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1. Inleiding 
 
De golfsport in Vlaanderen is in volle beweging.  
 
Waar de golfsport in de begindagen een eerder elitair karakter had, kent deze 
ontspanningsactiviteit momenteel een bepaalde vorm van democratisering. Het verder 
democratiseren van de golfsport wordt dan ook in dit memorandum verder bepleit. 
 

Ook naar het ecologisch aspect toe worden er door de clubs meer inspanningen geleverd. 
Naar de toekomst toe moet het de bedoeling zijn natuurbeheer, -ontwikkeling en 
landschapszorg verder te stimuleren, waarbij het landschappelijke en natuurlijke karakter 
(geomorfologie, hydrologie, landschapstypologie, ecologie) van bepaalde locatie-onderdelen 
zoveel als mogelijk bewaard blijft. 
 
Gezien de krappe ruimtebalans voor recreatie is het onmogelijk om een ruimtelijke invulling 
te geven aan alle gekende en toekomstige aanspraken vanuit de golfsector én vanuit de 
sector van de niet-lawaaierige buitensporten in het algemeen. Vandaar dat een duurzaam en 
gebundeld ruimtegebruik zich noodzakelijkerwijs opdringt. 
 
Deze nota biedt een algemeen kader voor de huidige en toekomstige ruimtebehoefte van de 
niet-lawaaierige buitensporten, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan de golfsport. 
 
In dit Vlaamse Golfmemorandum wordt dieper ingegaan op de verschillende definities van de 
golfstructuur, om daarna in hoofdstuk 3 meer duiding te verschaffen inzake de subsidiaire 
bevoegdheidsverdeling over de 3 bestuursniveaus (Vlaams gewest, provincie en gemeente). 
In hoofdstuk 4 worden de vroegere regeringsbeslissingen ten aanzien van het ruimtelijk 
aspect van de inplanting van golfterreinen in Vlaanderen toegelicht. 
Vervolgens worden de bestaande golfterreinen vanuit een planologisch oogpunt 
geëvalueerd. 
In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de multifunctionele invulling van nieuwe 
terreinen, meer bepaald golfterreinen met multifunctioneel medegebruik voor niet-
lawwaaierige buitensporten. De stand van zaken m.b.t. de spreiding van de behoefte over 
Vlaanderen die verder zal uitgewerkt worden in functie van de externe behoeftestudie (i.o.v. 
de Vlaamse minister bevoegd voor Sport) komt kort aan bod in hoofdstuk 7. Vervolgens 
worden de afwegingscriteria voor deze nieuwe golfterreinen besproken. In hoofdstuk 9 wordt 
dan de stapsgewijze aanpak uiteengezet. Finaal wordt specifieke aandacht besteed aan 
'eco-golfterreinen'. 
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2. Definities inzake golfstructuren 
Golf kan beoefend worden op verschillende types van golfinfrastructuren. Gezien deze 
verschillende infrastructuren sterk differentiëren qua karakter, vooral in ruimtebeslag 
(oppervlakte) hebben ze niet dezelfde effecten op ruimtelijk niveau. Internationaal kunnen 
drie types golfinfrastructuur onderscheiden worden: 

2.1. Golfschool (met of zonder een beperkt aantal holes) (Type I)

Een project voor een golfschool wordt gezien zijn beperkte oppervlakte als een zachte, laag-
dynamische vorm van recreatie gedefinieerd.  
Projecten voor golfscholen (driving range en oefenstations) kunnen maximaal een 
oppervlakte hebben van 5 ha. Een golfschool in combinatie met een beperkt aantal 
oefenholes heeft maximaal een oppervlakte van 8 ha. 
Kleine golfstructuren zijn uitermate geschikt om op een laagdrempelige wijze kennis te 
maken met de golfsport. Omwille van de relatief beperkte investeringskost van de golfschool 
kan de tarifering voor het publiek laag blijven. De “golfscholen “ zijn ook zeer geschikt voor 
initiaties van jeugdgroepen en verenigingen. Zelfs een kleine golfschool is of kan een ideale 
buffer tegen voortschrijdende verstedelijking zijn. 

2.2. '9-holes' banen (Type II) 

Dit type van golfinfrastructuur omvat 9 volwaardige holes met een internationaal bepaalde 
minimum speellengte van 1850 m en een oppervlakte groter dan 8 ha en kleiner dan 40 ha. 
Type II-golfterreinen kennen een zekere recreatieve dynamiek. Ook dit type kan bijdragen tot 
het behoud en/of de versterking van een groene open ruimte op lange termijn. Deze vorm 
van recreatie genereert relatief beperkte hinder voor omringende ruimtelijke functies en is 
daardoor ook uiterst geschikt, mits de nodige ruimte voorzien is, voor diverse vormen van 
medegebruik (zoals wandelen, vissen, natuurontwikkeling- en beleving, …). 

2.3. '18-holes' en groter (Type III)

Zoals in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd bepaald, is onder andere door de 
omvangrijke oppervlakte, een golfterrein type III een hoog-dynamische vorm van recreatie.  

De totale oppervlakte die wordt ingenomen door een ‘klassieke’ 18 holes baan bedraagt ca. 
40-70 ha. 

De totale oppervlakte die wordt ingenomen door een ‘klassieke’ 18 holes baan is als volgt : 
(voor een 9 holes baan kunnen deze cijfers gedeeld worden door 2) : 
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afslagzones (‘tees’)    ca.   1 ha  
‘greens’     ca.   1 ha 
‘fairways’ (+ ‘semi-roughs’)   ca.  12.5 ha 
‘rough’      ca.  12 ha 
‘practice’ (‘driving range’, ‘puttingreen’) ca.   3 ha 
parking + gebouwen    ca.   0.5 ha  

zones buiten het spel en roughs  ca.  10-40 ha 
_________________________________________________ 
totaal       ca. 40-70 ha 
 
Het ruimtebeslag van de bespeelde zones ligt voor een 18 holes baan relatief vast.  De 
onbespeelde zones zijn daarentegen variabel qua oppervlakte.  

In Vlaanderen kan men stellen dat de banen gemiddeld 60 ha groot zijn en een belangrijke 
zone 'buiten spel' en ‘roughs’ omvatten.  Deze zones ‘buiten spel’ en ‘roughs’ lenen zich voor 
natuurontwikkeling en/of recreatief medegebruik. 

Voor de bestaande en nieuwe terreinen zullen de afslagzones (‘tees’), de ‘greens’, de 
‘fairways (+ ‘semi-roughs’), de ‘practice’ (‘driving range’, ‘puttingreen’) en de parkings en 
gebouwen in functie van de golf in de RUP’s worden opgenomen als ‘golfzone’. 

Het is aangewezen dat deze zones, zeker bij nieuwe terreinen en waar mogelijk bij 
bestaande terreinen, multifunctioneel worden ingevuld voor niet-lawaaierige buitensporten 
(vissen, wandelen, paardrijden, fietsen…) waarbij verbindingsassen kunnen worden 
uitgebouwd naar de omgeving. Een voorwaarde is dat deze multifunctionele zones voor niet-
lawaaierige sporten niet interfereren met het golfspel (te bepalen via een inrichtings- en 
beheersplan). Ook naar onderhoudskosten dienen er afspraken gemaakt te worden. 

