
Één meter bermen in de 
Ruilverkaveling Willebringen 

 
 
 

Stijn Sempels, leidend ambtenaar 
 

18 oktober 2018 
 



Goedgekeurd ruilverkavelingsplan door minister Schauvliege in 2011 
 
Betrokken gemeenten:  

Bierbeek (12%),  
Boutersem (38%),  
Hoegaarden (25%),  
Tienen (25%) 

Aantal belanghebbenden (2015) : 1660 
Aantal eigenaars: 1584 
Aantal gebruikers: 640 

Aantal percelen: 5724 
Oppervlakte binnen blokgrens: 2578ha 51a 38ca 

 
 

Ruilverkaveling Willebringen 
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Wat gebeurd er?  
het opnieuw indelen van de percelen 
maatregelen voor 
- Een landbouw met toekomst 
- Veiliger verkeer 
- Een mooier landschap 
- Aandacht voor onze cultuur 
- Meer en betere natuur 
- Meer wandel- en fietsmogelijkheden 
- Minder wateroverlast 
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Soorten verharding:  
Volle beton (3 meter breed + weerzijde 1 meter berm)  
Betonsporen (1,1/1/1,1 + weerzijde 1 meter berm)  
Kassei (0,5/2/0,5 + weerzijde 1 meter berm) 
steenslag (3 meter breed + weerzijde 1 meter berm) 

 
Minimum 5 meter brede inrichting doen 
 
 
 

 
 
 
 

Inrichting van wegen 
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Betonsporen 
Volle beton 
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Kassei wegen Steenslag 



Waarom 1 meter berm? 

Doorgang landbouwverkeer (buitenkant wielen tot 3,8 meter) 
Bescherming van de fundering 
Bescherming van de verharding  
Minder erosie en modder 
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Ruilverkaveling 
openbaar domein van minimaal 5 meter breed 
3 meter weg; 1 meter wegberm aan weerszijde weg 

 
Tijdens uitvoering ruilverkaveling (voor nieuwe wegen) 

vergoeding aan landbouwer om 1 meter niet te bewerken 
(genotsderving) 
Maaien langs de nieuw aangelegde wegen (effectief 1 meter maaien) 

 
Na akte ruilverkaveling  

beheer en toezicht bermen (openbaar domein) ten laste beheerder 
Steden en gemeenten, spoorwegen, gewest, waterwegen, provincie 
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Hoe realiseren binnen de Ruilverkaveling 
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1m berm achter gracht 
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akkerpalen 
 



www.vlm.be 

 
 
Vragen? 
 
 


