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1 Inleiding 
 
Het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse vormt een onderdeel van het inrichtingsproject Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge. Het eindvoorstel 
van inrichtingsplan werd goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 6 maart 2015 en gewijzigd bij MB van 21 december 2016, 13 november 2017 en 
18 december 2018. 
 
De vraag tot aanpassing van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse heeft betrekking op volgende uitvoeringseenheden: 
 
 Wandel- en fietsverbinding Kapellestraat-Faliestraat 

o Maatregel 2.1.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat, deel ANB 
o Maatregel 2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat-Faliestraat 
o Maatregel 2.1.2 Realisatie rustplaats t.h.v. Rivierbeek 
o Maatregel 2.1.3.b Afsluiting particulier domein – ANB-domein 

 
 Uitvoeringseenheid “Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van landbouwbedrijven 

o Maatregel 3.1.1 Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van melkveebedrijven 
 
 Verhogen waterbufferend vermogen baangrachten E40 

o Maatregel 3.2.1.a Grondverwerving in functie van de verhoging van het waterbufferend vermogen van de baangrachten E40 
o Maatregel 3.2.1.b Verhoging van het waterbufferend vermogen baangrachten E40 

 
 Verhogen waterbufferend vermogen Bornebeek 

o Maatregel 3.2.2.a Grondverwerving in functie van de verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
o Maatregel 3.2.2.b Verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 

 
 Visueel ontsluiten site schandpaal 

o Maatregel 5.4.1 Herstel site schandpaal 
 
 Wandelverbindingen omgeving Nieuwenhove-Rooiveld-Kampveld 

o Maatregel 6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove – Rooiveld 
o Maatregel 6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld – Waterstraat 
o Maatregel 6.2.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de wandelverbinding Rooiveld - Kampveld 
o Maatregel 6.2.1.b Wandelverbinding Rooiveld – Kampveld 

 
 Fietsverbinding Waardamme-Waaroostpark-Merkenveld 

o Maatregel 6.3.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Stokhovestraat-Edestraat 
o Maatregel 6.3.1.b Fietsverbinding Stokhovestraat-Edestraat 
o Maatregel 6.3.2.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Nieuwburgstraat-Kuipenstraat 
o Maatregel 6.3.2.b Fietsverbinding Nieuwburgstraat-Kuipenstraat 
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o Maatregel 6.3.3.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Rijselstraat-Merkemveld 
o Maatregel 6.3.3.b Fietsverbinding Rijselstraat-Merkemveld 

 
 Fietsverbinding Eikelingen 

o Maatregel 6.4;1.b Fietsverbinding Eikelingen 
 
 Rivierbeek-Hertsbergebeek 

o Maatregel 7.1.1 Stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 
o Maatregel 7.1.2 Vrijwillige kavelruil in functie van stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en 

Hertsbergebeek 
o Maatregel 7.1.3 b Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van natuurlijk fixeren van de meanderende loop van de 

Rivierbeek en Hertsbergebeek 
o Maatregel 7.1.4 Inrichting en beheer van zijwaterlopen van Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van vertragen waterafvoer en 

verhogen zomerpeil 
 
Alle maatregelen liggen op grondgebied Oostkamp. 
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2 Beschrijving uitvoeringseenheden zoals voorzien in goedgekeurd inrichtingsplan 
Nieuwenhove-Gruuthuyse 

 

2.1 Uitvoeringseenheid “Wandel- en fietsverbinding Kapellestraat – Faliestraat” 
 
Deze nieuw voorgestelde verbinding zorgt er voor dat het landbouwgebied in de omgeving 
van het kanaal Gent-Brugge evenals de stationswijk van Oostkamp bereikbaar worden 
vanuit het afrittencomplex van de E40. Deze verbinding zorgt er ook voor dat het recreatief 
fietsnetwerk ook kan uitgebreid worden met een knooppunt t.h.v. van het afrittencomplex 
van de E40. De verbinding kan tevens voor utilitair fietsverkeer gebruikt worden. 
 
Voor de aanleg van dit fietspad kan grotendeels gebruik gemaakt worden van een 
bestaande onverharde weg die deels in private eigendom is, deels in eigendom van ANB is. 
De verbinding begint aan de Kapellestraat ter hoogte van het afrittencomplex. Ze volgt voor 
een gedeelte de bestaande asfaltweg tot voorbij de oprit naar het kasteel De Cellen. 
Vervolgens loopt het fietspad tot aan de brug over de Rivierbeek t.h.v. de voormalige 
Vloedhoeve. Dit gedeelte van de weg is in zeer slechte staat en zal heraangelegd worden. 
De brug is een restant van de in 2002 afgebroken Vloedhoeve. De dubbele boogbrug, 
vervaardigd uit baksteenmetselwerk, werd vroeger door de hoeve gebruikt om de 
Faliestraat te bereiken. Voorbij de Rivierbeek wordt gezocht naar een tracé op de rand van 
de betrokken landbouwpercelen.  
 
De bestaande afsluitingen van privédomein dienen verplaatst te worden en er dient ook een 
deel nieuwe afsluiting tussen privédomein en openbaar domein geplaatst te worden. Er 
wordt voorgesteld om ter hoogte van de brug over de Rivierbeek een rustplaats in te richten 
met meubilair in de huisstijl van het landschapspark Bulskampveld, gecombineerd met een 
houten zitsteiger in de oever van de Rivierbeek. 
 
In deze omgeving zijn onderhandelingen lopende m.b.t. een grondruil en aankopen door 
ANB. Indien deze onderhandelingen leiden tot een aankoop of ruil door ANB dan zullen de 
onder 2.1.1.a voorziene middelen voor de aankoop van gronden in functie van de realisatie 
van deze fiets- en wandelverbinding niet nodig zijn 
 

Foto 1: Voorgesteld tracé fietspad langs de E40 t.h.v. de Kapellestraat 
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Figuur 1:Situering wandel- en fietsverbinding Kapellestraat-Faliestraat en rustplaats t.h.v. 
Rivierbeek (eindvoorstel inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, 2013)
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Tabel 1: Wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
 LI 

Aandeel 
Partner 

2.1.1.a 
Grondverwerving in functie van de realisatie van een 
wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat, 
deel ANB 

2016 VLM ANB ANB 0 € 7.500 € 7.500 € 3.750 € 3.750 € 

2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding 
Kapellestraat - Faliestraat 2017 VLM Oostkamp Oostkamp 107.811 € 0 € 107.811 € 75.468 € 32.343 € 

2.1.2. Realisatie rustplaats t.h.v. Rivierbeek 2017 VLM ANB ANB 11.314 € 0 € 11.314 € 5.657 € 5.657 € 

2.1.3.b Afsluiting particulier domein – ANB-domein 2016 VLM ANB ANB 23.958 € 0 € 23.958 € 11.979€ 11.979€  

     Totaal: 143.083 € 7.500 € 150.583 € 96.854 € 53.729 € 
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2.2 Uitvoeringseenheid “Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van 
landbouwbedrijven” 

 
 
De waterkwaliteit van de Bornebeek is nu al vrij goed, zeker in vergelijking met gelijkaardige beken in de omgeving. Om de verschillende potenties van 
de Bornebeek echter ten volle te benutten, moet gestreefd worden naar een zeer goede waterkwaliteit, zeker in de natuurgebieden. Een prioriteit 
hierbij is het aanpakken van de lozingspunten en de diffuse lozingen. In het kader van het integraal waterbeleidsproject voor de Bornebeek zijn 
voorstellen uitgewerkt om deze diffuse verontreiniging aan te pakken. 
 
De gemeenten Oostkamp en Beernem hebben zich geëngageerd om het stromingsgebied van de Bornebeek prioritair aan te pakken voor de 
installaties van IBA’s bij particulieren die niet aangesloten worden op waterzuiveringsinfrastructuur. 
 
In het inrichtingsplan wordt voorgesteld om de landbouwbedrijven met bedrijfsafvalwater afkomstig van melkhuisje te subsidiëren voor de aanleg van 
een waterzuiveringsinstallatie. Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat het bedrijfsafvalwater rechtstreeks in de Bornebeek of een zijwaterloop 
ervan geloosd wordt. 
 
In het projectgebied zijn zes melkveebedrijven gelegen die, op basis van deze criteria, in aanmerking komen voor de subsidiëring van een 
waterzuiveringsinstallatie voor het bedrijfsafvalwater van het melkhuisje. 
 
In het inrichtingsplan wordt voorzien dat deze bedrijven een subsidiëring kunnen krijgen voor het installeren van een waterzuiveringsinstallatie voor het 
behandelen van het bedrijfsafvalwater van het melkhuisje. Deze subsidiëring bedraagt 80% van de kostprijs van de installatie en wordt geplafonneerd 
op een maximale subsidie van 10.000 euro per installatie. Voor het verkrijgen van de subsidie dient de landbouwer ook, op eigen kosten, een studie te 
doen m.b.t. efficiënt waterbeheer op het bedrijf, zodanig dat de vuilvracht van de waterzuiveringsinstallatie kan geminimaliseerd worden. Om een 
goede waterzuivering mogelijk te maken verdient het de voorkeur om deze installatie, bedoeld voor het zuiveren van het bedrijfsafvalwater, ook in te 
zetten voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater van het betrokken landbouwbedrijf. Indien deze combinatie gerealiseerd wordt, zijn er 
evenwel geen subsidies landinrichting voorzien voor het gedeelte van de waterzuiveringsinstallatie en aanhorigheden dat bedoeld is voor het zuiveren 
van het huishoudelijk afvalwater. 
 
Tabel 2: Waterzuivering van het afvalwater van de mekhuisjes in het bekken van de Bornebeek 

 

Code Maatregel Jaar 
Uitvoering

Partner 
Uitvoering 

Beheerder Partner 
Financiering

Totale 
kostprijs 
werken 

Kostprijs 
Grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel LI Aandeel 
Partner 

3.1.1. Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes 
van melkveebedrijven 2016 Particulier Particulier Particulier 93.170 € 0 € 93.170 € 60.000 € 33.170 € 
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2.3 Uitvoeringseenheid “Verhogen waterbufferend baangrachten E40” 
 
Ter hoogte van de kruising van de Bornebeek met de E40 monden de baangrachten van de E40 in de Bornebeek uit. Een aanzienlijke verharde 
oppervlakte watert op deze manier af richting Bornebeek en zorgt bij zware regenval voor een groot toevoerdebiet. Vermits de Bornebeek in deze 
zone soms te maken heeft met wateroverlast, moet gezocht worden naar manieren om dit te verhelpen. Een van de mogelijkheden is het langer 
vasthouden van het water in de baangrachten met een vertraagde afvoer. Een alternatief hiervoor is de aanleg van een kleinschalige bufferbekken 
naast de baangrachten. Deze maatregelen kunnen bovendien een positieve bijdrage leveren aan de waterkwaliteit door een eerste filtering in een 
rietvegetatie van schadelijke stoffen die afstromen van het wegdek. 
 
