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VOORWOORD
Onze provincie bestaat in 2015 exact 20 jaar. Een aanleiding om ook voor
landbouw even stil te staan bij het verleden en vooruit te blikken op de
toekomst. Wat betekent landbouw in onze provincie en met welke uitdagingen wordt deze sector geconfronteerd? Het kader dat we hiervoor gebruiken
is dat van duurzaamheid. Verduurzaming of duurzaamheid staat meer dan
ooit hoog op de maatschappelijke agenda. Maar duurzaamheid is vaak een
containerbegrip, waardoor de invulling ervan kan variëren in functie van de
bril die wordt opgezet. Voor duurzame landbouw is dit niet anders.
Wie landbouw zegt, zegt ook voeding. Het is een open deur intrappen maar
in stedelijke gebieden blijkt dat consumenten ver staan van landbouw en er
wordt vaak beweerd dat ze onbewust en ongeïnteresseerd zijn waar hun
voedsel vandaan komt. Voedsel is als het ware te vanzelfsprekend geworden.
En net in die steden is er een duidelijke kentering voelbaar. Begrippen als
stadsboer, korte keten en CSA raken meer en meer ingeburgerd.
Als verstedelijkte provincie dienen we ons hiervan bewust te zijn en is dit
ook een kans. Een lokaal landbouwbeleid kan letterlijk en figuurlijk de
afstand tot de consument verminderen. Bovendien draagt het bij in het
streven naar klimaatneutraliteit. Maar landbouwproducten worden al lang
niet meer uitsluitend lokaal geconsumeerd. Wereldwijde handel is een
realiteit en noodzakelijk om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
In het lokaal debat rond voedsel vinden we het wel belangrijk om landbouw
voldoende ruimte te geven en om de bedrijven rechtszekerheid te geven om
zich te ontplooien.
Wij hopen met dit rapport de lezer zowel informatie, inzicht als inspiratie te
geven rond landbouw in onze provincie. Ook in de toekomst willen we onze
rol blijven opnemen om gemeentes en gemeentelijke landbouwraden te
ondersteunen in hun lokaal landbouwbeleid.

Monique Swinnen
Gedeputeerde bevoegd voor land- en tuinbouw
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INLEIDING EN LEESWIJZER
Om een lokaal landbouwbeleid te voeren is het belangrijk om te beschikken over betrouwbare cijfers, de evolutie
van deze cijfers te kennen en een blik te werpen op de
ontwikkelingen die landbouw in de toekomst mee zullen bepalen. Dit rapport wil een referentiekader geven
aan beleidsbetrokkenen op provinciaal en gemeentelijk
niveau, maar ook aan onderzoekers, middenveldorganisaties en landbouwers. We verwijzen ook graag naar het
Landbouwrapport (LARA) op Vlaams niveau (Platteau et
al., 2014), waar in dit rapport regelmatig naar gerefereerd
wordt.
We gaan in op enkele feiten, cijfers, kaarten en evoluties van de land- en tuinbouw in de provincie, vaak in
een Vlaamse of zelfs een Europese context. Zo geven we
een beeld van de factoren waar we regionaal goed scoren, maar evengoed waar nog een tandje kan bijgestoken worden of welke kansen onze regio biedt. Het aspect
duurzaamheid wordt gestoffeerd aan de hand van economische (deel II), ecologische (deel III) en sociale (deel
IV) indicatoren en gegevens. Tot slot bespreken we de

uitdagingen waar de sector voor staat en de trends die
zichtbaar worden (deel V). We starten met een overzicht
van de ontwikkelingen en gebeurtenissen die de land- en
tuinbouw in de recente geschiedenis hebben beïnvloed
(deel I).
Er wordt in dit rapport ook regelmatig verwezen naar de
bevoegde overheidsinstanties, rapporten en brochures
voor meer gedetailleerde informatie. In de online versie
kan u rechtstreeks doorlinken. Daarnaast verwijzen we
naar organisaties actief in dit domein en relevante acties
van de provincie. Achteraan is een lijst met begrippen en
afkortingen opgenomen, gevolgd door de lijst met gebruikte bronnen. In de tekst worden ook enkele termen
verduidelijkt in een afzonderlijk kader. Deze termen worden aangeduid met een asterisk.
We willen graag de leden van het leescomité bedanken en
alle organisaties die hun bijdrage leverden aan dit rapport.