 
3. Subsidiaire bevoegheidsverdeling over drie planningsniveaus  
 
Vanuit de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) en de afdeling Ruimtelijke Planning wordt 
een gemeenschappelijk gedragen voorstel geformuleerd voor een subsidiaire 
bevoegdheidsverdeling wat betreft de planning van nieuwe golfterreinen in Vlaanderen (of in 
een ruimere context multifunctionele buitenterreinen voor niet- lawaaierige sporten). 
 
Gelet op de ruimte-inname en de invloedsfeer lijkt het aangewezen de ruimtelijke afweging 
vanaf 9-holes terreinen in ieder geval op bovenlokaal niveau te laten plaatsvinden. Om 
zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren wordt bovendien best aan de bevoegdheidsverdeling 
op basis van types golfterreinen een oppervlaktenorm gekoppeld. 
 
Voor de bevoegdheidsverdeling tussen Vlaams gewest, provincie en gemeente wat betreft 
de ruimtelijke afweging van nieuwe golfterreinen wordt het volgende voorgesteld: 
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• Type I: projecten voor golfscholen kunnen maximum een oppervlakte hebben van 5 ha.  
Een golfschool in combinatie met een beperkt aantal holes (tot en met 6) heeft maximaal 
een oppervlakte van 8 ha: De ruimtelijke afweging gebeurt op provinciaal niveau 
waarna het initiatief tot opstellen van een RUP op gemeentelijk niveau kan 
plaatsvinden. Voor gebieden die aangeduid zijn als zone van primair toeristisch recreatief 
belang kan zowel de afweging als het initiatief tot opstellen van een RUP voor de 
golfschool  op gemeentelijk niveau gebeuren. 

• Type II: golfterreinen met maximaal 9 holes en met een oppervlakte groter dan 8  ha en 
kleiner dan 40 ha : afbakening en beoordeling op provinciaal niveau.

• Type III:
• a) golfterreinen met meer dan 9 holes / of minder dan 9 holes en met een oppervlakte 

vanaf 40 ha : afbakening en beoordeling op Vlaams niveau.
• b) golfterreinen van het type II die gelegen zijn in een gebied van gewestelijk belang 

volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. 
• c) speciale beschermingszones en overstromingsgebieden die zijn afgebakend in 

stroomgebiedbeheersplannen of bekkenbeheerplannen. 

Aansluitend bij de eigenlijke golfterreinen kunnen in de eerste plaats nog zones ‘buiten spel” 
aanwezig zijn. Deze bijkomende zones, bedoeld om in te richten in functie van 
natuurontwikkeling en/of in functie van recreatief medegebruik, worden als dusdanig 
bestemd en krijgen dus niet het stedenbouwkundig bestemmingsvoorschrift ‘golfzone’. 
Hetzelfde geldt voor andere sporten aansluitend bij golfterreinen (paardrijden, vissen, fietsen, 
wandelen, …). Nieuwe terreinen moeten multifunctioneel ingevuld worden. Het is 
aangewezen dat zowel voor de eigenlijke golfzone als voor de zones ‘buiten spel’ een   
inrichtings- en beheersplan wordt opgesteld (functionele verweving, meervoudig 
ruimtegebruik,…).  
 
Golfscholen kunnen, al dan niet als onderdeel van een recreatieve pool, ook binnen een 
recreatieve bestemming, met uitzondering van verblijfsrecreatie. Golfterreinen type II en III 
die gelegen zijn in een bestemming die golf niet uitsluit, zoals (dag)recreatiegebied, 
verkrijgen een specifiek bestemmingsvoorschrift ‘golfzone’ in de gewestelijke en provinciale 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij specifieke inrichtings- en beheersmaatregelen kunnen 
ingeschreven worden.  
 
Het planningsinitiatief voor uitbreidingen van bestaande golfterreinen vraagt een beoordeling 
op basis van de afwegingselementen (zie verder) van de categorie waarin het golfterrein 
door uitbreiding terecht komt. Bestaande golfterreinen kunnen met andere woorden niet 
vanzelfsprekend blijven uitbreiden: bij elke uitbreiding moet een gepaste ruimtelijke afweging 
plaatsvinden. Anderzijds worden uitbreidingen van bestaande golfinfrastructuren ook niet 
sowieso uitgesloten. Door bundeling van een golfschool (zonder extra holes) met een 
bestaand golfterrein wordt niet van categorie versprongen. 
 
Naast deze subsidiaire bevoegdheidsverdeling tussen de drie planningsniveaus op basis van 
het aantal holes en de oppervlakte van de golfterreinen, zal bij de ruimtelijke afweging ook 
rekening moeten worden gehouden met de ligging in elementen die op Vlaams of provinciaal 
niveau structuurbepalend zijn voor de natuurlijke en/of agrarische structuur. Voor 
vergunningsplichtige werken in beschermde landschappen dient er, overeenkomstig artikel 
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111, §4, 3° van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ongeacht 
het planningsniveau, rekening gehouden te worden met het bindend advies van de Afdeling 
Monumenten en Landschappen. Voor werken in ankerplaatsen dient er, ongeacht het 
planningsniveau, rekening gehouden te worden met de opmerkingen van de Afdeling 
Monumenten en Landschappen. 
 

4. Regeringsbeslissingen ten aanzien van het ruimtelijk aspect van de 
inplanting van  golfterreinen in Vlaanderen 

De Vlaamse regering nam met betrekking tot het ruimtelijk aspect van de inplanting van 
golfterreinen in het verleden reeds een aantal beslissingen. 
 
Op 31 mei 1989 keurde de Vlaamse regering een Beleidsnota Golfterreinen eenparig 
goed. In deze beleidsnota werd ingegaan op de noodzaak aan een behoeftestudie / 
spreidingsmodel (+criteria), de vergunningsplicht, voorzieningen in de gewestplannen, het 
samenbeheer-recreatief medegebruik-open golfbanen. 
Op 21 november 1990 nam de Vlaamse regering akte van het document "Golf in 
Vlaanderen: behoefte en spreidingsmodel" (de zogenaamde 'Golfnota'). Verder besliste zij 
eenparig om voor zeven golfterreinen die bestaan van vóór de gewestplannen (Knokke, De 
Haan, Sint-Martens-Latem, Wommelgem, Tervuren-Ravenstein, Keerbergen en Tervuren-
Duisburg) de betrokken gewestplannen in herziening te stellen teneinde de bestemming 
golfterrein erop aan te brengen en om voor de andere, toen bestaande golfterreinen, per 
geval, een dossier voor te bereiden teneinde juridische klare en duidelijke situaties te 
scheppen. 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), zoals goedgekeurd op 23 september 
1997, werden kwalitatieve ontwikkelingsperspectieven voor golfterreinen geformuleerd (p. 
418-419, zie verder). Voor verschillende bestaande golfterreinen en in voorkomend geval 
voor uitbreidingen van deze terreinen werden ook daadwerkelijk bestemmingswijzigingen 
doorgevoerd. De beleidsmatige vertaling van hoger vermelde beleidskeuzes in 
planningsinitiatieven is omwille van uiteenlopende redenen in het verleden echter nooit 
voltooid geweest. Het RSV vermeldt het volgende inzake de ontwikkelingsmogelijkheden 
voor golfterreinen: " Vanwege de grote oppervlakte die golfterreinen beslaan, behoren zij tot 
de hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuren die een uitspraak op Vlaams 
niveau behoeven.  Ten aanzien van de lokalisatie van bijkomende terreinen in het 
buitengebied gelden de ruimtelijke voorwaarden die worden gesteld aan de hoog-
dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur. In het kader van de opmaak van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen zullen bestaande golfterreinen worden geëvalueerd ten opzichte van de 
structuurbepalende functies en activiteiten van het buitengebied. 
Door hun lokalisatie en inplanting moeten golfterreinen een ruimtelijke meerwaarde creëren 
en moeten ze zoveel mogelijk worden opengesteld voor bepaalde vormen van recreatief 
medegebruik zoals wandelen en fietsen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het 
medegebruik de hoog-dynamische functie (golf) niet aantast, bijvoorbeeld door het beperken 
van de laag-dynamische functies tot ingerichte fiets- en wandelpaden". 