In het inrichtingsplan is voorzien in een grondverwerving van +/- 3000 m² in functie van het verhogen van het waterbergend vermogen van de 
baangrachten evenals het plaatsen van stuwen. Het Agentschap Wegen en Verkeer is co-financierende partner voor deze maatregel. 
 
Tabel 3: Verhogen van het waterbufferend vermogen van de baangrachten van de E40 

 

Code Maatregel Jaar 
Uitvoering

Partner 
Uitvoering 

Beheerder Partner 
Financiering

Totale 
kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

3.2.1.a Grondverwerving in functie van de verhoging van het 
waterbufferend vermogen van de baangrachten E40 2016 VLM AWV AWV 0 € 9.000 € 9.000 € 4.500 € 4.500 € 

3.2.1.b Verhoging waterbufferend vermogen baangrachten van 
de E40 2017 VLM AWV AWV 46.585 € 0 € 46.585 € 23.293 € 23.293 € 

     Totaal: 46.585 € 9.000 € 55.585 € 27.793 € 27.793 € 
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Figuur 2:Situering maatregel verhoging waterbuffferend vermogen baangrachten 
E40 (eindvoorstel inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, 2013)
 

 

2.4 Uitvoeringseenheid “Verhogen waterbufferend vermogen Bornebeek stroomopwaarts 
Hazelaarstraat” 

 
Uit het integraal waterbeleidsproject van de Bornebeek blijkt dat het plaatsen van een bufferbekken op de Bornebeek ter hoogte van de Hazelaarstraat 
noodzakelijk kan zijn voor het oplossen van de overstromingsproblematiek ter plaatse. De wateroverlast ter hoogte van de Hazelaarstraat kan 
opgelost worden door het vergroten van de duiker, maar dit zorgt voor nieuwe problemen stroomafwaarts. Het is pas recent dat er een sterker 
opvolging van het beheer op de Bornebeek gestart is. Dit doorgedreven beheer en de betere opvolging ervan kan leiden tot een beperking van de 
wateroverlast t.h.v. de Hazelaarstraat tot op een aanvaardbaar niveau. 
 
In het inrichtingsplan wordt de aanleg van een bufferbekken met een oppervlakte van 20.000 m² t.h.v. de Hazelaarstraat opgenomen (cf. fig. 2). De 
aanleg ervan wordt evenwel afhankelijk gemaakt van een evaluatie van de resultaten van de betere opvolging van het beheer van de Bornebeek. 
Deze evaluatie zal gebeuren in de schoot van het bekken van de Brugse Polders en wordt voorzien in 2016.  
 
De provincie West-Vlaanderen is uitvoerende én co-financierende partner voor deze maatregel. 
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Tabel 4: Verhogen van het waterbufferend vermogen van de Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 

 

Code Maatregel Jaar 
Uitvoering

Partner 
Uitvoering 

Beheerder Partner 
Financiering

Totale 
kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

3.2.2.a 
Grondverwerving in functie van de verhoging 
waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts 
Hazelaarstraat 

2017 West-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 0 € 60.000 € 60.000 € 30.000 € 30.000 € 

3.2.2.b Verhoging waterbergend vermogen Bornebeek 
stroomopwaarts Hazelaarstraat 2018 West-

Vlaanderen 
West-

Vlaanderen 
West-

Vlaanderen 119.790 € 0 € 119.790 € 83.853 € 35.937 € 

     Totaal: 119.790 € 60.000 € 179.790 € 113.853 € 65.937 € 

 
 

2.5 Uitvoeringseenheid “Visueel ontsluiten site schandpaal” 
 
Vermoedelijk ontstond de heerlijkheid Nieuwenhove rond de 13de eeuw. Een relict hiervan is de schandpaal 
gelegen in een privaat bosje tussen de Water- en Kampveldstraat. Schandpalen zijn palen waaraan 
veroordeelden tot hun schande vastgebonden en te kijk gezet werden. De constructie is een veelhoekige 
paal met bovenaan een leeuw met onder de leeuwenpoot het wapenschild van de familie Stappens - 
Veranneman, heren van Nieuwenhove. Op het gemeenteplein van Oostkamp staat een replica van deze 
schandpaal. 
 
Wandelaars en fietsers die vanuit Nieuwenhovebos richting Kampveldhoeve hebben geen zicht op de 
schandpaal vanwege de beplantingen. Een uitdunning van de beplantingen voor een betere zichtbaarheid 
van het monument vanaf de Waterstraat en het plaatsen van een landschappelijke afrastering is een 
mogelijke oplossing. 
 
Deze maatregel wordt samen met de betrokken particulier uitgewerkt en deze is hierbij co-financierende 
partner. 
 
 
 

Foto 2: Schandpaal Nieuwenhove 
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Tabel 5: Visueel ontsluiten site schandpaal 

 
Code Maatregel Jaar 

uitvoering 
Partner 

uitvoering 
Beheerder Partner 

financiering 
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
partner 

5.4.1 Herstel site schandpaal 2016 Particulier Particulier Particulier 5.324 € 0 € 5.324 € 3.727 € 1.597 € 

 
Figuur 3:Situering maatregel herstel site schandpaal 
(eindvoorstel inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, 
2013) 
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2.6 Uitvoeringseenheid “Wandelverbindingen omgeving Nieuwenhove-Rooiveld-Kampveld” 
 
De voorgestelde wandelverbindingen hebben voornamelijk tot doel het wandelknooppuntennetwerk van het Landschapspark Bulskampveld uit te 
breiden. De bijkomende wandelverbindingen zijn ook functioneel op niveau van de woonkernen in het gebied: zij laten toe een “ommetje” te maken, 
waar ook joggers dankbaar gebruik kunnen van maken. 
 
Figuur 4:Situering wandelverbindingen Nieuwenhove-Rooiveld-Kampveld 
(eindvoorstel inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, 2013)
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2.6.1 Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 
 
Deze voorgestelde wandelverbinding, die grotendeels gebruikt maakt van bestaande, onverharde landbouwwegen, maakt een vrij liggende verbinding 
mogelijk tussen de wijk Nieuwenhove en het Rooiveldbos, in beheer door het Agentschap Natuur en Bos. De wandelverbinding dient aansluiting te 
zoeken met de voorziene verkaveling voor de wijk Nieuwenhove. 
 
De gemeente Oostkamp is co-financierende partner voor deze maatregel. 
 
Tabel 6: Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
partner 

6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 2017 VLM Oostkamp Oostkamp 14.375 € 0 € 14.375 € 10.062 € 4.312 € 

 

2.6.2 Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 
 
Door deze wandelverbinding te realiseren wordt de mogelijkheid gecreëerd van een lusvormige wandelverbinding tussen Rooiveld en Nieuwenhove. 
De verbinding wordt gelegd op de rand van een landbouwperceel en maakt ook gedeeltelijk gebruik van een bestaande onverharde landbouwweg. 
 
De gemeente Oostkamp is co-financierende partner voor deze maatregel. 
 
Tabel 7: Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
partner 

6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 2017 VLM Oostkamp Oostkamp 19.965 € 0 € 19.965 € 13.976 € 5.990 € 
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2.6.3 Wandelverbinding Rooiveld - Kampveld 
 
In het domeinbos Kampveld is er reeds een wandellus voorzien. De verbinding tussen het wandelpad doorheen Kampveld gebeurd nu langs de 
Rooiveldstraat. Wandelen langsheen die weg is echter relatief onveilig doordat er een aantal bochten met slecht zicht voor de bestuurders zijn en er 
anderzijds ook relatief hoge snelheden langsheen de Rooiveldstraat gemeten worden. Door een aan de rand van het privaat kasteeldomein Rooiveld 
een wandelpad te voorzien kan deze verkeersonveilige situatie voorkomen worden en wordt bovendien de wandeling tussen Kampveld en Rooiveld 
een wandeling die uitsluitend over autoverkeersvrije paden loopt.  
 
Het Agentschap Natuur en Bos is uitvoerende en financierende partner voor deze maatregel. 
 
Tabel 8: Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

6.2.1a. Grondverwerving in functie van de realisatie van de 
wandelverbinding Rooiveld - Kampveld 2016 ANB ANB ANB 0 € 8.400 € 8.400 € 0 € 8.400 € 

6.2.1.b Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 2017 ANB ANB ANB 12.645 € 0 € 12.645 € 0 € 12.645 € 

     Totaal: 12.645 € 8.400 € 21.045 € 0 € 21.045 € 

 

2.7 Uitvoeringseenheid “Fietsverbinding Waardamme-Waaroostpark-Merkemveld” 
 
Een goede fietsverbinding tussen het gebied Nieuwenhove-Kampveld-Rooiveld (bossen in beheer van de gemeente Oostkamp en het Agentschap 
Natuur en Bos) en Doeveren-Merkemveld ontbreekt. 
 
Er wordt geopteerd om geen fietsverbinding doorheen Doeveren te leggen maar aan de rand van Doeveren te werken aan een oost-west én noord-
zuid fietsverbinding. Hiervoor dient gebruik gemaakt worden van bestaande dreven in het gebied om een verbinding te realiseren tussen: 
- De Stokhovestraat en de Edestraat 
- De Nieuwburgstraat en de Kuipenstraat 
- De Rijselstraat en Merkemveld 
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Via het goedgekeurde inrichtingsplan Groene Fietsgordel Brugge wordt een fietsverbinding aangelegd tussen de Kuipenstraat en de Rijselstraat. 
 
Deze nieuwe fietsverbindingen zorgen er ook voor dat ook voor utilitair fietsverkeer het woonpark Doeveren zowel richting Waardamme als richting 
Oostkamp veilig ontsloten is en geen gebruik meer moet gemaakt worden van het fietspad langsheen de N50. 
 
De gemeente Oostkamp is co-financierende partner voor deze maatregel. 
 