WEGWijs
land- En tuinbou WdiEns t
vlaams-braba nt

Wie voert er praktijkonderzoek uit over
witloof of over de biologische teelt van
aardbeien? Wat is de witloofbox? Waar
kan je terecht voor advies over landschap
en ruimte? Wil je weten welke projecten
en acties de dienst land- en tuinbouw van
de provincie Vlaams-Brabant uitvoert?
De ‘Wegwijs land- en tuinbouwdienst
Vlaams-Brabant’ geeft je een beknopt
overzicht. Bestel de brochure gratis via de
mediatheek.

Brochure Boeren met Klasse
Deze brochure geeft een kleurrijk beeld
van de herkomst en achtergrond van de
Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwproducten. Je maakt kennis met een aantal
gedreven vakmensen die ervoor zorgen dat
het beste van de streek veilig op je bord komt.
De verhalen, gebundeld per sector, worden
doorspekt met bijzondere weetjes, lekkere tips
en anekdotes. Bestel de brochure gratis via de
mediatheek.
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SAMENVATTING
Aan de hand van de drie pijlers van duurzaamheid
geeft dit rapport een beeld van landbouw in de
provincie Vlaams-Brabant.
Tegelijkertijd zijn er linken en referenties naar
websites, rapporten, overheidsinstanties,
contactpersonen en provinciale acties voor meer
informatie. Er wordt gestart met een beknopte
geschiedenis van de land- en tuinbouw en
afgerond met enkele uitdagingen, trends en
toekomstverwachtingen.

Economie (profit)
In Vlaams-Brabant worden vooral het Hageland en Pajottenland gekenmerkt door de hoogste concentratie aan
landbouw. Daarnaast kunnen ook de regio’s Brabantse
Kouters (Noordwest-Brabant) en Dijleland als landbouwregio bestempeld worden. In Vlaams-Brabant is 89.424 ha
grond in landbouwgebruik (2013), dit betekent dat 42%
van de oppervlakte van de provincie in gebruik is door
landbouw. Het aantal landbouwbedrijven is de laatste 15
jaar gehalveerd, in 2014 werden nog 2.882 landbouwbedrijven geteld. Tegelijkertijd trad een schaalvergroting op,
dit is zichtbaar in de stijging van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf, namelijk van 12,5 ha in 1995 naar 25,7
ha in 2010. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders
ligt in Vlaams-Brabant hoger dan het Vlaams gemiddelde.
52% van de bedrijfsleiders is ouder dan 55 jaar, op Vlaams
niveau is dit 44%.
Vlaams-Brabant is een echte akkerbouwprovincie: granen, suikerbieten en aardappelen zijn belangrijke teelten
die samen 54% van de cultuurgrond innemen. De teelt
van witloof is typisch voor Vlaams-Brabant. 25,7 % van de
Vlaamse fruitboomgaarden bevindt zich in deze provincie,
voornamelijk in het Hageland. Ook andere fruitproductie
zit in de lift, namelijk kleinfruit en wijnbouw, al blijven dit
nicheteelten. Intensieve veeteelt is beperkt, slechts 2,4%
van de Vlaamse varkens en 3,7% van het pluimvee worden in onze provincie gehouden. Vlaams-Brabant wordt
gekenmerkt door een diversiteit aan landbouwsectoren.
De toegevoegde waarde door de voedingsindustrie wordt
op 900 miljoen euro ingeschat.