Er wordt dan ook gepleit om, gezien de schaarse Vlaamse ruimte en het duurzaam invullen 
van recreatieterreinen, de zones die aangeduid zijn en zullen worden voor de golfsport waar 
mogelijk en met respect voor de veiligheidsvoorschriften multifunctioneel in te vullen. 
 
In navolging van de opties genomen in het RSV en gezien het urgent karakter van deze 
problematiek, werd er in samenspraak met de afdeling Ruimtelijke Planning (AROHM) en de 
toenmalige Koninklijke Belgische Golffederatie (KBGF) (heden de Vlaamse Vereniging voor 
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Golf - VVG), een ontwerp van "Vlaams Golfmemorandum: duurzaam sturen op 
hoofdlijnen via het realiseren van golfterreinen met multifunctioneel medegebruik voor 
niet-lawaaierige buitensporten" op punt gesteld. 
In het voorliggend Golfmemorandum wordt dieper ingegaan op volgende onderwerpen:  
 
1) de evaluatie van de bestaande golfterreinen; 
2) de subsidiaire taakverdeling tussen de drie planningsniveaus; 
3) de behoefteprognose en de afwegingselementen voor nieuwe golfterreinen. 
 

5. Evaluatie van bestaande golfterreinen 
 

In het document "Ruimtelijke afweging van bestaande golfterreinen in Vlaanderen" van de 
Afdeling Ruimtelijke Planning (AROHM) worden de bestaande golfterreinen afgewogen op 
basis van de eerdere beleidsbeslissingen ter zake van de Vlaamse regering en op basis van 
de principes van het RSV. 
 
Aangezien het in navolging van het subsidiariteitsbeginsel de intentie is het legitiem politiek 
primaat van de verschillende bestuurlijke organen ook in dit memorandum te erkennen, 
worden de verschillende types golfterreinen gerelateerd naar de drie bestuursniveaus.  
 
Dit betekent dat ook een aantal van de bestaande golfterreinen naast het Vlaamse niveau op 
provinciaal en gemeentelijk niveau zullen moeten worden afgewogen en, indien ruimtelijk 
verantwoord, in ruimtelijke uitvoeringsplannen opgenomen worden.  
 
Tevens is het aangewezen dat ook voor deze bestaande terreinen wordt onderzocht indien 
ze multifunctioneel ingericht kunnen worden, alsmede indien ze, waar dit nog niet het geval 
is, kunnen evolueren naar eco-golfterreinen. 
 
Het schrappen van golfterreinen waar in het verleden reeds beleidsuitspraken over werden 
gedaan is algemeen niet aangewezen. 
 
5.1.   Gewestelijk niveau (type III):

5.1.1.    Bestemming ‘golfzone’

Volgende golfterreinen kregen reeds de bestemming ‘golfzone: 
 
- Kempense golfclub, Mol-Rauw  1990  Golfzone 
- Kampenhout golfclub   1989  Golfzone 
- Royal Antwerp golfclub, Kapellen  1912  Golfzone 
- Ternesse golf & country club,  
 Wommelgem    1976  Golfzone 
- Royal Latem golfclub   1909  Golfzone 
- Spiegelven golfclub, Genk   1988  Golfzone 
- Happy Waregem golfclub   1988  Golfzone 
- Rinkven golfclub    1981  Golfzone 
- Golf en countryclub Oudenaarde 
 Wortegem-Petegem      Golfzone 
- Palingbeek golf & country club, Ieper 1992  Golfzone 
- Brabantse golfclub    1986  Golfzone 
 
Deze golfterreinen behouden hun bestemming. 
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5.1.2.   Golfterreinen waarvoor door ARP een bestemming naar ‘golfzone’ wordt voorgesteld:

Voor golfterreinen type III die gelegen zijn in een bestemming die golf niet uitsluit, zoals 
(dag)recreatiegebied, wordt voorgesteld deze een specifiek bestemmingsvoorschrift 
‘golfzone’ te geven in de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarbij specifieke 
beheersmaatregelen kunnen ingeschreven worden.  
 
- Keerbergen Golf Club           1968  Gebied voor dagrecreatie en een  
 deeltje woonpark 
- Limburg Golf, Houthalen    1966  Gebied voor dagrecreatie 
- Millennium Golf, Paal-Beringen   2001  Gebied voor dagrecreatie 
- Damme Golf Country Club 1987  Gebied voor dagrecreatie,  
 landschappelijk waardevol  
 agrarisch gebied en agrarisch 
 gebied 
-Golf School Beveren    1991  Koppelingsgebied 
 

Voor wat betreft de Damme Golf Country Club dient gesteld te worden dat indien dit 
golfterrein nog wil uitbreiden een afweging in relatie tot het regionaalstedelijk gebied Brugge 
aangewezen is, alsmede de toeristisch-recreatieve uitstraling in de regio Brugge. 
 

5.1.3. Golfterreinen waarvoor door ARP een bestemming naar ‘golfzone’ wordt voorgesteld 
maar waar de principes van “eco-golfterrein” worden opgelegd (zie hoofdstuk 10).

In de nota ‘Ruimtelijke afweging van bestaande golfterreinen in Vlaanderen’ van de Afdeling 
Ruimtelijke Planning werd reeds voorgesteld om volgende  golfterreinen te bestemmen als 
‘golfzone’: 
 
- Flanders Nippon golf club, Hasselt  1987  Parkgebied  
- Bossenstein, Ranst                          1988  Parkgebied en landschappelijk 
 waardevol agrarisch gebied 
 
5.1.4.  Golfterreinen waarvoor een bestemming naar ‘ecologisch waardevol gebied met 
golfinfrastructuur’ wordt voorgesteld, maar waarbij heel specifieke beheersmaatregelen 
noodzakelijk zijn:

- Royal-Zoute golf club, Knokke-Heist 1899  Parkgebied (habitatrichtlijngebied) 
- Koninklijke golf club, De Haan   1903  Natuurgebied (habitatrichtlijngebied) 
- Koninklijke Golf Club van België, Tervuren1906   Parkgebied en deels 
 Natuurgebied(habitatrichtlijngebied) 
- de Cleydael, Aartselaar   1987  Parkgebied en landschappelijk 
 waardevol agrarisch gebied 
 

Wat betreft bovenstaande golfterreinen dienen de natuurwaarden maximaal gevrijwaard te 
worden. Art. 9 inzake de natuurvergunningplicht van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu is van toepassing in ‘ecologisch 
waardevol gebied met golfinfrastructuur’. In functie van de specifieke zones kunnen volgende 
principes gehanteerd worden. 
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Voor deze terreinen dient er een beheersplan opgesteld te worden, opgesteld op basis van 
of ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, en/of van het bosdecreet van 13 juli 1990. 
 