Figuur 5:Situering fietsverbinding Waardamme-Waaroostpark-Merkemveld 
(eindvoorstel inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, 2013)
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Tabel 9: Fietsverbinding Waardamme-Waaroostpark-Merkemveld  

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering 
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

6.3.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van 
de fietsverbinding Stokhovestraat - Edestraat 2018 VLM Oostkamp Oostkamp 0 € 27.000 € 27.000 € 13.500 € 13.500 € 

6.3.1.b Fietsverbinding Stokhovestraat - Edestraat 2019 VLM Oostkamp Oostkamp 69.212 € 0 € 69.212 € 48.448 € 20.764 € 

6.3.2.a Grondverwerving in functie van de realisatie van 
de fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 2018 VLM Oostkamp Oostkamp 0 € 15.660 € 15.660 € 7.830 € 7.830 € 

6.3.2.b Fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 2019 VLM Oostkamp Oostkamp 13.310 € 0 € 13.310 € 9.317 € 3.993 € 

6.3.3.a Grondverwerving in functie van de realisatie van 
de fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 2018 VLM Oostkamp Oostkamp 0 € 3.750 € 3.750 € 1.875 € 1.875 € 

6.3.3.b Fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 2019 VLM Oostkamp Oostkamp 31.279 € 0 € 31.279 € 21.895 € 9.384 € 

     Totaal: 113.801 € 46.410 € 160.211 € 102.865 € 57.346 € 
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2.8 Uitvoeringseenheid “Fietsverbinding Eikelingen” 
 
Deze fietsverbinding, tezamen met de fietsverbinding Rooiveldstraat-Waterstraat maakt een kwaliteitsvolle invulling van het fietsnetwerk van het 
Bulskampveld mogelijk. 
 
Het Agentschap Natuur en Bos is co-financierende partner voor deze maatregel. 
 
Figuur 6:Situering fietsverbinding Eikelingen 
(eindvoorstel inrichtingsplan Nieuwenhove-
Gruuthuyse, 2013)
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Tabel 10:Fietsverbinding Eikelingen 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
Grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel LI Aandeel 
Partner 

6.4.1.b Fietsverbinding Eikelingen 2017 VLM ANB ANB 158.522 € 0 € 158.522 € 79.261 € 79.261 € 

 
 

2.9 Uitvoeringseenheid “Rivierbeek- Hertsbergebeek” 
 
De valleien van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek zijn structurerend en verbindend in het gebied. Deze waterlopen, die een sterk meanderend 
karakter hebben, kunnen als natuurverbinding functioneren in een gebied dat deels ook een landbouwfunctie heeft. De Rivierbeek is, o.a. omwille van 
zijn meanderend karakter, ook beschermd als landschap.  
 
Graslandgebruik is van oudsher het meest geschikte landbouwgebruik in dergelijk valleigebied. In het inrichtingsplan worden een aantal maatregelen 
voorgesteld die dit graslandgebruik dienen te stimuleren. Anderzijds dient het meanderend karakter van de beek zo goed mogelijk behouden te 
blijven, en dat zowel voor hydrologische, natuurtechnische als landschappelijke redenen. 
 
Basisidee is de opstart van een “ruilverkaveling van landeigendommen in der minne” die als doel heeft zoveel mogelijk graslandgebruik in het 
valleigebied te stimuleren, door akkerlandpercelen uit te ruilen naar buiten de vallei. Dergelijke ruilverkaveling in der minne kan enkel opgestart 
worden indien tenminste drie betrokken eigenaars daar expliciet om vragen.  
 
Daarnaast worden subsidies landinrichting voorzien voor maatregelen die landschappelijke, hydrologische of natuurtechnische doelstellingen hebben 
en die ofwel flankerend aan een eventuele ruilverkaveling in der minne kunnen ingezet worden, ofwel los van dergelijke ruilverkaveling kunnen ingezet 
worden. 
 

2.9.1 Stimuleren van geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek 
 
Het projectgebied is een uitgesproken gebied met melk- en vleesveebedrijven. Van oudsher werden de lager gelegen valleigronden van de Rivier- en 
Hertsbergebeek door landbouw als weiland uitgebaat. In de loop der tijd echter (o.a. door de omschakeling van de veehouderij naar meer intensieve 
productietakken) werden hier en daar graslanden langs de beek omgezet naar akkerland, met een negatieve impact op landschap en bodem tot 
gevolg. 
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Met het landinrichtingsproject willen we de landbouwers stimuleren om de valleigronden als weiland te behouden of opnieuw in weiland te brengen. Dit 
vooral om de omgeving van de rivier landschappelijk op te waarderen en vanuit duurzaam bodem(-en landbouw)gebruik.  
 
Om deze maatregel tot uitvoering te brengen wordt hierbij gedacht aan kavelruil om akkerlanden weg te ruilen uit de vallei en in weilandgebied 
langsheen de rivier het plaatsen van aangepaste veevangconstructies, het stimuleren van het plaatsen van landschappelijk aangepast 
toegangspoorten, het voorzien van veedrinkpoelen, het plaatsen van landschappelijk aangepaste schuilhokken, het stimuleren van het plaatsen van 
kleine landschapselementen en knotbomen op de perceelsranden, niet gekoppeld aan de oevers van de beek zelf, waterpompjes, ….  
 
Deze maatregel wordt door de betrokken landbouwers uitgevoerd, de Vlaamse landmaatschappij staat in voor de opmaak van de ontwerpen. 
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Figuur 7: Situering Rivier- en Hertsbergebeek en zone voor vrijwillige kavelruil (eindvoorstel inrichtingsplan 
Nieuwenhove-Gruuthuyse, 2013) 
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Tabel 11: Stimuleren van geschikt landbouwgebruik in de valleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

7.1.1 Stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien 
van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 2016 Particulier Particulier Particulier 279.510 € 0 € 279.510 € 195.657 € 83.853 € 

7.1.2 
Vrijwillige kavelruil in functie van stimuleren geschikt 
landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek 
en Hertsbergebeek 

2017 

Provinciaal 
Ruilcomité 

voor 
Ruilverkaveling 

in der minne 

Particulier Particulier NVT NVT NVT NVT NVT 

 

2.9.2 Inrichting oeverzone van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 
 
In het projectgebied hebben de Rivierbeek en Hertsbergebeek een sterk dynamisch en meanderend karakter. Dat heeft tot gevolg dat jaarlijks 
weideafsluitingen dienen herplaatst te worden en dat regelmatig hoogstammige bomen aan de rand van deze beken in de waterloop terechtkomen en 
zo zorgen voor obstructies in de waterafvoer. 
 
Het fixeren van een dergelijke dynamische meanderende waterloop met technische oeverinrichting is niet wenselijk en pogingen om de waterloop te 
fixeren met hoogstammige bomen lukken meestal ook niet. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) streeft naar het fixeren van de loop van deze 
beken door lage struik, riet en wilgvegetaties te plaatsen op de buitenbochten van de meanderende beek en die regelmatig te onderhouden. Hierover 
zijn ook beheerafspraken gemaakt tussen de VMM en de landbouwers. In het inrichtingsplan wordt voorzien om deze beplantingen te stimuleren en 
ook de nodige afsluitingen tussen de beplante oeverstrook en het aangrenzende weilandperceel aan te leggen.  
 
Deze maatregel heeft zowel een hydraulische als een landschappelijke impact. De oeverinrichtingsmaatregelen zijn in overeenstemming met de 
beheerafspraken die in de loop van 2010 werden afgesproken tussen VMM en alle andere belanghebbende partijen.  
 
De VMM is financierende partner voor het realiseren van de beplantingen. 
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Tabel 12: Inrichting van de oeverzone van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

7.1.3.a 
Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in 
functie van natuurlijk fixeren van de meanderende loop 
van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 

2016 Particulier Particulier VMM 26.620 € 0 € 26.620 € 0 € 26.620 € 

7.1.3.b 
Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in 
functie van natuurlijk fixeren van de meanderende loop 
van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 

2016 Particulier Particulier Particulier 63.888 € 0 € 63.888 € 44.722 € 19.166 € 

 
De goedkeuring van maatregel 7.1.3.a is niet opgenomen in het Ministerieel Besluit van 6 maart 2015 (goedkeuring eindvoorstel van inrichtingsplan 
Nieuwenhove-Gruuthuyse). Deze maatregel maakte immers geen deel uit van de instemming van de VMM (9 mei 2014) en wordt verder buiten 
beschouwing gelaten. 
 

2.9.3 Vertragen waterafvoer zijwaterlopen Rivierbeek en Hertsbergebeek 
 
De snelle afvoer van water uit private grachten richting Rivierbeek zorgt ervoor dat in de zomerperiode te weinig water beschikbaar is voor de 
landbouw. Het verhogen van het waterpeil in deze zijwaterlopen heeft zowel voor de landbouw als voor het hydraulisch functioneren van de 
hoofwaterlopen een gunstig effect. Er wordt voorgesteld om op die private waterlopen een bodemdrempel aan te leggen en daaraan gekoppeld ook 
een aangepast beheer van de zijwaterlopen te doen zodat een hoger waterpeil kan gerealiseerd worden. 
 
Tabel 13: Vertragen van de waterafvoer van de zijwaterlopen van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

7.1.4. 
Inrichting en beheer van zijwaterlopen van Rivierbeek en 
Hertsbergebeek in functie van vertragen waterafvoer en 
verhogen zomerpeil 

2016 Particulier Particulier Particulier 19.965 € 0 € 19.965 € 13.975 € 5.990 € 
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2.10 Uitvoeringsprogramma 
 
1. Het Agentschap Natuur en Bos belast met: 

 
6.2.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 

De grondverwerving is voorzien in 2016 
 

6.2.1.b Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 
  De uitvoering is voorzien in 2017 

 
2. De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art.13§4 van het decreet van 21 december 1988, belast met 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
 

3.2.1.a Grondverwerving in functie van de verhoging van het waterbufferend vermogen van de baangrachten E40 
   De grondverwerving is voorzien in 2016 
   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
 
 3.2.1.b Verhoging waterbufferend vermogen baangrachten van de E40 
   De uitvoering is voorzien in 2017 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Wegen en Verkeer 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Natuur en Bos 
 
 2.1.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat, deel ANB 

De grondverwerving is voorzien in 2016 
   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan het Agentschap Natuur en Bos 
 

2.1.2. Realisatie rustplaats t.h.v. Rivierbeek 
De uitvoering is voorzien in 2017 

   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos 
 
 2.1.3.b. Afsluiting particulier domein - ANB domein 

De uitvoering is  voorzien in 2016 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos 
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 6.4.1.b Fietsverbinding Eikelingen 
De uitvoering is  voorzien in 2017 

   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Oostkamp 
 
 2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat  

De uitvoering is voorzien in 2017 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
 6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 

De uitvoering is voorzien in 2017 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
 6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 

De uitvoering is voorzien in 2017 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Stokhovestraat – Edestraat 

De grondverwerving is voorzien in 2018 
   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.1.b Fietsverbinding Stokhovestraat - Edestraat 

De uitvoering is voorzien in 2019 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 

6.3.2.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 
De grondverwerving is voorzien in 2018 

   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.2.b Fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 

De uitvoering is voorzien in 2019 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.3.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 

De grondverwerving is voorzien in 2018 
   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.3.b Fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 

De uitvoering is voorzien in 2019 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
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3. De provincie West-Vlaanderen, overeenkomstig art.13§5 van het decreet van 21 december 1988, mits haar instemming belast met 
 

3.2.2.a Grondverwerving in functie van de verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
De grondverwerving is voorzien in 2017 

 
 3.2.2.b Verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
   De uitvoering is voorzien in 2018 
 
 
4. De betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen en natuurlijke personen, overeenkomstig art. 13§6 van het decreet van 21 december 

1988, mits hun instemming belast met: 
 

3.1.1 Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van melkbedrijven in de vallei van de Bornebeek 
   De uitvoering is voorzien in 2016 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 

 
 5.4.1 Herstel site schandpaal 
   De uitvoering is voorzien in 2016 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersoon of natuurlijke persoon 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 
 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 

 
 7.1.1 Stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek 
   De uitvoering is voorzien in 2015 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 
 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 
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7.1.3.b Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van het natuurlijk fixeren van de meanderende loop van de Rivierbeek 
en de Hertsbergebeek. 