Ecologie (planet)
De ecologische duurzaamheid werd ingedeeld in bodemen waterkwaliteit, de invloed van emissies en de rol van
biodiversiteit voor en door landbouw. De gevoeligheid
voor bodemerosie is groot, zeker in de meer zuidelijke
gemeenten. Verschillende maatregelen door landbouwers
en gemeentes werden de laatste jaren ingezet in de strijd
tegen erosie. Alle zeer sterk en sterk erosiegevoelige ge-
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meenten hebben een erosiebestrijdingsplan of een plan
in opmaak. 50% van het areaal waarvoor landbouwers
vrijwillig een beheerovereenkomst hebben afgesloten
voor erosiebestrijding, namelijk 1.903 ha, bevindt zich in
Vlaams-Brabant. Het organische stofgehalte van de bodem wijkt in Vlaams-Brabant niet af van dat van andere
regio’s. Het belang van de opbouw op lange termijn van
het organisch stofgehalte wordt gekaderd in relatie tot
bodemvruchtbaarheid.
Enkele indicatoren in verband met vermesting (waterkwaliteit) worden op kaart en in tabel weergegeven. Het percentage rode MAP-meetpunten ligt duidelijk lager dan het
Vlaamse niveau (12% versus 21% voor 2014 – 2015). Voor
fosfaat en kwaliteit grondwater worden de doelstellingen
nog niet behaald, de regionale en lokale doelstellingen in
MAP V zijn gericht op verdere verbetering. Ook op niveau
van gewasbeschermingsmiddelen kan de waterkwaliteit
nog verder gunstig evolueren en wordt het beleid door
Vlaanderen toegelicht.
In het kader van emissies door landbouw wordt het verband tussen de instandhoudingsdoelstellingen (IHD),
speciale beschermingszones (SBZ), programmatische aanpak stikstof (PAS) en vergunningverlening verduidelijkt.
Dit beleid is nog in volle evolutie. Op gebied van klimaat
toonde een berekening op Vlaams-Brabants niveau aan
dat landbouw en natuur samen instaan voor 4,2% van de
totale provinciale emissie. De geformuleerde doelstellingen voor landbouw zijn gericht op het ondersteunen van
duurzame en lokale landbouw. Agrobiodiversiteit is een
breed en vrij nieuw begrip. Landbouwers in Vlaams-Brabant sluiten in verhouding meer dan gemiddeld vrijwillige
overeenkomsten af die bijdragen aan agrobiodiversiteit en
ook verschillende organisaties en projecten zijn actief in
dit domein.

Welzijn (people)
Op het vlak van welzijn is er minder cijfermateriaal beschikbaar, vandaar dat dit deel in verhouding kleiner is opgevat. Welzijn is een breed begrip, waarbij ook een eerlijk
inkomen, stress en arbeidsveiligheid relevante sociale factoren zijn in de landbouw. Zorgboerderijen (groene zorg)
blijken in stedelijke context een goed instrument te zijn in
de strijd tegen schooluitval. Momenteel telt de provincie
93 zorgboerderijen, maar in verhouding tot de stijgende
vraag vanuit de zorgsector is het wenselijk dat dit aantal
nog zal toenemen. Het netwerk Boeren met Klasse bestaat uit 79 bedrijven in 2015, sinds 2012 worden jaarlijks
zo’n 20.000 bezoekers geregistreerd. Landbouweducatie
is in de provincie een belangrijk instrument om de kloof
tussen producent en consument te verkleinen.
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LANDBOUW IN VLAAMS-BRABANT
ECONOMIE

ECOLOGIE

89.424 ha

OVERSCHRIJDINGEN VAN NITRAAT
IN MAP-MEETPUNTEN

12%

grond in landbouwgebruik

LANDBOUWREGIO’S:
Hageland en Pajottenland
IN MINDERE MATE:
Brabantse kouters en Dijleland

LANDBOUWOPPERVLAKTE

42%

58%

Landbouw
Andere
gebruiken

DIJLELAND

LEUVEN

ha

(50% tov totaal Vlaanderen)

IHD – PAS – SBZ
vergunningen

PAJOTTENLAND
& ZENNEVALLEI

SCHAALVERGROTING
 GEMIDDELDE GROOTTE:

25,7 HA

4,2%

93

zorgboerderijen

CULTUURGROND
VLAAMS-BRABANT

23%

79

14%

voedergewassen

54

4%

%
akkerbouw

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN:
belang flankerend beleid

emissies in Vlaams-Brabant
door landbouw en natuur

AKKERBOUWPROVINCIE

blijvend
grasland

FOSFAAT in
oppervlaktewater en kwaliteit
grondwater nog
te verbeteren
in het kader van
doelstellingen