Zolang er voor het golfterrein geen beheersplan is goedgekeurd, is het verboden: 
- te herbouwen, uit te breiden, nieuwe constructies te bouwen; 
- verbindingspaden te verharden, te verbreden of te verleggen; 
- bunkers te vergroten, te verplaatsen of nieuwe bunkers aan te leggen; 
- tees en greens te verplaatsen, te vergroten of nieuwe tees en greens aan te leggen. 
 
Zolang er voor het gebied geen beheersplan is goedgekeurd, is het ter hoogte van de roughs 
verboden: 
- bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 
- meststoffen te gebruiken; 
- de roughs te bewateren en sproeiers te plaatsen in de roughs; 
- struwelen en bosaanplantingen uit te breiden; 
- maaisel te storten. 
 
Verder dienen maaibeurten in de roughs beperkt te worden tot hoogstens enkele keren per 
jaar. 
 
Van zodra een beheersplan is goedgekeurd mag op grond ervan van voornoemde punten 
worden afgeweken (evenwel kaderend binnen het beheersplan). Dit beheersplan zal ter 
advies aan de Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden 
voorgelegd. Indien deze terreinen gelegen zijn in een beschermd landschap, zal dit 
beheersplan voor advies moeten worden voorgelegd aan de Afdeling Monumenten en 
Landschappen. Indien het terrein gelegen is in een ankerplaats, zal dit beheersplan ook 
moeten voorgelegd aan de Afdeling Monumenten en Landschappen. 
 
Recent werd het terrein van de Royal-Zoute golf club te Knokke-Heist daterende van 1899, 
door de Vlaamse regering afgebakend in het kader van de habitatrichtlijn, wat inhoudt dat 
een passende beoordeling van de impact op de habitats en soorten zal moeten plaatsvinden. 
Ook voor het golfterrein van De Haan, daterende van 1903, dringen zich heel specifieke 
beheersmaatregelen op. Voor beide terreinen werd reeds gestart met de opmaak van een 
beheersplan.  
 
De Ravenstein Royal golf club te Tervuren ligt op de rand van een in het kader van de 
habitatrichtlijn afgebakend gebied, waardoor het aangewezen is de omgeving in rekening te 
brengen. 
 
Gelet op de ligging gedeeltelijk in agrarisch gebied en gedeeltelijk in een parkgebied, en de 
onder druk staande open ruimtevingers in het zuiden van het grootstedelijk gebied 
Antwerpen, lijkt een bestemmingswijziging naar ‘ecologisch waardevol gebied met 
golfinfrastructuur’ voor het golfterrein Cleydael te Aartselaar verantwoord. Sinds 1987 biedt 
het gebruik als golfterrein op deze specifieke plaats meer garanties voor de vrijwaring van de 
open ruimtevinger tegen verstedelijking dan enige andere, minder structurerende functie of 
activiteit (b.v. landbouw). 
 
Voorts dient het eco-convenant als verplichte voorwaarde opgelegd te worden aan alle 
golfclubs die actief zijn in ‘ecologisch waardevol gebied met golfinfrastructuur’. Planologisch 
wordt deze golfzone ook als recreatiegebied verrekend. 
 
5.1.5.   Golfterreinen waarvoor ARP voorstelt om de planologische bestemming af te wegen 
in functie van andere processen en terreinen waarvoor verder onderzoek noodzakelijk is:
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Voor de Olen golf club (1989 - militair domein) wordt gesteld dat een ruimtelijke afweging kan 
plaatsvinden in het kader van andere ruimtelijke planningsprocessen, nl. een afweging in 
relatie tot het grootstedelijk gebied Antwerpen en het economisch netwerk Albertkanaal, 
teneinde eventueel over te kunnen gaan tot het aanbrengen van de bestemming ‘golfzone’. 
Tevens is het aangewezen dat dit dossier in nauw overleg wordt besproken met de diensten 
van de federale Minister van Landsverdediging (art. 13 van het decreet van 1791). 
Vermits dit een afweging op lange termijn betreft, zal echter niet kunnen gewacht worden op 
een voltooiing van deze processen om een beslissing te nemen inzake de planologische 
bestemming van dit terrein.1

Voor de golfterreinen Steenhoven country club te Mol-Postel (1986 – landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied / bosgebied) en de Winge golf- en country club te Tielt-Winge 
(1988 – landschappelijk waardevol agrarisch gebied / natuurgebied) moet in opdracht van de 
clubs een gedetailleerde studie uitgevoerd worden en ingediend worden bij ARP, teneinde 
eventueel over te kunnen gaan tot aanbrengen van de bestemming 'golfzone'. 
 

5.2. Provinciaal niveau (type II):

5.2.1. Bestemming ‘golfzone’:

- Open golf & country club, Brasschaat 1989  Golfzone 
 

5.2.2. Golfterreinen waarvoor een bestemming naar ‘golfzone’ wordt voorgesteld:

- Golfforum Lummen     1993  Recreatiegebied 
- Golf club Krokkebaas, Buggenhout  1995  Verblijfsrecreatie 
- Ieper Open Golf Club    1995  Ontginningsgebied met 
 nabestemming recreatie 
- Intermol SKM     1985  Gebied voor kerncentrales 
 
5.2.3.  Verdere afweging door het provinciaal bestuursniveau:

Gezien hun middenschalige invloedsfeer wordt voor volgende, bestaande golfterreinen bij 
voorkeur op initiatief van de provincie, onder meer op basis van de criteria in deze nota, een 
ruimtelijke afweging gemaakt en indien ruimtelijk verantwoord een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan opgesteld. 
 
- de Duisburg military Golf Club  1972  Militair domein 
- de Edegemse Golfclub ‘Drie Eycken’  1989  Agrarisch gebied  
- de Lilse Golf Club, Lille    1989  Agrarisch gebied 
- de Overijse golf club   1986  Agrarisch gebied / Bosgebied 
 
Omwille van de ligging van deze vier betrokken terreinen nabij het Vlaams stedelijk gebied 
rond Brussel en het grootstedelijk gebied Antwerpen, en om geen opties van Vlaams niveau 
te hypothekeren, dient de ruimtelijke afweging en de eventuele opstelling van het RUP door 
de provincie te gebeuren. Waar noodzakelijk is overleg met het Vlaamse gewest aangewe-
zen. Het subsidiariteitsbeginsel dient echter gerespecteerd te worden. 
 