   De uitvoering is voorzien in 2016 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 
 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 

 
7.1.4 Inrichting en beheer van de zijwaterlopen van de Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van het vertragen van de waterafvoer en het 

verhogen van het zomerpeil 
   De uitvoering is voorzien in 2016 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 
 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 

 
 

2.11 Financieringsplan 
 
1. Het Agentschap Natuur en Bos 
 

6.2.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 
6.2.1.b Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 

 
Raming 9.500 euro 

Algemene kosten (10 %) 950 euro 
BTW (21 %) 2.195 euro 

Grondverwerving 8.400 euro 
TOTAAL 21.045 euro 

 
Aandeel van het Agentschap Natuur en Bos (100%) 21.045 euro 

 



 

Wijziging inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse: watergebonden en recreatieve maatregelen / 10 augustus 2020 26 

 
2. De Vlaamse Landmaatschappij 
 
Op gronden behorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
 

3.2.1.a Grondverwerving in functie van de verhoging van het waterbufferend vermogen van de baangrachten E40 
3.2.1.b Verhoging waterbufferend vermogen baangrachten van de E40 

  
Raming 35.000 euro 

Algemene kosten (10 %) 3.500 euro 
BTW (21 %) 8.085 euro 

Grondverwerving 9.000 euro 
TOTAAL 55.585 euro 

 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het 

subsidiebesluit (50% voor landinrichtingswerken)
23.293 euro 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het 
subsidiebesluit , 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer (50% 

voor verwerving van onroerende goederen)

4.500 euro 

Aandeel van het Agentschap Wegen en Verkeer (50% van de totale kostprijs van de landinrichtingswerken) 23.293 euro 
Aandeel van het Agentschap Wegen en Verkeer (50% van de totale kostprijs van de verwerving van onroerende 

goederen)
4.500 euro 
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Op gronden behorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Natuur en Bos 
 

2.1.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat-Faliestraat, deel ANB 
2.1.2 Realisatie rustplaats t.h.v. Rivierbeek 

 2.1.3.b. Afsluiting particulier domein - ANB domein 
 6.4.1.b Fietsverbinding Eikelingen 
 

Raming 145.600 euro 
Algemene kosten (10 %) 14.560 euro 

BTW (21 %) 33.634 euro 
Grondverwerving 7.500 euro 

TOTAAL 201.294 euro 
 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het 
subsidiebesluit (50% voor landinrichtingswerken)

96.897 euro 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het 
subsidiebesluit (50% voor verwerving van onroerende goederen)

3.750 euro 

Aandeel van het Agentschap Natuur en Bos (50% van de totale kostprijs van de landinrichtingswerken) 96.897 euro 
Aandeel van het Agentschap Natuur en Bos (50% van de totale kostprijs van de verwerving van onroerende 

goederen)
3.750 euro 

 
Op gronden behorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Oostkamp 
 
 2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat – Faliestraat 
 6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove – Rooiveld 
 6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld – Waterstraat 
 6.3.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding  Stokhovestraat - Edestraat 
 6.3.1.b Fietsverbinding Stokhovestraat – Edestraat 
 6.3.2.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Nieuwburgstraat – Kuipenstraat 
 6.3.2.b Fietsverbinding Nieuwburgstraat – Kuipenstraat 
 6.3.3.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Rijselstraat – Merkemveld 
 6.3.3.b Fietsverbinding Rijselstraat – Merkemveld 
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Raming 192.300 euro 

Algemene kosten (10 %) 19.230 euro 
BTW (21 %) 44.421 euro 

Grondverwerving 46.410 euro 
TOTAAL 302.361 euro 

 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het 

subsidiebesluit , 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente Oostkamp (70% voor 
landinrichtingswerken)

179.166 euro 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het 
subsidiebesluit , 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente Oostkamp (50% voor 

verwerving van onroerende goederen)

23.205 euro 

Aandeel van de gemeente Oostkamp (30% van de totale kostprijs van de landinrichtingswerken) 76.786 euro 
Aandeel van de gemeente Oostkamp (50% van de totale kostprijs van de verwerving van onroerende goederen) 23.205 euro 

 
 

3. De provincie West-Vlaanderen 
 
 3.2.2.a Grondverwerving in functie van de verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
 3.2.2.b Verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
 

Raming 90.000 euro 
Algemene kosten (10 %) 9.000 euro 

BTW (21 %) 20.790 euro 
Grondverwerving 60.000 euro 

TOTAAL 179.790 euro 
 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de provincie West-Vlaanderen in toepassing van artikel 5 van 
het subsidiebesluit (70% voor landinrichtingswerken)

83.853 euro 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de provincie West-Vlaanderen in toepassing van artikel 5 van 
het subsidiebesluit (50% voor verwerving onroerende goederen)

30.000 euro 

Aandeel van de provincie West-Vlaanderen (30% van de totale kostprijs van de landinrichtingswerken) 35.937 euro 
Aandeel van de provincie West-Vlaanderen (50% voor verwerving van onroerende goederen) 30.000 euro 
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4 De particulieren 
 

3.1.1.. Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van melkveebedrijven 
 

Raming 70.000 euro 
Algemene kosten (10 %) 7.000 euro 

BTW (21 %) 16.170 euro 
Grondverwerving 0 euro 

TOTAAL 93.170 euro 
 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de privaatrechtelijke rechtspersonen en 
natuurlijke personen in toepassing van art.9 van het subsidiebesluit (maximaal 80%)

60.000 euro 

Aandeel van de privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen (minimaal 20%) 33.860 euro 

 
Het betreft werken met betrekking tot de aanleg van IBA’s en KWZI’s met een duidelijk karakter van algemeen en regionaal 
belang. Onder voorbehoud van het sluiten van (een) overeenkomst(en) waaruit blijkt dat de aanvrager(s) het via subsidies 
ingerichte goed gedurende 20 jaren in stand zal (zullen) houden en beheren in functie van de doelstellingen van openbaar nut, 
dan zal, overeenkomstig art. 9, §1, 3° van het subsidiebesluit, de subsidie van het Vlaamse Gewest 80% bedragen en het 
aandeel ten laste van de privaatrechtelijke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) 20%. 
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal de subsidie van het Vlaamse Gewest 30% bedragen en het aandeel ten 
laste van de privaatrechtelijke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) 70%.   

 
Het totale bedrag van de uitgaven voor deze werken dat voor subsidiëring in aanmerking komt, wordt beperkt tot 12.500 euro, wat 
neerkomt op een maximale subsidie van 10.000 euro per installatie. 

 
Voor het verkrijgen van de subsidie dient de betrokken particulier ook een onderzoek naar efficiënt waterbeheer op zijn bedrijf te 
doen. 

 
Indien in de betrokken installatie ook huishoudelijk afvalwater zou gezuiverd worden dan is enkel het investeringsbedrag dat 
betrekking heeft op het zuiveren van het bedrijfsafvalwater van het melkhuisje subsidiabel. 

 
5.4.1 Herstel site schandpaal 
7.1.1 Stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 
7.1.3.b Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van natuurlijk fixeren van de meanderende loop van de Rivierbeek en 

Hertsbergebeek 
7.1.4. Inrichting en beheer van zijwaterlopen van Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van vertragen waterafvoer en verhogen zomerpeil 



 

Wijziging inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse: watergebonden en recreatieve maatregelen / 10 augustus 2020 30 

 
Raming 277.000 euro 

Algemene kosten (10 %) 27.700 euro 
BTW (21 %) 63.987 euro 

Grondverwerving 0 euro 
TOTAAL 368.687 euro 

 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen 

in toepassing van art.9 van het subsidiebesluit (maximaal 70%)
258.081 euro 

Aandeel van de privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen (minimaal 30 %) 110.606 euro 
 

Het betreft werken van landschapszorg, herstel historisch erfgoed of natuurherstel met een duidelijk karakter van algemeen en 
regionaal belang.  Onder voorbehoud van het sluiten van een overeenkomst waaruit blijkt dat de aanvrager het via subsidies 
ingerichte goed gedurende 20 jaren in stand zal houden en beheren in functie van de doelstellingen van openbaar nut, dan zal, 
overeenkomstig art. 9, §1, 2° van het subsidiebesluit, de subsidie van het Vlaamse Gewest 70% bedragen en het aandeel ten 
laste van de privaatrechtelijke rechtspersoon en/of natuurlijke persoon 30%.  Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, 
dan zal de subsidie van het Vlaamse Gewest 30% bedragen en het aandeel ten laste van de privaatrechtelijke rechtspersoon 
en/of natuurlijke persoon 70%  



 

Wijziging inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse: watergebonden en recreatieve maatregelen / 10 augustus 2020 31 

 

3 Beschrijving gewijzigde uitvoeringseenheden 
 

3.1 Uitvoeringseenheid “Wandel- en fietsverbinding Kapellestraat – Faliestraat 
 
Maatregel 2.1.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat, deel ANB, is grotendeels 
uitgevoerd, behoudens één resterende aankoop van een klein deeltje van de Kapellestraat.  
Bij MB van 12 december 2017 werd 4.574 euro subsidie landinrichting vastgelegd en dit voor de aankoop van een fietspadstrook van 2.212 m². 
Gezien de hogere aankoopkosten wordt een wijziging van het inrichtingsplan aangevraagd voor deze maatregel. Er dient dus bijkomend 2.437 euro 
subsidie landinrichting voorzien. 
 