WELZIJN

land- en tuinbouwbedrijven

DIVERSITEIT
AAN SECTOREN

maatregelen erosie1.903 vrijwillige
bestrijding door landbouwers

HAGELAND

BRUSSEL

2.882

21%

VLAANDEREN

Alle zeer sterk en sterk erosiegevoelige gemeenten hebben
een erosiebestrijdingsplan of
een plan in opmaak

BRABANTSE
KOUTERS

52%
> 55 jaar

VLAAMS-BRABANT

boomgaarden

5%

bedrijven in het netwerk
Boeren met Klasse, jaarlijks
meer dan 20.000 bezoekers

andere

HET AANDEEL VAN VLAAMS-BRABANT TOV VLAANDEREN:
Veel fruiteelt:
Veel witloof:

25,7 %
>50%

Weinig intensieve veeteelt:

2,4%

3,7%
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DEEL I BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE LAND- EN TUINBOUW

1.1 H
 et Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
in een notendop
Met de nog verse herinnering van honger tijdens de twee
wereldoorlogen ging in 1962 het eerste Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van start met als
doelen voedselzekerheid, zelfvoorziening en productiviteit. De tendens van schaalvergroting, specialisatie en een
dalend aantal boeren werd ingezet. In Vlaanderen groeide
de veestapel, waarbij maïs als teelt sterk in opmars raakte. De productiewaarde van de veeteelt steeg sterker dan
die van de plantaardige productie, maar stabiliseerde zich
in de verhouding 60/40. In de jaren ’80 resulteerde het
Europese beleid in de spreekwoordelijke boterbergen en
melkplassen. Het roer werd daaropvolgend omgegooid.
De prijsondersteuning op de landbouwmarkten werd stap
voor stap vervangen door inkomenssteun voor de boeren,
de zogeheten pijler I van het GLB. De afbouw van marktinterventie maakte de prijzen van landbouwproducten meer
volatiel en het inkomen van de landbouwer werd onzekerder. Halfweg de jaren ’90 kreeg plattelandsontwikkeling
meer aandacht in het GLB (pijler II), waarbij de interesse
in kleinschalige productie, hoeveverkoop en biologische
landbouw steeg. Zoals ook blijkt uit de volgende paragrafen speelt het Europees beleid in de recente geschiedenis
van de landbouw een belangrijke rol.

1.2 Voedselveiligheid
De dioxinecrisis van eind de jaren ’90 staat sterk in het
geheugen gegrift. Nadat was gebleken dat de giftige stof
dioxine in de voedselketen terecht was gekomen, vond
een ware aardverschuiving plaats. Voedselveiligheid bleef
lange tijd één van de belangrijkste politieke hangijzers. Op
Europees niveau kregen alle lidstaten strengere richtlijnen
opgelegd. Naar aanleiding van de dioxine crisis werd in
2000 het Federaal Voedselagentschap (FAVV) opgericht
en kunnen we nu terugvallen op een gefundeerde ketenaanpak om voedselveiligheid te garanderen. Vrij recent
(2011) toonde de EHEC-crisis in Duitsland nog maar eens
aan welke economische (en menselijke) schade kan geleden worden door een voedselbesmetting, met een impact
ver buiten de landsgrenzen en buiten de betrokken sectoren.

1.3 Duurzaamheid
Het maatschappelijk draagvlak voor landbouw veranderde
de laatste 20 jaar sterk, voldoende voedsel werd minder
een thema in vergelijking tot de bezorgdheid om natuur
en milieu. Bij de hervorming van het GLB in 2007 trok Europa duidelijk de kaart van economie en ecologie in combinatie met sociaal welzijn, kortom: duurzaamheid. Het
Europees beleid treedt ook hier weer op de voorgrond.
Een reeks van nieuwe Vlaamse wetgevingen vindt er immers zijn oorsprong. Natuurinrichting, mestactieplan, geïntegreerde teelt (IPM), dierenwelzijn en instandhoudingsdoelstellingen (IHD) zijn sprekende voorbeelden. Sinds de
laatste hervorming van het GLB dienen landbouwers die
een basisbetaling ontvangen, drie vergroeningspraktijken toe te passen: gewasdiversificatie, behoud van blijvend grasland en aanleg van ecologisch aandachtsgebied.