1 Antwoord op schriftelijke vraag nr. 151 (zittingsjaar 2001-2002), Bulletin nr. 2 van 18-10-02, p. 474. 
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5.3.   Gemeentelijk niveau (type I):

5.3.1. bestemming ‘golfzone’

- Steenpoel, Dilbeek  1986  Golfzone 
 
5.3.2.  Wegens hun beperkte invloedsfeer en ruimte-inname worden volgende, bestaande 
golfterreinen bij voorkeur op gemeentelijk niveau afgewogen :

- Antwerp Golfschool     1987  Agrarisch gebied 
- Westgolf, Westende     1995  Dagrecreatiegebied 
- Executive club, Zwijnaarde               1996  Parkgebied 
- Golf Practice, Sint-Genesius Rode              1997              Waterwinningsgebied 
- Golfschool Gent                2001             Recreatiegebied 
- Golfschool De Kluizen, Aalst   2002               Dagrecreatiegebied 
- Golfschool Dragongolf, Bornem   2002               Dagrecreatiegebied 
- Golfschool Golfcentrum, Puurs                   2002               Dagrecreatiegebied 
- Golfschool OLV Waver                                2003               Dagrecreatie 
 
De indeling die werd gehanteerd voor de bestaande golfterreinen die op Vlaams niveau 
worden afgewogen, kan eventueel ook worden gebruikt voor de afweging van type I en II 
terreinen. 
 

6. Nieuwe golfterreinen met multifunctioneel medegebruik voor niet-lawaaierige 
buitensporten 
 
De Vlaamse ruimte is schaars. Het is onmogelijk om, gezien de krappe ruimtebalans, een 
ruimtelijke invulling te geven aan alle gekende en toekomstige aanspraken vanuit de sector 
van de niet lawaaierige buitensporten. Een duurzaam en gebundeld ruimtegebruik dringt zich 
op.  
 
Vandaar ook dat wordt voorgesteld om, net als voor de lawaaierige sportactiviteiten in open 
lucht, nieuwe terreinen multifunctioneel in te vullen (gebundelde aanwezigheid van golfsport, 
paardrijden, tennis, wandelen, fietsen, joggen, …). 
 
Ook reeds bestaande golfterreinen dienen waar mogelijk te evolueren naar multifunctionele 
terreinen. De kernactiviteit is steeds de golfsport. Bij het inrichten van dergelijke terreinen 
moet aandacht besteed worden aan veiligheid, landschapsbepalende groenstructuur,  
beleefbaarheidswaarde, functionele scheiding, de relatie met het omgevende landschap, het 
reliëf, …  
Een belangrijke randvoorwaarde voor de multifunctionele invulling zal de complementariteit 
zijn van andere niet-lawaaierige buitensporten ten aanzien van de golfsport. In elk geval mag 
door de meervoudige invulling het golfen niet in het gedrang worden gebracht. Deze 
meervoudige invulling mag ook niet ten koste gaan van de afzonderlijke recreatieactiviteiten. 
Het lijkt dan ook aangewezen om beroep te doen op een inrichtings- en beheerplan, waar 
deze gebundelde taakstelling in wordt verduidelijkt. 
 
Bij (her)inrichting van golfterreinen waarbij ontbost dient te worden is het artikel 90bis, 
“ontheffing op verbod tot ontbossen en compensaties” van het Bosdecreet van toepassing. 
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7. Werkwijze voor de spreiding van de behoefte over Vlaanderen -  verder 
uit te werken in functie van de externe behoeftestudie (i.o.v. de minister 
bevoegd voor Sport). 

Onder andere uit de documenten ’Golf in Vlaanderen’ (AROL 1990), 'Inpassing van golf in 
het ruimtelijk beleid in Vlaanderen' (Mens en Ruimte 1997) en 'Behoeftestudie en spreiding 
voor additionele golfterreinen in Vlaanderen' (KBGF 1999), blijkt de nood en de vraag naar 
meer golfterreinen in Vlaanderen.   
 
De Vlaamse regering besliste echter op 19 juli 2002 dat “vooraleer er nog een beslissing van 
de Vlaamse regering moet genomen worden met betrekking tot een ruimte-aanspraak vanuit 
de toeristische, recreatieve en sportsector, er eerst een kader moet zijn rond de ruimtelijke 
aanspraken van de toeristische, recreatieve en sportsector waarbij de minimale behoeften 
van deze sectoren in rekening worden gebracht”. 
 
Ingevolge deze beslissing zal de behoefteraming, oorspronkelijk uitgewerkt in dit hoofdstuk, 
moeten worden afgestemd op de externe behoeftestudie die momenteel wordt opgemaakt in 
opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Sport.   
 
Vanaf de datum van goedkeuring (19 juli 2002) werd 4 maand uitgetrokken om dit op punt te 
stellen. Het mag duidelijk zijn dat de vooropgestelde 4 maanden reeds ver overschreden zijn 
en dat het nog vele maanden zal duren vooraleer hier duidelijkheid over verkregen wordt. 
 
Momenteel zijn een aantal projecten planologisch zo ver gevorderd dat een voorafname te 
verantwoorden is.  
 

8. Afwegingscriteria voor nieuwe terreinen 
 
Zodra de Vlaamse regering een beslissing heeft genomen over de spreiding van de behoefte 
aan golfterreinen over Vlaanderen, de subsidiaire verdeling van bevoegdheden en de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande golfterreinen, kunnen concrete initiatieven voor 
nieuwe golfterreinen ruimtelijk worden afgewogen. Hierbij dient zoals eerder gesteld een 
onderscheid gemaakt te worden tussen golfterreinen welke al planmatig werden afgewogen 
en andere nog niet onderzochte voorstellen. Tevens speelt de graad van urgentie een rol. 
 
Naast de principes die hierna volgen, dient er ook gepleit te worden voor een verdere 
democratisering van de golfsport. De Vlaamse regering dringt er bij de golfsector op aan om 
de helft van alle nieuwe terreinen te voorzien als zogenaamde ‘democratische golfterreinen’. 
Hieronder verstaat men dat er geen instapprocedure voor nieuwe golfers wordt 
voorgeschreven (een voor iedereen betaalbaar jaarabonnementsgeld), dat er een 
uitgebouwde jeugdwerking moet zijn en er golfles wordt gegeven. Ook voor de bestaande 
terreinen dringt de Vlaamse regering aan op democratisering. Een mogelijk middel hiertoe 
kan een convenant zijn. Verweving, recreatief medegebruik en democratisering zijn 
belangrijke uitgangspunten.   
Tevens is het aangewezen te onderzoeken indien dergelijke democratische golfterreinen via 
een PPS structuur kunnen gerealiseerd worden (cfr. Millenium Golf te Paal-Beringen). Type I 
en type II terreinen komen hiervoor in de eerste plaats in aanmerking, maar ook voor type III 
terreinen moet er een inspanning geleverd worden. De modaliteiten van deze 
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democratisering van de golfsport zullen door de Vlaamse minister van Sport verder concreet 
uitgewerkt worden, met respect voor het subsidiariteitsprincipe. 
 
Inzake tewerkstellingsmogelijkheden moet specifieke aandacht besteed worden aan het 
aanwerven van langdurig werklozen en/of laaggeschoolden. 
 
In wat volgt wordt een kader aangereikt voor de kwalitatieve ruimtelijk afweging van 
dergelijke nieuwe initiatieven.  
 