De uitvoering van maatregel 2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat – Faliestraat is opgenomen in het uitvoeringsdossier 
“Fietsverbinding Kapellestraat -Faliestraat”. Het technisch ontwerp (incl. bestek en aanbestedingsbundel) is opgemaakt door het studiebureau 
Witteveen+Bos Belgium N.V.; bouwheer is de Vlaamse Landmaatschappij. De start van de werken is gepland in de tweede helft van 2022, dit na 
uitvoering van het afkoppelingsproject van Aquafin en de gemeente Oostkamp.  
De totale lengte van het fietspad bedraagt ruim 800 meter.  
 
Figuur 8:Tracé te verbeteren en nieuw fietspad Kapellestraat-Faliestraat
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De raming van de totale kostprijs van de werken op basis van het definitief ontwerp ligt veel hoger dan voorzien in het goedgekeurde inrichtingsplan: 
228.129 euro i.p.v. 107.811 euro. 
 
De voornaamste oorzaken voor deze meerkost zijn: 

 Hanteren verkeerde oppervlakte voor te vernieuwen wegdek in steenslag (400 m² i.p.v. 800 m²). 
 Hogere kostprijs herstel brug over Rivierbeek: 54.000 euro i.p.v. 30.210 euro. 
 Opname ABR-polis, proeven op materialen en as-builtdossier: 6.000 euro. 
 Toepassing bermgrachten langs nieuwe fietspad (+ hydraulische bezaaiing) en riolering: 14.000 euro. 
 Nieuwe afsluitingen en poorten: 6.000 euro. 
 Opname zones voor keerbewegingen onderhoudsvoertuigen: 3.000 euro. 
 Opname maaiwerken in waarborgperiode: 2.000 euro. 
 Hogere algemene kosten inzake ontwerp (afzonderlijk ontwerpdossier), archeologisch onderzoek, veiligheidscoördinatie en VLAREBO-

analyses: 27.000 euro i.p.v. 8.100 euro. 
 
De bijdrage voor de gemeente Oostkamp (partner) wordt geraamd op 68.439 euro. 
 
Maatregel 2.1.2. Realisatie rustplaats Rivierbeek is niet opgenomen in het uitvoeringsdossier “Fietsverbinding Kapelledreef-Faliestraat”, daar op de 
voorgenomen locatie er zodanig veel geluidshinder is van de nabijgelegen snelweg dat het er niet aangenaam zitten is. Deze maatregel (partner ANB) 
wordt dan ook geschrapt. 
 
Maatregel 2.1.3.b Afsluiting particulier domein – ANB-domein zal door het Agentschap Natuur en Bos worden uitgevoerd met eigen middelen. Deze 
maatregel omvat het aanleggen van een haagbeuken-haag (ca. 330 m) en de constructie van een bareel en toegangspoort. De subsidies 
landinrichting worden geschrapt. 
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Tabel 14: Wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
 LI 

Aandeel 
Partner 

2.1.1.a 
Grondverwerving in functie van de realisatie van een 
wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat, 
deel ANB 

2016 
2020-2021 VLM ANB ANB 0 € 7.500 € 

14.022 € 
7.500 € 

14.022 € 

3.750 € 
2.437 € 
4.574 € 

(vastgelegd) 

3.750 € 
7.011 € 

2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding 
Kapellestraat - Faliestraat 

2017 
2022-2023 VLM Oostkamp Oostkamp 107.811 € 

228.129 € 0 € 107.811 €
228.129 €

75.468 € 
159.690 € 

32.343 € 
68.439 € 

2.1.2. Realisatie rustplaats t.h.v. Rivierbeek 2017 VLM ANB ANB 11.314 € 0 € 11.314 € 5.697 € 5.697 € 

2.1.3.b Afsluiting particulier domein – ANB-domein 2016 
2020-2021 

VLM 
ANB ANB ANB 23.958 € 

23.958 € 0 € 23.958 € 
23.958 € 

11.979 € 
0 € 

11.979 € 
23.958 € 

      143.083 € 
252.087 € 

7.500 € 
14.022 € 

150.583 €
266.109 €

96.854 € 
162.127 € 

4.574 € 
(vastgelegd) 

53.729 € 
99.408 € 

3.2 Uitvoeringseenheid “Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van 
landbouwbedrijven” 

 
Slechts een van de zes melkveebedrijven die in aanmerking komen voor de subsidiëring van een waterzuiveringsinstallatie voor het bedrijfsafvalwater 
van het melkhuisje zal deelnemen aan deze maatregel. Voorgesteld wordt het financieringsplan aan te passen. 
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Tabel 15: Waterzuivering van het afvalwater van de mekhuisjes in het bekken van de Bornebeek 

 

Code Maatregel Jaar 
Uitvoering

Partner 
Uitvoering 

Beheerder Partner 
Financiering

Totale 
kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

3.1.1. Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes 
van melkveebedrijven 

2016 
2020-2021 Particulier Particulier Particulier 93.170 € 

15.528 € 0 € 93.170 € 
15.528 € 

60.000 € 
10.000 € 

33.170 € 
5.528 € 

 
 

3.3 Uitvoeringseenheid “Verhogen waterbufferend vermogen baangrachten E40” 
 
De concrete uitwerking van deze maatregel was opgenomen in het uitvoeringsdossier “Fietsverbinding Kapellestraat-Faliestraat”. De maatregel werd 
tijdens de voorontwerpfase geschrapt uit het dossier omdat na opmeting en uitwerking door studiebureau Witteveen+Bos bleek dat het nauwelijks 
mogelijk was om water te bufferen in de grachten zonder de naastliggende landbouwpercelen onder water te zetten. 
 
Mede op voorstel van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wordt bijgevolg deze maatregel geschrapt.  
 
Tabel 16: Verhogen van het waterbufferend vermogen van de baangrachten van de E40 

 

Code Maatregel Jaar 
Uitvoering

Partner 
Uitvoering 

Beheerder Partner 
Financiering

Totale 
kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

3.2.1.a Grondverwerving in functie van de verhoging van het 
waterbufferend vermogen van de baangrachten E40 2016 VLM AWV AWV 0 € 9.000 € 9.000 € 4.500 € 4.500 € 

3.2.1.b Verhoging waterbufferend vermogen baangrachten van 
de E40 2017 VLM AWV AWV 46.585 € 0 € 46.585 € 23.293 € 23.293 € 

     Totaal: 46.585 € 9.000 € 55.585 € 27.793 € 27.793 € 
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3.4 Uitvoeringseenheid “Verhogen waterbufferend vermogen Bornebeek stroomopwaarts 
Hazelaarstraat” 

 
De provinciale dienst waterlopen stond in voor een evaluatie van het aangepast onderhoud van de Bornebeek. Dit beekbeheer is na enkele jaren, en 
na enkele zware neerslagevents, door alle betrokkenen als positief geëvalueerd. De voorziene aanleg van een bufferbekken, teneinde een oplossing 
te zoeken voor de wateroverlastproblemen stroomopwaarts de Hazelaarstraat, is overbodig bevonden. De maatregel wordt bijgevolg geschrapt op 
voorstel van de provinciale dienst waterlopen. 
De bestendige deputatie heeft in zitting van 23 juli 2020 beslist om deze maatregel te schrappen. Na behandeling in de planbegeleidingsgroep zal 
deze wijziging ter goedkeuring worden voorgelegd aan de provincieraad. 
 
Tabel 17: Verhogen van het waterbufferend vermogen van de Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 

 

Code Maatregel Jaar 
Uitvoering

Partner 
Uitvoering 

Beheerder Partner 
Financiering

Totale 
kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

3.2.2.a 
Grondverwerving in functie van de verhoging 
waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts 
Hazelaarstraat 

2017 West-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 

West-
Vlaanderen 0 € 60.000 € 60.000 € 30.000 € 30.000 € 

3.2.2.b Verhoging waterbergend vermogen Bornebeek 
stroomopwaarts Hazelaarstraat 2018 West-

Vlaanderen 
West-

Vlaanderen 
West-

Vlaanderen 119.790 € 0 € 119.790 € 83.853 € 35.937 € 

     Totaal: 119.790 € 60.000 € 179.790 € 113.853 € 65.937 € 
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3.5 Uitvoeringseenheid “Visueel ontsluiten site schandpaal” 
 
Het bosje waar de schandpaal in staat is recent, samen met een deel andere gronden, aangekocht door de VLM (compromis i.k.v. grondenbank 
bebossing). Deze percelen zullen worden overgedragen worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). 
 
Het ANB zal als toekomstig eigenaar instaan voor het beter zichtbaar maken van de schandpaal door inzet van de eigen bos- en natuurarbeiders. 
 
 
Tabel 18: Visueel ontsluiten site schandpaal 

 
Code Maatregel Jaar 

uitvoering 
Partner 

uitvoering 
Beheerder Partner 

financiering 
Totale 

kostprijs 
werken 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
partner 

5.4.1 Herstel site schandpaal 

2016 Particulier Particulier Particulier 5.324 € 3.727 € 1.597 € 

2022 ANB ANB ANB Inzet eigen personeel 
(bos- en natuurarbeiders) 

 
 

3.6 Uitvoeringseenheid “Wandelverbindingen Nieuwenhove-Rooiveld-Kampveld” 
 
Bij de wijziging van het inrichtingsplan wordt voorgesteld maatregel 6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove – Rooiveld te schrappen. 
 
Maatregel 6.1.3.b Wandelverbinding Kampveldstraat – Waterstraat wordt gerealiseerd, samen met de te wijzigen maatregel 6.1.2.b Wandelverbinding 
Rooiveld – Waterstraat in 2022 (uitvoeringsdossier “Recreatieve verbindingen Kampveld”). 
 
Maatregel 6.1.4 Wandelverbinding bosrand Rooiveld richting Kortrijksestraat – Lariksdreef is inmiddels gerealiseerd door het Agentschap voor Natuur 
en Bos.  
 
Maatregel 6.2.1. Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld wordt ook voorgesteld om te schrappen. 
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3.6.1 Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 
 
Deze maatregel met als partner de gemeente Oostkamp wordt geschrapt. Uit de onderhandelingen voor de grondverwerving bleek er te veel 
interferentie met de uitbating van een aantal landbouwpercelen (huiskavel). Bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk aan de Hogendaledreef werd 
tevens geen mogelijkheid voorzien om het wandelpad te laten aansluiten in de wijk. De wandelverbinding met de wijk Nieuwenhove zal uitsluitend 
gebeuren via de Waterstraat. 
 