1.4 Platteland
Platteland en stad zijn in Vlaanderen sterk verweven.
Zowel geografisch, functioneel als cultureel gezien is er
steeds minder onderscheid tussen de twee. Het al of niet
onderscheid tussen stad en platteland vormt steeds een
onderwerp van debat. Maar ondanks het verstedelijkte
karakter van onze provincie, zal niemand ontkennen dat
er wel degelijk nog heel wat ‘platteland’ is. Door de nabijheid van de consument is er naast verdere specialisatie
en schaalvergroting een groeiend aantal landbouwbedrijven die de kaart van de diversificatie trekt. De provincie
zette de laatste jaren sterk in op ondersteuning van deze
verbrede of multifunctionele landbouw, zoals landbouweducatie (Boeren met Klasse), landschapsintegratie,
hoeve- en streekproducten (Straffe Streek) en zorgboerderijen (Groene Zorg).
Wat betreft het plattelandsbeleid is er ook hier weer een
sterke Europese invloed die doorsijpelt op Vlaams en provinciaal niveau. Sinds 1997 heeft het plattelandsbeleid als
belangrijkste opdracht het verduurzamen van de plattelandsgebieden en het mogelijk maken van verdere ontplooiing. Het Vlaams beleidsplan in uitvoering van deze
Europese verordening heet voluit het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling, of afgekort
PDPO. De gebiedsgerichte maatregelen uit het PDPO
worden aanzien als een belangrijk instrument voor het gebiedsgericht beleid van de provincie. Tussen 2007-2013 realiseerde de provincie Vlaams-Brabant meer dan 230 plattelandsprojecten. Nog op Europees niveau ontstond begin
jaren ‘90 LEADER (Liaison Entre Action de Développement
Economique Rurale) als een vernieuwende methode om
aan plattelandsbeleid te doen. Hageland en Pajottenland
zijn de twee Leader regio’s in onze provincie.
Diverse plattelandsprojecten hebben in het verleden sterk
bijgedragen aan de ondersteuning van multifunctionele
landbouw. Ook in het huidige plattelandsbeleidsplan liggen nog volop kansen om via innovatieve projecten de
plattelandseconomie te stimuleren.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/platteland

1.5 Consument
De gemiddelde consument is duidelijk opgeschoven naar
een meer bewuste en kritische klant wat zijn dagelijkse
kost betreft. Vegetarisme, Fair Trade, biologische voeding, hobbykoks, gezonde voeding met minder voedselkilometers en slow food zijn in opmars. De consument is
op zoek naar authenticiteit en kwaliteit. Ook de stijgende
aandacht voor moestuinieren, zelfplukboerderijen, groenteabonnementen en csa-bedrijven (community supported
agriculture) is voelbaar. Deze trends creëren kansen voor
de kleinschalige en verbrede landbouw in onze regio. Bovendien merken we dat het imago van de landbouwer het
de laatste jaren beter doet. Dit bleek uit een imagostudie van VILT.be* van 2012 (17.12.2012). Maar het verhaal
is niet onverdeeld rooskleurig. Het nimby denken (not in
my backyard) neemt vaak de overhand als er pakweg een
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bouwaanvraag voor een nieuwe stal op tafel ligt. Werken
aan boer en buur relaties in verstedelijkte gebieden blijft
een aandachtspunt. De gemiddelde consument staat bovendien nog steeds ver van zijn voedsel en het aandeel
voedsel in het gemiddeld gezinsbudget daalt verder.
Jammer genoeg bestaat nog steeds de paradox waarbij

veld totinbord,
Van Terug
met…
tijd met…
bureau
ende

de samenleving aan de ene kant pleit voor een duurzame landbouw, maar aan de andere kant de consument
onvoldoende bereid is daarvoor te betalen.
Bronnen:
- www.vilt.be* en www.veldverkenners.be*
- Brochure Vlaams-Brabant heeft oog voor het platteland (2011).
Dienst Europa, provincie Vlaams-Brabant