Een onderscheid kan worden gemaakt tussen: 
 
- algemene afwegingscriteria: gelden voor de drie planningsniveaus; 
- specifieke afwegingscriteria: gelden per planningsniveau; 
- omgevingskenmerken/opportuniteiten: kunnen versterkend werken in de ruimtelijke 

afweging en tenslotte 
- inrichtingsprincipes: op het niveau van het golfterrein zelf.  
-

8.1. Algemene afwegingscriteria
Op basis van de ontwikkelingsperspectieven in het RSV kunnen 6 algemene ruimtelijk-
kwalitatieve uitgangspunten worden geformuleerd die gelden voor de ruimtelijke afweging op 
de drie planningsniveaus: 
 
- behoud en/of versterking van de natuurwaarden in de rivier- of beekvalleien en in de 

grotere natuur- en boscomplexen; 
- behoud en/of versterking van de landschapselementen en –componenten; 
- behoud van grondgebonden landbouw in de grote aaneengesloten gebieden van het 

buitengebied; 
- behoud en versterking van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de toeristisch-

recreatieve knooppunten en –netwerken; 
- behoud en versterken van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de 

nederzettingsstructuur 
- beschermde landschappen en in de landschapsatlas voorziene ankerplaatsen: enkel 

mogelijk als de typische landschapskenmerken (van de betrokken ankerplaats) behouden 
blijven. 

 
Elk nieuw initiatief voor golfterreinen moet expliciet worden getoetst aan deze 
uitgangspunten. Ook een watertoets kan overwogen worden. 
 
Ongeacht de ruimtelijk-kwalitatieve afweging op basis van deze uitgangspunten, kunnen de 
uitgangspunten worden geconcretiseerd naar bestaande beleidscategorieën.  
 
De planning van nieuwe golfterreinen met multifunctioneel medegebruik voor niet-
lawaaierige buitensporten is uitgesloten in de volgende (en hiermee gelijk gestelde / 
vergelijkbare) bestemmingscategorieën die effectief afgebakend zijn  : 
 

- ruimtelijk kwetsbare gebieden met uitzondering van parkgebieden 
- overstromingsgebieden 
- de goedgekeurde perimeter van de gebiedsvisie inzake erkende natuurreservaten 
- bouwvrij agrarisch gebied 

 
Bij de planning van deze gebieden kan ook rekening worden gehouden met de volgende 
beschermde gebieden en de specifiek daar geldende regels : 
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- De speciale beschermingszones en de definitief vastgestelde gebieden die in 
aanmerking komen als speciale beschermingszone 

- beschermde landschappen en in de landschapsatlas voorziene ankerplaatsen: enkel 
mogelijk als de typische landschapskenmerken (van de betrokken ankerplaats) 
behouden blijven. 

- Natuurverwevingsgebieden. 
 
In functie van het stimuleren en diversifiëren van het toeristisch-recreatief product, kunnen 
golfterreinen bij voorkeur uitgebouwd worden in toeristisch-recreatieve knooppunten en  
-netwerken.  In het RSV wordt terzake gesteld (richtinggevend deel): " In de stedelijke 
gebieden, de stedelijke netwerken en in die gebieden die in het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk van primair belang werden 
aangeduid, kunnen er nieuwe en grootschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur met 
bijkomend ruimtegebruik worden gelokaliseerd". 
 

8.2. Specifieke afwegingscriteria
Aanvullend op de algemene ruimtelijk-kwalitatieve uitgangspunten is het ook nodig aandacht 
te schenken aan volgende specifieke elementen. 
 
8.2.1. Bundeling op gemeentelijk niveau

Golfscholen en andere golfinfrastructuur op gemeentelijk niveau worden waar mogelijk 
gebundeld met bestaande sport- en recreatieve infrastructuur – vb. met voetbalvelden, 
tennisterreinen, … - en/of de nederzettingsstructuur. Indien niet voor een bundeling wordt 
geopteerd, dient de lokalisatie bij voorkeur te geschieden bij het hoofddorp. 
 
8.2.2. Behoefte, bundeling en ontsluiting van terreinen type II en  type III

Voor de golfterreinen op provinciaal en gewestelijk niveau dient: 
 
- de behoefte aangetoond te worden; 
- een vlotte ontsluiting gewaarborgd te worden naar nabijgelegen hoofd- en primaire 

wegen; 
- recreatief medegebruik, zeker op terreinen van het type III (en waar mogelijk type II), te 

worden nagestreefd (behoeftepeiling waarbij nagegaan wordt welke recreatief 
medegebruik ideaal is om te implementeren). De golfsport mag hierdoor echter niet in het 
gedrang worden gebracht. 

 

8.3. Omgevingskenmerken / opportuniteiten
Volgende omgevingskenmerken/opportuniteiten kunnen de locatiekeuze ondersteunen 
wanneer voldaan is aan de algemene en specifieke ruimtelijk-kwalitatieve uitgangspunten. 
 
- Integraliteit van het concept (koppeling met andere initiatieven in functie van onder 
 andere strategische projecten); 
- Inplanting in functie van de versterking van een (multifunctionele) randstedelijke 

groenstructuur; 
- Inplanting in functie van de vrijwaring van van open ruimteverbindingen; 
- Inplanting in relatie tot stedelijke gebieden; 
- Nieuwe functie voor verlaten landbouwbedrijfszetels met hergebruik van gebouwen (bvb. 

landbouwbedrijfszetels, schuren) voor accommodatie (als clubhuis, als opslagplaats); 
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- Nieuwe functie voor bepaalde kasteelparken (kasteel en eventueel integratie van het 
park); 

- Bundeling met bestaande actieve toeristisch-recreatieve infrastructuur  zoals 
vakantiepark, pretpark, hippodroom …, en met stedelijke gebieden; 

- Nabestemming van een ontginningsgebied buiten overstromingsgebied of stortterrein; 
- Functie als groene buffer tussen moeilijk verenigbare functies zoals industriegebieden, 

grote (weg)infrastructuur en woongebieden; 
- Inwendige (her)structurering of verbetering van de samenhang van een toeristisch-

recreatief knooppunt; 
- Mogelijkheden van nieuwe golfterreinen voor verschraalde landschappen; 
- Aandacht voor de bereikbaarheid van het gebied 
 

8.4. Inrichtingsprincipes

Bij het ontwerp van nieuwe golfterreinen met multifunctioneel medegebruik voor niet-
lawaaierige buitensporten moeten volgende inrichtingsprincipes (de opsomming is niet 
limitatief!) zoveel mogelijk worden gerespecteerd. Deze principes kunnen worden vertaald in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
 
Zoals reeds veelvuldig benadrukt, is het aangewezen te voorzien in een multifunctionele 
invulling. Gezien de Vlaamse ruimte schaars is en er vanuit diverse sectoren aanspraak 
wordt gemaakt op deze ruimte moet op een duurzame manier met de gebieden 
omgesprongen worden. Dit betekent dat nieuwe terreinen op een weloverwogen manier en 
in het kader van het zorgvuldig ruimtegebruik moeten worden geconcipieerd, waarbij tevens 
verschillende functies worden verweven. Specifieke aandacht dient zeker te gaan naar het 
recreatief medegebruik van de golfterreinen, alhoewel ook andere vormen van medegebruik 
kunnen overwogen worden.  
Op een aantal bestaande golfzones werden er in dit kader reeds inspanningen geleverd (vb. 
Winge (wandelweg), Rinkven (Wandelweg), Millennium (wandelen, paarden, ligweide, 
surfen), Postel (wandelweg), Oudenaarde (vissen, wandelweg),.... 
 