Tabel 19: Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
partner 

6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 2017 VLM Oostkamp Oostkamp 14.375 € 0 € 14.375 € 10.062 € 4.312 € 

 
 

3.6.2 Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 
 
Deze wandelverbinding omvat in het voorstel van wijzing van het inrichtingsplan eveneens het deeltje van maatregel 6.1.1.b Wandelverbinding 
Nieuwenhove – Rooiveld dat loopt in zuidelijke richting naar het Rooiveld (domeinbos Kampveld).  
Het aangepast tracé van de wandelverbinding is 600 m lang. 
 
Figuur 9:Aangepast tracé wandelverbinding 
Rooiveld - Waterstraat  
 

 



 

Wijziging inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse: watergebonden en recreatieve maatregelen / 10 augustus 2020 38 

 
Alle nodige grondverwervingen voor deze wandelverbinding zijn inmiddels gebeurd (Vlaamse Landmaatschappij).  
 
De uitvoering van de uitgebreide maatregel 6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld – Waterstraat is opgenomen in het uitvoeringsdossier “Recreatieve 
verbindingen Kampveld”. Het technisch ontwerp is in opmaak door de Vlaamse Landmaatschappij (bouwheer). De start van de uitvoering is gepland 
voor 2021. 
 
De raming van de totale kostprijs van de werken op basis van het voorontwerp ligt hoger dan voorzien in het goedgekeurde inrichtingsplan:  41.500 
euro i.p.v. 19.965 euro. 
 
De voornaamste oorzaken voor deze meerkost zijn de grotere lengte van het wandelpad (205 m) en de grote tijdspanne tussen beide ramingen 
(globaal hogere inschrijvingsprijzen en hogere en meer algemene kosten). 
 
De bijdrage voor de gemeente Oostkamp (partner) wordt geraamd op 12.450 euro. 
 
Inmiddels werd ook beslist om de verbinding open te stellen voor mountainbikers en ruiters. 
 
Tabel 20: Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
partner 

6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 2017 
2021 VLM Oostkamp Oostkamp 19.965 € 

50.000 € 0 € 19.965 € 
50.000 € 

13.976 € 
35.000 € 

5.990 € 
15.000 € 
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3.6.3 Wandelverbinding Rooiveld - Kampveld 
 
Aangezien het Agentschap voor Natuur en Bos niet slaagt in de beoogde grondverwerving wordt voorgesteld deze maatregel te schrappen. 
 
Tabel 21: Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

6.2.1a. Grondverwerving in functie van de realisatie van de 
wandelverbinding Rooiveld - Kampveld 2016 ANB ANB ANB 0 € 8.400 € 8.400 € 0 € 8.400 € 

6.2.1.b Wandelverbinding Rooiveld-- Kampveld 2017 ANB ANB ANB 12.645 € 0 € 12.645 € 0 € 12.645 € 

     Totaal: 12.645 € 8.400 € 21.045 € 0 € 21.045 € 

 

3.7 Uitvoeringseenheid “Fietsverbinding Waardamme-Waaroostpark-Merkemveld” 
 
Bij de onderhandelingen voor de grondaankopen bleek onvoldoende bereidheid tot verkoop vanwege de verschillende, vaak grotere eigenaars. Het 
verspreid aankopen van losse stukjes heeft geen zin indien niet gevolgd door onteigening van de overige delen. Daar de gemeente Oostkamp geen 
voorstander is van het voorzien van de mogelijkheid tot onteigening, worden deze maatregelen geschrapt. 
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Tabel 22: Fietsverbinding Waardamme-Waaroostpark-Merkemveld  

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering 
Totale kostprijs 

werken 
Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

6.3.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de 
fietsverbinding Stokhovestraat - Edestraat 2018 VLM Oostkamp Oostkamp 0 € 27.000 € 27.000 € 13.500 € 13.500 € 

6.3.1.b Fietsverbinding Stokhovestraat - Edestraat 2019 VLM Oostkamp Oostkamp 69.212 € 0 € 69.212 € 48.448 € 20.764 € 

6.3.2.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de 
fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 2018 VLM Oostkamp Oostkamp 0 € 15.660 € 15.660 € 7.830 € 7.830 € 

6.3.2.b Fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 2019 VLM Oostkamp Oostkamp 13.310 € 0 € 13.310 € 9.317 € 3.993 € 

6.3.3.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de 
fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 2018 VLM Oostkamp Oostkamp 0 € 3.750 € 3.750 € 1.875 € 1.875 € 

6.3.3.b Fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 2019 VLM Oostkamp Oostkamp 31.279 € 0 € 31.279 € 21.895 € 9.384 € 

     Totaal: 113.801 € 46.410 € 160.211 € 102.865 € 57.346 € 

 

3.8 Uitvoeringseenheid “Fietsverbinding Eikelingen” 
 
De recreatieve wandel- en fietsverbinding van maatregel 6.4.1 werd in het inrichtingsplan opgenomen als ontbrekende schakel om de groenkernen 
Rooiveld, Kampveld en Nieuwenhove te verbinden met de groenkern Lippensgoed-Bulskampveld.  
 
Ten tijde van de goedkeuring van het inrichtingsplan en de machtiging tot onteigening (6.4.1.a Grondverwerving i.f.v. de realisatie van de 
fietsverbinding Eikelingen) was de verbinding langs Eikelingen het meest voor de hand liggende tracé aangezien het Agentschap voor Natuur en Bos 
geen eigendom had die Kampveld met de Proosdijstraat verbindt. Ondertussen werd de Vlaamse Overheid eigenaar van enkele percelen ter hoogte 
van de Hertsbergebeek.  
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Figuur 10:Eigendomsituatie ANB t.h.v. Proostdijstraat
 

 
Dit biedt de mogelijkheid om een fiets- en wandelverbinding tussen Kampveld en de Proosdijstraat te creëren zonder de inzet van het instrument 
onteigening.  
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Figuur 11:Voormalig tracé Eikelingen (rood) en nieuw tracé fiets- en 
wandelverbinding Kampveld-Bulskampveld
 

 
Bijkomend bieden de percelen door hun hogere ligging betere condities voor de aanleg van een recreatief pad dan het initiële traject voorzien langs 
Eikelingen. De realisatie kan gebeuren met beperktere kosten (geen brug nodig) en loopt niet door overstromingsgebied waardoor de recreatieve 
verbinding het volledige jaar door toegankelijk is. 
 
De wijziging van het inrichtingsplan heeft betrekking op de aanpassing van het uitvoeringsprogramma (wijziging locatie) en het financieringsplan. Het 
Agentschap Natuur en Bos blijft co-financierende partner voor deze maatregel. 
 
Inzake grondverwerving is de opheffing van de onteigeningsmachtiging voor het tracé Eikelingen in behandeling. 
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Tabel 23:Wijziging maatregel fietsverbinding Eikelingen 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
Grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel LI Aandeel 
Partner 

6.4.1.b Fietsverbinding Eikelingen 
Fiets- en wandelverbinding Kampveld-Bulskampveld 

2017 
2021 VLM ANB ANB 158.522 € 

124.000 € 0 € 158.522 € 
124.000 € 

79.261 € 
62.000 € 

79.261 € 
62.000 € 

 
 

3.9 Uitvoeringseenheid “Rivierbeek- Hertsbergebeek” 
 

3.9.1 Stimuleren van geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek 
 
Basisidee van het inrichtingsplan is om zoveel mogelijk graslandgebruik in het valleigebied te stimuleren; dit door akkerlandpercelen uit te ruilen naar 
buiten de vallei. Hiertoe werd aangegeven om een “ruilverkaveling van landeigendommen in der minne” op te starten indien tenminste drie betrokken 
eigenaars daar expliciet zouden om vragen. Conform het nieuwe landinrichtingsdecreet zou dit kunnen ondervangen worden door de opstart van een 
nieuw landinrichtingsproject met mogelijkheid van inzet van een aantal instrumenten zoals vrijwillige herverkaveling of zelfs herverkaveling uit kracht 
van wet en grondenbank. Mede na overleg met de landbouwsector blijkt de inzet van een nieuw landinrichtingsproject niet opportuun om de beoogde 
doelstelling te bereiken. Bij de betrokken landbouwers is overigens weinig of geen animo hiervoor. Bovendien worden stelselmatig percelen in de 
Rivier- en Hertsbergebeekvallei aangekocht door of voor het Agentschap voor Natuur en Bos (aankopen in der minne, toepassing recht van voorkoop 
en aankopen in het kader van de PAS-regeling). Natuurontwikkeling staat centraal, waarbij naast bebossing ook wordt gekozen voor botanisch beheer 
van de overstroombare valleigraslanden. Deze autonome ontwikkeling impliceert dat het aandeel landbouwgebruik in de beekvalleien een significant 
dalende trend vertoont.  
 
In weilandgebied langs de beken is de mogelijkheid voorzien om aangepaste veevangconstructies, schuilhokken en toegangspoorten te plaatsen, 
veedrinkpoelen te graven, de aanleg van kleine landschapselementen te stimuleren, knotbomen op de perceelsgrenzen te planten (niet gekoppeld 
aan de oevers van de beek zelf), waterpompjes te plaatsen, … Aangezien er bij de betrokken landbouwers hiervoor weinig of geen interesse is wordt 
deze maatregel geschrapt.  
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Tabel 24: Stimuleren van geschikt landbouwgebruik in de valleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel  
LI 

Aandeel 
Partner 

7.1.1 Stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien 
van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 2016 Particulier Particulier Particulier 279.510 € 0 € 279.510 € 195.657 € 83.853 € 

7.1.2 
Vrijwillige kavelruil in functie van stimuleren geschikt 
landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek 
en Hertsbergebeek 

2017 

Provinciaal 
Ruilcomité 

voor 
Ruilverkaveling 

in der minne 

Particulier Particulier NVT NVT NVT NVT NVT 

 

3.9.2 Inrichting oeverzone van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 
 
Aangezien maatregel 7.1.3.a Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van het natuurlijk fixeren van de meanderende loop van de 
Rivierbeek en Hertsbergebeek (financiering VMM) geen deel uitmaakt van de goedkeuring van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, wordt de 
hiermee samenhangende maatregel 7.1.3.b geschrapt. Het verplaatsen van weideafsluitingen is immers enkel relevant indien er oeverbegeleidende 
aanplantingen gebeuren. 
 
Tabel 25: Inrichting van de oeverzone van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

7.1.3.b 
Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in 
functie van natuurlijk fixeren van de meanderende loop 
van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 

2016 Particulier Particulier Particulier 63.888 € 0 € 63.888 € 44.722 € 19.166 € 
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3.9.3 Vertragen waterafvoer zijwaterlopen Rivierbeek en Hertsbergebeek 
 
Gezien de stijgende droogteproblematiek wordt verwacht dat meer landbouwers interesse zullen hebben voor het aanleggen van een bodemdrempel 
op private waterlopen en daaraan gekoppeld het realiseren van een aangepast waterbeheer (hoger waterpeil). Er wordt voorgesteld om meer 
subsidies landinrichting voor deze maatregel te voorzien. 
 
