ruimte en het valoriseren van de verschillende openruimtefuncties.”

In het bestuursakkoord formuleert de deputatie een ambitie rond gebiedsgericht 
beleid. Er worden een aantal af te ronden en op te starten ‘projecten’ opgesomd: 
“De projecten Fortengordel, Landschapspark Zuidrand, De Merode en de Groene 
Zes worden deze legislatuur afgerond. Landschapspark Zuidrand krijgt een 
toekomst als Regionaal Landschap. Voor De Merode wordt samen met alle partners 
naar de best mogelijke structuur gezocht om het gebied en de werking duurzaam in 
onder te brengen. Rupelstreek, ARO, Kempense Meren, Kleine Nete en Kanaalkant 
zetten we verder. Daarnaast starten we de Vallei van de Grote Nete en het Groen 
Kruis op als nieuwe gebiedsgerichte projecten.”

Deze projecten omvatten veelal landschappen van een bijzondere kwaliteit. De 
doelstelling van deze gebiedsgerichte projecten is er veelal op gericht het landschap 
en de open ruimte te versterken en ze aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor 
bewoners en bezoekers.

Sinds de interne staatshervorming zijn de Regionale Landschappen en de 
Bosgroepen ingekanteld bij de provincies. Zo ook in de provincie Antwerpen. De 
regionale landschappen hebben hun werking opgebouwd rond vier pijlers:

• natuurbehoud & biodiversiteit
• Landschap, erfgoed & streekidentiteit
• Draagvlak & educatie
• Wandelen & natuurrecreatie.

In het bestuursakkoord wordt er ook rond de regionale landschappen een ambitie 
geformuleerd: “We streven naar een gebiedsdekkende werking over heel de 



provincie en hanteren het drietrapsmodel om de kwaliteit van het Vlaamse 
landschap op te waarderen. Dit model, dat in onze omringende landen reeds jaren 
in gebruik is, zal ongecontroleerde initiatieven stroomlijnen en de beschikbare 
middelen efficiënter doen inzetten. Regionale Landschappen dienen hier het 
voortouw in te nemen.”

Vanuit de werking van de regionale landschappen of als resultaat van een 
gebiedsgericht project ontstaan er ook in deze provincie ‘landschapsparken’. Dit is 
de derde trap uit dat drietrapsmodel.

Landschapsparken zijn heel interessante instrumenten om onze open ruimte een 
identiteit te geven. Hierdoor kan onze open ruimte beleefd worden en krijgt ze een 
waarde. Deze (koester)waarde speelt een belangrijke rol in de bescherming van 
onze open ruimte. Deze landschapsparken hebben veelal ook een toeristische 
aantrekkingskracht. Denken we maar aan het Nationaal Park Hoge Kempen of op 
een kleinere schaal Landschapspark Zuidrand, Frijthout, Fort Liezele, Pallieterland, 
…. Ook voor de Merode wordt gedacht aan een landschapspark.

Inhoud van de motie
Echter in Vlaanderen bestaat er geen regelgevend of ondersteunend kader voor 
deze landschapsparken. De herkenbaarheid zou heel erg verhoogd kunnen worden 
als er zo’n kader zou bestaan. Bovendien ontbreken de middelen om de 
herkenbaarheid van de landschapsparken te versterken, bv. Via een huisstijl, 
herkenbare toegangspoorten tot het gebied, … Deze landschapsparken kunnen een 
dam opwerpen tegen de verdere betonnering van ons landschap.

Gezien de nakende verkiezingen en gezien de ambities van deze deputatie rond 
gebiedsgericht beleid, rond de regionale landschappen, kan deze provincie de nood 
aan dat regelgevend en ondersteunend kader rond de landschapsparken op de 
onderhandelingstafel van de nieuwe regering leggen.

Motie

Enig artikel:
De provincieraad verzoekt de Vlaamse regering een werking en regelgevend kader 
rond landschapsparken uit te werken.