Het gebeurt best op een zodanige manier dat de veiligheid gewaarborgd is. Ook is het 
medegebruik ondergeschikt aan de golf. Meest optimaal is het in te passen vanaf de 
planningsfase (door architect via een masterplan). De nodige ruimte moet beschikbaar 
gesteld worden om ook medegebruik tussen de holes mogelijk te maken (indien dit ruimtelijk 
mogelijk is). 

 
8.4.1. Mogelijke principes met betrekking tot natuur

- De instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van bestaande natuurwaarden zoals 
natuurlijke vegetatie en beekvalleien; 

- Het realiseren van natuurverbindingen tussen buiten het golfterrein gelegen 
natuurgebieden, door het aanleggen van stapstenen, natuurelementen in de vorm van 
kleine landschapselementen, enz. in de niet bespeelde ruimten. 

- Er over waken dat het bestaande bosareaal niet inkrimpt. 
 
8.4.2. Mogelijke principes met betrekking tot landschap

- Behoud en herstel van en integratie in het landschap, rekening houdend met de    
landschapskenmerken (geomorfologie, hydrologie, landschapstypologie) en 
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cultuurhistorische en visueel-estetische waarden;  
 - In verschraalde landschappen leidt landschapsherstel tot de gewenste landschappelijke 

meerwaarde;  
 - In verstoorde landschappen, zoals ontginningsgebieden en storttereinen, leidt 

landschapsbouw tot de gewenste landschappelijke meerwaarde. 
 

8.4.3. Mogelijke principes met betrekking tot recreatie

- Indien aanwezig, wordt voorzien in een functionele en ruimtelijke verbinding met 
omliggende recreatiegebieden of activiteiten, tenzij wordt gemotiveerd waarom dit niet 
aangewezen is (bijvoorbeeld om overdreven betreding te vermijden). In een zonering van 
recreatiegebieden kan een golfterrein voorkomen op bijvoorbeeld het rustigere uiteinde 
van de zonering; 

- Recreatief medegebruik wordt mogelijk gemaakt, zonder de golfsport te hinderen, door 
aanleg van wandel- en of fietspaden, het voorzien van een stop- of kijkplaats op het 
golfterrein. De paden dienen zoveel mogelijk aan te sluiten op bestaande toeristisch-
recreatieve routes; 

- Verdere ondersteuning van het bestaande toeristisch-recreatief weefsel van de stad, 
teneinde de leefbaarheid van de verschillende structuren te versterken en de 
aantrekkingskracht te vergroten.  

 

8.4.4. Mogelijke principes met betrekking tot bebouwing

- Bebouwing en verharde oppervlaktes worden bij voorkeur aangelegd, aansluitend bij of 
door vernieuwing van bestaande nederzettingsstructuur en/of bebouwing. 

 

8.4.5. Mogelijke principes met betrekking tot ontsluiting

- Ontsluiting in relatie met de op het terrein voorkomende bebouwing en parkeerruimte. 
 

9. Prioriteitenstelling voor type III terreinen: stapsgewijze aanpak. 
Er wordt geopteerd om te werken in drie fasen: 
 

9.1. Fase 1: Reeds vergevorderde/afgeronde planningsinitiatieven

Niettegenstaande verschillende studies hebben aangetoond dat er een duidelijke vraag is 
naar multifunctionele terreinen voor niet luidruchtige buitensporten, dient gesteld dat er 
wegens het urgent karakter en het afronden van lopende planningsprocessen momenteel 
reeds prioritaire multifunctionele zones kunnen worden aangeduid. In wat volgt wordt hier 
kort op ingegaan. 
 
Er wordt geopteerd om momenteel nog geen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te 
finaliseren voor de twee hieronder vermelde type III golfterreinen. De voorlopige vaststelling 
kan gebeuren als er voldoende indicaties zijn en de definitieve vaststelling indien de externe 
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behoeftestudie, zoals bedoeld in de beslissing van de Vlaamse regering dd. 19 juli 2002 
betreffende agendapunt 94,  rond is. 
 
Golfterrein type III 

- Koksijde 
 
De vraag tot het concipiëren van een golfterrein te Koksijde werd verschillende jaren geleden 
geformuleerd. Planologisch is de zone gelegen in agrarisch gebied en sluit aan bij een 
bestaande recreatiezone, welke in het complex geïntegreerd zal worden. Het terrein zal 
multifunctioneel ingevuld worden, met wandel- en fietswegen, vijvers… De reeds ingenomen 
adviezen van de afdelingen land en natuur waren positief. Het golfterrein werd ook 
opgenomen in het goedgekeurde gemeentelijk structuurplan. Het toeristisch-recreatief 
netwerk van de kust is een netwerk van primair toeristisch belang. De toeristisch-recreatieve 
voorzieningen zijn van bovenlokaal niveau.  
 
- Boom 
 
Op de grens van Boom en Rumst ligt een nog niet gerealiseerde zone voor golf volgens het 
gewestplan. Het geplande golfterrein ligt in een door het goedgekeurde provinciaal ruimtelijk 
structuurplan aangeduid gebied van primair toeristisch belang en werd opgenomen in het 
goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Er dient overleg gepleegd te worden over de moerassige delen en van het spontaan 
opgekomen bos in het gebied. De vijvers dienen zo natuurlijk mogelijk gerealiseerd en 
beheerd te worden. Goed waterbeheer dringt zich op. 
De multifunctionele invulling van het gebied is ook hier het uitgangspunt. 
 

9.2. Fase 2: Behoefteraming voor nieuwe golfterreinen met multifunctioneel medegebruik 
voor niet-lawaaierige buitensporten

In functie van de resultaten van de externe behoefteraming in opdracht van de Vlaamse 
minister bevoegd voor Sport, zal het aantal type III terreinen voor Vlaanderen bepaald 
worden. Tevens zal het bestaande scenario van ARP in overweging genomen worden. 
 

9.3. Fase 3: Spreiding van de nieuwe golfterreinen met multifunctioneel medegebruik voor 
niet-lawaaierige buitensporten over Vlaanderen per streek.

In een derde fase zal, naar analogie met de aanpak rond de multifunctionele zones voor 
lawaaierige buitensporten, het minimum en maximum aantal bijkomende golfterreinen met 
multifunctioneel medegebruik voor niet-lawaaierige buitensporten (type III) en de spreiding 
hiervan worden vastgelegd over Vlaanderen per streek. 
 

10.   Specifieke aandacht voor 'eco-golfterreinen' 
 

10.1. Inleiding

Het mag duidelijk zijn dat een golfinfrastructuur ook naar het natuur en landschap toe een 
belangrijke meerwaarde kan hebben. Ook als openruimte-element en verbindingsgebied 
biedt een golfterrein interessante perspectieven.  
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Reeds in 1994 nam de 'European Golf Association' het initiatief om een ‘Ecology-Unit’ te 
starten. Dit met de bedoeling om een professionele en technische aanpak van de milieu-
aspecten van een golfterrein toe te laten. Dit resulteerde in de oprichting van 'Committed to 
Green' in 1998.   
 