Tabel 26: Vertragen van de waterafvoer van de zijwaterlopen van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek 

 
Code Maatregel Jaar 

Uitvoering
Partner 

Uitvoering 
Beheerder Partner 

Financiering
Totale 

kostprijs 
werken 

Kostprijs 
grondver-
werving 

Totale 
kostprijs 

Aandeel 
LI 

Aandeel 
Partner 

7.1.4. 
Inrichting en beheer van zijwaterlopen van Rivierbeek en 
Hertsbergebeek in functie van vertragen waterafvoer en 
verhogen zomerpeil 

2016 
2022 Particulier Particulier Particulier 19.965 € 

40.000 € 0 € 19.965 € 
40.000 € 

13.975 € 
28.000 € 

5.990 € 
12.000 € 

 
 
 

3.4 Uitvoeringsprogramma 
 
1. Het Agentschap Natuur en Bos belast met: 
 
 2.1.3.b. Afsluiting particulier domein - ANB domein 

De uitvoering is  voorzien in 2020-2021 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos 
 

5.4.1 Herstel site schandpaal 
  De uitvoering is voorzien in 2022 (inzet eigen personeel / natuur- en bosarbeiders) 
 
6.2.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 

De grondverwerving is voorzien in 2016 
 

6.2.1.b Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 
  De uitvoering is voorzien in 2017 
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2. De Vlaamse Landmaatschappij, overeenkomstig art.13§4 van het decreet van 21 december 1988, belast met 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
 

3.2.1.a Grondverwerving in functie van de verhoging van het waterbufferend vermogen van de baangrachten E40 
   De grondverwerving is voorzien in 2016 
   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
 
 3.2.1.b Verhoging waterbufferend vermogen baangrachten van de E40 
   De uitvoering is  voorzien in 2017 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Wegen en Verkeer 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Natuur en Bos 
 
 2.1.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat, deel ANB 

De grondverwerving is voorzien in 2016 2020-2021 
   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan het Agentschap Natuur en Bos 
 

2.1.2. Realisatie rustplaats t.h.v. Rivierbeek 
De uitvoering is  voorzien in 2017 

   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos 
 
 2.1.3.b. Afsluiting particulier domein - ANB domein 

De uitvoering is  voorzien in 2016 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos 
 
 6.4.1.b Fietsverbinding Eikelingen Fiets- en wandelverbinding Kampveld-Bulskampveld 

De uitvoering is  voorzien in 2017 2021 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos 
 
 
Op het domein toebehorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Oostkamp 
 
 2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat  

De uitvoering is  voorzien in 2017 2022-2023 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
 6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 

De uitvoering is  voorzien in 2017 
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   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
 6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 

De uitvoering is  voorzien in 2017 2021 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Stokhovestraat – Edestraat 

De grondverwerving is voorzien in 2018 
   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.1.b Fietsverbinding Stokhovestraat - Edestraat 

De uitvoering is  voorzien in 2019 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 

6.3.2.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 
De grondverwerving is voorzien in 2018 

   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.2.b Fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 

De uitvoering is  voorzien in 2019 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.3.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 

De grondverwerving is voorzien in 2018 
   Waarbij de gronden na verwerving overgedragen worden aan de gemeente Oostkamp 
 
 6.3.3.b Fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 

De uitvoering is  voorzien in 2019 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de gemeente Oostkamp 
 
3. De provincie West-Vlaanderen, overeenkomstig art.13§5 van het decreet van 21 december 1988, mits haar instemming belast met 
 

3.2.2.a Grondverwerving in functie van de verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
De grondverwerving is voorzien in 2017 

 
 3.2.2.b Verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
   De uitvoering is voorzien in 2018 
 
4. De betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen en natuurlijke personen, overeenkomstig art. 13§6 van het decreet van 21 december 

1988, mits hun instemming belast met: 
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3.1.1 Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van melkbedrijven in de vallei van de Bornebeek 
   De uitvoering is voorzien in 2016 2020-2021 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 

 
 5.4.1 Herstel site schandpaal 
   De uitvoering is voorzien in 2016 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersoon of natuurlijke persoon 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 
 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 

 
 7.1.1 Stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek 
   De uitvoering is voorzien in 2015 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 
 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 

 
7.1.3.b Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van het natuurlijk fixeren van de meanderende loop van de Rivierbeek 

en de Hertsbergebeek. 
   De uitvoering is voorzien in 2016 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 
 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 
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7.1.4 Inrichting en beheer van de zijwaterlopen van de Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van het vertragen van de waterafvoer en het 

verhogen van het zomerpeil 
   De uitvoering is voorzien in 2016 2022 
   Waarbij het beheer na de inrichting gebeurt door de betrokken privaatrechterlijke rechtspersonen of natuurlijke personen 
   Waarbij de Vlaamse Landmaatschappij instaat voor het ontwerp en de uitvoering 
 

In voorkomend geval dienen zowel de eigenaars en de vruchtgebruikers als de houders van zakelijke rechten hun instemming 
te betuigen met de uitvoering van de werken. Deze instemming wordt vastgelegd in een overeenkomst die ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de Vlaamse minister. 

 

3.5 Financieringsplan 
 
1. Het Agentschap Natuur en Bos 
 
 2.1.3.b. Afsluiting particulier domein - ANB domein 
 

Raming 18.000 euro 

Algemene kosten (10 %) 1.800 euro 
BTW (21 %) 4.158 euro 

Grondverwerving 0 euro 
TOTAAL 23.958 euro 

Aandeel van het Agentschap Natuur en Bos (100%) 23.958 euro 
 
 5.4.1 Herstel site schandpaal 
  Deze maatregel wordt uitgevoerd door ANB met inzet eigen personeel (natuur- en bosarbeiders) 
 

6.2.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 
6.2.1.b Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 

 
Raming 9.500 euro 

Algemene kosten (10 %) 950 euro 
BTW (21 %) 2.195 euro 

Grondverwerving 8.400 euro 
TOTAAL 21.045 euro 

 
Aandeel van het Agentschap Natuur en Bos (100%) 21.045 euro 
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2. De Vlaamse Landmaatschappij 
 
Op gronden behorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Wegen en Verkeer 
 

3.2.1.a Grondverwerving in functie van de verhoging van het waterbufferend vermogen van de baangrachten E40 
3.2.1.b Verhoging waterbufferend vermogen baangrachten van de E40 

  
Raming 35.000 euro

Algemene kosten (10 %) 3.500 euro
BTW (21 %) 8.085 euro

Grondverwerving 9.000 euro
TOTAAL 55.585 euro

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.3 
van het subsidiebesluit (50% voor landinrichtingswerken)

23.293 euro

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.3 
van het subsidiebesluit , 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door het Agentschap 

Wegen en Verkeer (50% voor verwerving van onroerende goederen)

4.500 euro

Aandeel van het Agentschap Wegen en Verkeer (50% van de totale kostprijs van de landinrichtingswerken) 23.293 euro
Aandeel van het Agentschap Wegen en Verkeer (50% van de totale kostprijs van de verwerving van 

onroerende goederen)
4.500 euro

 
Op gronden behorende aan of toe te bedelen aan het Agentschap Natuur en Bos 
 

2.1.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat-Faliestraat, deel ANB 
2.1.2 Realisatie rustplaats t.h.v. Rivierbeek 

 2.1.3.b. Afsluiting particulier domein - ANB domein 
 6.4.1.b Fietsverbinding Eikelingen Fiets- en wandelverbinding Kampveld-Bulskampveld 
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Raming 145.600 euro 

93.163 euro 
Algemene kosten (10 %) 14.560 euro 

9.316 euro 
BTW (21 %) 33.634 euro 

21.521 euro 
Grondverwerving 7.500 euro 

14.022 euro 
TOTAAL 201.294 euro 

138.022 euro 
 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het 
subsidiebesluit (50% voor landinrichtingswerken)

96.897 euro 
62.000 euro 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.3 van het 
subsidiebesluit (50% voor verwerving van onroerende goederen) 

3.750 euro 
2.437 euro 
4.574 euro 

(reeds 
vastgelegd) 

Aandeel van het Agentschap Natuur en Bos (50% van de totale kostprijs van de landinrichtingswerken) 96.897 euro 
62.000 euro 

Aandeel van het Agentschap Natuur en Bos (50% van de totale kostprijs van de verwerving van onroerende 
goederen)

3.750 euro 
7.011 euro 

 
 
Op gronden behorende aan of toe te bedelen aan de gemeente Oostkamp 
 
 2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat – Faliestraat 
 6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove – Rooiveld 
 6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld – Waterstraat 
 6.3.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding  Stokhovestraat - Edestraat 
 6.3.1.b Fietsverbinding Stokhovestraat – Edestraat 
 6.3.2.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Nieuwburgstraat – Kuipenstraat 
 6.3.2.b Fietsverbinding Nieuwburgstraat – Kuipenstraat 
 6.3.3.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Rijselstraat – Merkemveld 
 6.3.3.b Fietsverbinding Rijselstraat – Merkemveld 
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 Raming 192.300 euro 

208.963 euro 
Algemene kosten (10 %) 19.230 euro 

20.896 euro 
BTW (21 %) 44.421 euro 

48.270 euro 
Grondverwerving 46.410 euro 

TOTAAL 302.361 euro 
278.129 euro 

 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het 

subsidiebesluit, 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente Oostkamp (70% voor 
landinrichtingswerken)

179.166 euro 
194.690 euro 

 
Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de Vlaamse Landmaatschappij in toepassing van art.4 van het 

subsidiebesluit , 100% van het bedrag dat niet ten laste wordt genomen door de gemeente Oostkamp (50% voor 
verwerving van onroerende goederen)

23.205 euro 
 

Aandeel van de gemeente Oostkamp (30% van de totale kostprijs van de landinrichtingswerken) 76.786 euro 
83.439 euro 

Aandeel van de gemeente Oostkamp (50% van de totale kostprijs van de verwerving van onroerende goederen) 23.205 euro 
 

 
3. De provincie West-Vlaanderen 
 
 3.2.2.a Grondverwerving in functie van de verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
 3.2.2.b Verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 
 

Raming 90.000 euro 
Algemene kosten (10 %) 9.000 euro 

BTW (21 %) 20.790 euro 
Grondverwerving 60.000 euro 

TOTAAL 179.790 euro 
 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de provincie West-Vlaanderen in toepassing van artikel 5 van 
het subsidiebesluit (70% voor landinrichtingswerken)

83.853 euro 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de provincie West-Vlaanderen in toepassing van artikel 5 van 
het subsidiebesluit (50% voor verwerving onroerende goederen)

30.000 euro 

Aandeel van de provincie West-Vlaanderen (30% van de totale kostprijs van de landinrichtingswerken) 35.937 euro 
Aandeel van de provincie West-Vlaanderen (50% voor verwerving van onroerende goederen) 30.000 euro 
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4 De particulieren 
 

3.1.1.. Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van melkveebedrijven 
 

Raming 70.000 euro 
11.666 euro 

Algemene kosten (10 %) 7.000 euro 
1.167 euro 

BTW (21 %) 16.170 euro 
2.695 euro 

Grondverwerving 0 euro 
TOTAAL 93.170 euro 

15.528 euro 
 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de privaatrechtelijke rechtspersonen en 
natuurlijke personen in toepassing van art.9 van het subsidiebesluit (maximaal 80%)

60.000 euro 
10.000 euro 

Aandeel van de privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen (minimaal 20%) 33.860 euro 
5.528 euro 

 
Het betreft werken met betrekking tot de aanleg van IBA’s en KWZI’s met een duidelijk karakter van algemeen en regionaal 
belang. Onder voorbehoud van het sluiten van (een) overeenkomst(en) waaruit blijkt dat de aanvrager(s) het via subsidies 
ingerichte goed gedurende 20 jaren in stand zal (zullen) houden en beheren in functie van de doelstellingen van openbaar nut, 
dan zal, overeenkomstig art. 9, §1, 3° van het subsidiebesluit, de subsidie van het Vlaamse Gewest 80% bedragen en het 
aandeel ten laste van de privaatrechtelijke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) 20%. 
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal de subsidie van het Vlaamse Gewest 30% bedragen en het aandeel ten 
laste van de privaatrechtelijke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijke perso(o)n(en) 70%.   

 
Het totale bedrag van de uitgaven voor deze werken dat voor subsidiëring in aanmerking komt, wordt beperkt tot 12.500 euro, wat 
neerkomt op een maximale subsidie van 10.000 euro per installatie. 

 
Voor het verkrijgen van de subsidie dient de betrokken particulier ook een onderzoek naar efficiënt waterbeheer op zijn bedrijf te 
doen. 

 
Indien in de betrokken installatie ook huishoudelijk afvalwater zou gezuiverd worden dan is enkel het investeringsbedrag dat 
betrekking heeft op het zuiveren van het bedrijfsafvalwater van het melkhuisje subsidiabel. 

 
 

5.4.1 Herstel site schandpaal 
7.1.1 Stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 
7.1.3.b Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van natuurlijk fixeren van de meanderende loop van de Rivierbeek en 

Hertsbergebeek 
7.1.4. Inrichting en beheer van zijwaterlopen van Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van vertragen waterafvoer en verhogen zomerpeil 
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Raming 277.000 euro 
30.053 euro 

Algemene kosten (10 %) 27.700 euro 
3.005 euro 

BTW (21 %) 63.987 euro 
9.942 euro 

Grondverwerving 0 euro 
TOTAAL 368.687 euro 

40.000 euro 
 

Ten laste van het Vlaamse Gewest, als subsidie aan de privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen 
in toepassing van art.9 van het subsidiebesluit (maximaal 70%)

258.081 euro 
28.000 euro 

Aandeel van de privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen (minimaal 30 %) 110.606 euro 
12.000 euro 

 
Het betreft werken van landschapszorg, herstel historisch erfgoed of natuurherstel met een duidelijk karakter van algemeen en 
regionaal belang. Onder voorbehoud van het sluiten van een overeenkomst waaruit blijkt dat de aanvrager het via subsidies 
ingerichte goed gedurende 20 jaren in stand zal houden en beheren in functie van de doelstellingen van openbaar nut, dan zal, 
overeenkomstig art. 9, §1, 2° van het subsidiebesluit, de subsidie van het Vlaamse Gewest 70% bedragen en het aandeel ten 
laste van de privaatrechtelijke rechtspersoon en/of natuurlijke persoon 30%. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, 
dan zal de subsidie van het Vlaamse Gewest 30% bedragen en het aandeel ten laste van de privaatrechtelijke rechtspersoon 
en/of natuurlijke persoon 70%. 
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4 Bijlage 
 
Tabel 27: Overzicht van de gewijzigde maatregelen per co-financierende partner

Partner Financiering Code Maatregel

Jaar 
Uitvoering

 Totale 
kostprijs 
werken 

 Kostprijs 
Grondver-
werving 

Aandeel 
land-

inrichting 
 Aandeel 
Partner 

AWV 
3.2.1.a Grondverwerving in functie van de verhoging van het waterbufferend vermogen van 

de baangrachten E40 2016 € 0 € 9.000 € 4.500 € 4.500 

3.2.1.b Verhoging waterbufferend vermogen baangrachten van de E40 2017 € 46.585 € 0 € 23.293 € 23.293 

   Totaal, te co-financieren door AWV   € 46.585 € 9.000 € 27.793 € 27.793 

ANB 

 

2.1.1.a Grondverwerving i.f.v. de realisatie van een wandel- en fietsverbinding 
Kapellestraat-Faliestraat, deel ANB 

2016 
2020-2021 € 0 € 7.500

€ 14.022

€ 3.750 
€ 2.437 
€ 4.574 

(vastgelegd)  

€ 3.750 
€ 7.011 

2.1.2. Realisatie rustplaats t.h.v. Rivierbeek 2017 € 11.314 € 0 € 5.657 € 5.657 

2.1.3.b Afsluiting particulier domein – ANB-domein 2016 
2020-2021

€ 23.958
€ 23.958 € 0 € 11.979  

€ 0  
€ 11.979 
€ 23.958 

5.4.1 Herstel site schandpaal 2022 Werken met inzet eigen personeel (bos- en 
natuurarbeiders)

6.2.1a. Grondverwerving in functie van de realisatie van de wandelverbinding Rooiveld - 
Kampveld 2016 € 0 € 8.400 € 0 € 8.400 

6.2.1.b Wandelverbinding Rooiveld-Kampveld 2017 € 12.645 € 0 € 0 € 12.645 

6.4.1.b Fietsverbinding Eikelingen Fiets- en wandelverbinding Kampveld-Bulskampveld 2017 
2021

€ 158.522
€ 124.000 € 0 € 79.261 

€ 62.000 
€ 79.261 
€ 62.000 

   Totaal, te co-financieren door ANB   € 206.439
€ 147.958

€ 15.900
€ 14.022 

€ 100.647 
€ 64.437  
€ 4.574 

(vastgelegd) 

€ 121.692 
92.969€ 

West-Vlaanderen 
3.2.2.a Grondverwerving in functie van de verhoging waterbergend vermogen Bornebeek 

stroomopwaarts Hazelaarstraat 2017 € 0 € 60.000 € 30.000 € 30.000 

3.2.2.b Verhoging waterbergend vermogen Bornebeek stroomopwaarts Hazelaarstraat 2018 € 119.790 € 0 € 83.853 € 35.937 

   Totaal, te co-financieren door de provincie West-Vlaanderen  € 119.790 € 60.000 € 113.853 € 65.937 

Oostkamp 

2.1.1.c Realisatie van een wandel- en fietsverbinding Kapellestraat - Faliestraat 2017 
2022-2023

€ 107.811
€ 228.129 € 0 € 75.468 

€ 159.690 
€ 32.343 
€ 68.439 

6.1.1.b Wandelverbinding Nieuwenhove - Rooiveld 2017 € 14.375 € 0 € 10.062 € 4.312 

6.1.2.b Wandelverbinding Rooiveld - Waterstraat 2017 
2021

€ 19.965
€ 50.000 € 0 € 13.976 

€ 35.000 
€ 5.990 

€15.000 
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6.3.1.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Stokhovestraat - 
Edestraat 2018 € 0 € 27.000 € 13.500 € 13.500 

6.3.1.b Fietsverbinding Stokhovestraat - Edestraat 2019 € 69.212 € 0 € 48.448 € 20.764 

6.3.2.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Nieuwburgstraat 
- Kuipenstraat 2018 € 0 € 15.660 € 7.830 € 7.830 

6.3.2.b Fietsverbinding Nieuwburgstraat - Kuipenstraat 2019 € 13.310 € 0 € 9.317 € 3.993 

6.3.3.a Grondverwerving in functie van de realisatie van de fietsverbinding Rijselstraat - 
Merkemveld 2018 € 0 € 3.750 € 1.875 € 1.875 

6.3.3.b Fietsverbinding Rijselstraat - Merkemveld 2019 € 31.279 € 0 € 21.895 € 9.384 

   Totaal, te co-financieren door de gemeente Oostkamp € 255.952
€ 278.129

€ 46.410
€ 0

€ 202.371 
€ 194.690 

€ 99.991 
€ 83.439 

Partner Financiering Code Maatregel

Jaar 
Uitvoering

 Totale 
kostprijs 
werken 

 Kostprijs 
Grondver-
werving 

Aandeel 
land- 

inrichting 
 Aandeel 
Partner 

Particulier 

3.1.1 Waterzuivering van het afvalwater van de melkhuisjes van melkveebedrijven 2016 
2020-2021

€ 93.170
€ 15.528 € 0 € 60.000 

€ 10.000 
€ 33.170 

€ 5.528 

5.4.1 Herstel site schandpaal 2016 € 5.324 € 0 € 3.727 € 1.597 

7.1.1 Stimuleren geschikt landbouwgebruik in de beekvalleien van de Rivierbeek en 
Hertsbergebeek 2016 € 279.510 € 0 € 195.657 € 83.853 

7.1.2 Vrijwillige kavelruil in functie van stimuleren geschikt landbouwgebruik in de 
beekvalleien van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 2017 € 0 € 0 € 0 € 0 

7.1.3.b Inrichting oeverzone Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie van natuurlijk fixeren 
van de meanderende loop van de Rivierbeek en Hertsbergebeek 2016 € 63.888 € 0 € 44.722 € 19.166 

 
7.1.4 Inrichting en beheer van zijwaterlopen van Rivierbeek en Hertsbergebeek in functie 

van vertragen waterafvoer en verhogen zomerpeil 
2016 
2022 

€ 19.965
€ 40.000 € 0 € 13.975 

€ 28.000 
€ 5.990 

€ 12.000 

   Totaal, te co-financieren door Particulier   € 368.687
€ 40.000 € 0 € 258.081 

€ 28.000 
€ 110.606 

€ 12.000 
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