'Committed to Green' is een milieubeleidsprogramma met als doel de kwaliteit van golfclubs 
inzake milieu te verbeteren. Indien clubs voldoen aan de vooropgestelde 
kwaliteitsdoelstellingen, kunnen ze in aanmerking komen voor het bekomen van het ecolabel 
'Committed to Green'.                         
 
De Vlaamse vertaling van dit label is 'Golf & Milieu'. Belangrijk is dat golf- en milieukwaliteiten 
kunnen samengaan.  Een goed beheer van het milieu zal bijdragen tot de ontwikkeling van 
een kwaliteitsvol golfterrein met een interessante en uitdagende omgeving, dat ook ten 
dienste kan staan van de niet-golfer. 
 
10.2. het milieubeheersplan: partnerschap met het milieu

In een golfclub zijn zeer veel projecten rond milieu mogelijk.   
 
Specifieke projecten kunnen natuurwaarde instandhouden, herstellen en/of ontwikkelen, ze 
kunnen gericht zijn op praktische aspecten zoals aanplantingen of op theoretische aspecten 
zoals educatie.  De acties zijn ook niet altijd even omvangrijk, ze kunnen soms het gehele 
terrein betreffen, een specifiek gebied of slechts een deel van een bepaalde ‘hole’. 
Specifieke aandacht dient in dit kader ook te gaan naar het tewerkstellen van 
laaggeschoolden.  
 
Het milieubeheersplan is een document dat twee luiken omvat : enerzijds is er een 
beschrijving van de huidige toestand en anderzijds zijn er de actieplannen naar de toekomst.   
 
Een beschrijving van de huidige toestand is noodzakelijk om af te lijnen wat de club kan 
doen. De actieplannen geven weer waar, wanneer en door wie de acties zullen worden 
uitgevoerd.   
 
10.3. Het op het natuurrichtplan afgestemde eco-convenant als verplicht opgelegde 

voorwaarde voor golfterreinen in kwetsbare gebieden

Golfterreinen in kwetsbare gebieden zijn: 
 
- golfterreinen in speciale beschermingszones (en de definitief vastgestelde gebieden die 

in aanmerking komen als speciale beschermingszone), 
- golfterreinen gelegen in ankerplaatsen en beschermde landschappen, 
- golfterreinen gelegen in ruimtelijk kwetsbare gebieden, met uitzondering van 

parkgebieden. 
 
De voorwaarde is tweeledig:  enerzijds deelnemen aan het op het natuurrichtplan 
afgestemde eco-convenant en anderzijds een lokale begeleidingscommissie opstarten. 
 
Andere golfterreinen kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan dit eco-convenant.  
 
10.3.1. Het eco-convenant :

Het eco-convenant is een milieubeheersovereenkomst, waardoor elke club in aanmerking 
komt om een publieke erkenning te verkrijgen en haar milieubeleid kenbaar te maken. Het 
erkenningsproces bestaat uit 2 stappen :  
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a) Registratie  
- de club vult een deelnameformulier in 
- de club stelt een milieubeleidsverklaring op 
- de club richt een eco-convenantteam op 
- de club begint een milieubeheersplan uit te werken 

 
b) Vlaamse erkenning  

- de club heeft een volledig milieubeheersplan uitgewerkt en past het toe met 
daarin : 
� een beschrijving van de huidige toestand  
� specifieke actieplannen  

- de club heeft een interne audit uitgevoerd naar de resultaten en de werking van 
haar milieubeheersplan  

 
De Vlaamse Vereniging voor Golf heeft richtlijnen voor het opstellen van een 
milieubeheersplan opgesteld waardoor de club enerzijds een beschrijving kan maken van de 
huidige toestand en anderzijds gerichte actieplannen kan opstellen.  
 
Gaandeweg zal de club evolueren en alle milieusectoren behandelen in haar 
milieubeheersplan, waaronder : natuurbehoud, -herstel en –ontwikkeling, landschap, 
watermanagement, grasbeheer, afvalbeheer,  energiebeheer, educatie en communicatie. 
Het eco-convenant heeft, op Vlaamse niveau, een sturingsgroep waarin zowel 
afgevaardigden van de golfterreinen, de recreatie- als de milieusector vertegenwoordigd zijn. 
Verder dienen de relevante administraties van nabij betrokken te worden bij de invulling van 
dit eco-convenant. Overleg met de betrokken afdelingen van AMINAL is aangewezen. 
 
Het eco-convenant is verplicht voor alle golfterreinen in kwestbare gebieden en voor 
volgende categorieën bestaande terreinen: golfterreinen met bestemming golfterreinen 
waarvoor door ARP een bestemming naar ‘golfzone’ wordt voorgesteld (5.1.3.), golfterreinen 
waarvoor een bestemming naar ‘ecologisch waardevol gebied met golfinfrastructuur’ wordt 
voorgesteld, maar waarbij heel specifieke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn (5.1.4.). 
 

10.3.2. De lokale begeleidingscommissie :

Gezien het golfterrein dient te voldoen aan specifieke lokale voorwaarden dient een lokale 
begeleidingscommissie opgestart te worden.  De rol van deze begeleidingscommissie 
bestaat erin om de golfclub te begeleiden en te sturen zodat zij hun aanleg en/of beheer 
kunnen aanpassen aan de specifieke voorwaarden. In deze begeleidingscommissie zetelen 
de betrokken lokale administraties, de lokale milieu- en natuursector en de lokale golfsector.  
 
Op deze wijze kan gegarandeerd worden dat het golfterrein aangelegd en/of onderhouden 
wordt op een milieuvriendelijke manier en aldus verenigbaar kan zijn met de 
randvoorwaarden als habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied en ankerplaats. Tevens is het 
aangewezen dat deze lokale begeleidingscommissies beschikken over 
sanctiemogelijkheden. 
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Advies van de Inspectie van Financiën
Op 7 mei 2003 bracht de Inspectie van Financiën m.b.t. bovenvermelde nota aan de 
Vlaamse regering advies uit met een aantal inhoudelijke bemerkingen. Behoudens deze 
opmerkingen heeft de Inspectie van Financiën geen bezwaar voor wat betreft de budgettaire 
impact. 
 
Het is echter duidelijk dat deze nota louter tot doel heeft een bepaalde beleidslijn uit te 
stippelen. De uiteindelijke uitwerking van deze beleidsnota zal gebeuren door middel van de 
opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen op de diverse niveau’s. Het is in deze fase dat de 
budgettaire impact (ondermeer de eventuele dossierwerklast en PPS-constructies) en de 
impact op de ondergeschikte besturen duidelijk zal worden en tevens zal kunnen beoordeeld 
worden. 
Het is bij de opmaak van bovenvermelde uitvoeringsplannen dat tevens een noodzakelijk 
gecoördineerd overleg zal plaatsvinden tussen de diverse administratieve overheden van de 
Vlaamse Gemeenschap (multifunctionele invulling van de terreinen, inrichtingsprincipes…).  
 

Begrotingsakkoord
Het begrotingsakkoord werd verleend op 14 mei 2003. 
 

Voorstel van beslissing

De Vlaamse regering beslist: 
 

1. haar goedkeuring te hechten aan het bovengenoemde ontwerp van het Vlaamse 
Golfmemorandum. 

 

De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening,  
Wetenschappen en Technologische Innovatie 

 

DIRK VAN MECHELEN 
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