VILT.be staat voor het Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw en is het informatiekanaal
voor al wie professioneel in aanraking komt met land- en tuinbouw. Via een dagelijks nieuwsoverzicht weet de lezer wat er leeft in de land- en tuinbouw en bij uitbreiding in de agrovoedingsindustrie. De provincie Vlaams-Brabant is één van de ondersteunende partners van
VILT.be. Veldverkenners, een project van VILT.be, probeert de burger dichter bij de boer te
brengen via een community. Een Facebook-pagina en een website zijn de drijvende krachten.
Een aantal boekjes illustreren een onderbelicht aspect, zoals recent ‘Terug in de tijd met …
Veldverkenners 200 jaar boeren voor onze dagelijkse kost’.

gratis

Volg ons ook op facebook
Veldverkenners

200 jaar boeren voor onze dagelijkse
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kost

1

Samenwerkingsovereenkomst
tussen de
Nationale Proeftuin
voor Witloof vzw en
de provincie:
voortzetting van
witloofonderzoek

Start
praktijkonderzoek
koolzaad in
proefcentrum
Herent

Oprichting vzw
Streekproducten
met als doel
promotie van
Vlaams-Brabantse
streekproducten
Proefcentrum Pamel
haalt het biogarantie label voor zijn
proefveldwerking
rond aardbeien en
kleinfruit

Vlaams-Brabant
ontstaat uit
de splitsing van
Brabant

1995

1997

1996

1999

1998

De hervormingen
van Agenda 2000
verdeelden het
GLB in twee pijlers:
het markt- en
inkomensbeleid
(Pijler I) en het plattelandsontwikkelingsbeleid (Pijler II)
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2001

2000

Dioxinecrisis
woedt in alle
hevigheid,
veel vlees
en zuivel
worden
preventief uit
de winkelrekken gehaald

2003

2002

Eerste beheerovereenkomsten
kunnen afgesloten
worden bij VLM
waarbij landbouwers vergoed
worden om extra
inspanningen te
leveren voor
landschap, milieu
en natuur

2005

2004

2006
Eerste
Europese
Plattelandsverordening
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DEEL I BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN DE LAND- EN TUINBOUW

1.6 Tijdlijn

Start netwerk
‘Boeren met
Klasse’ en landschapsarchtitect
tekent eerste plan

Deelname aan de
Vlaams-Nederlandse interreg IV
projecten BodemBreed en Groene
Grondstoffen

2007

Regional Branding
Hageland en
Pajottenland:
ontwikkeling
regionaal merk om
regio neer te zetten op toeristisch
en economisch vlak

2009

2008
Mestactiaplan
(MAP) III gaat van
start. Het Vlaamse
MAP wordt regelmatig bijgestuurd als
gevolg van spreekwoordelijke tik
op de vingers van
Europa.

Deze tijdlijn geeft chronologisch een aantal
gebeurtenissen weer relevant voor landbouw,
onderaan op Vlaams en Europees niveau ( )
en bovenaan op provinciaal niveau ( ).

2011

2010

Europese Gewasbeschermingsrichtlijn.
Overgangsperiode
gaat van start omdat
vanaf 2014 geïntegreerde teelt (IPM)
verplicht wordt

5 jaar witloofbox:
100.000 kinderen
hebben in de klas
gekweekt en
geproefd.
7.000 zakjes
bloemenzaad worden
verdeeld aan
inwoners als voedsel
voor bijen.

Praktijkonderzoek wordt
uitgebreid met
miscanthus,
goudsbloem en
akkerranden

2013

2012

2015

2014

Eerste beheerwerken
zoals houtkanten en
holle wegen door agrobeheergroepen in het Dijleland. Een initiatief van
verschillende overheden
en Boerenbond

Goedkeuring Europese
natuurdoelen (IHD).
Veehouders in de
nabijheid van natuurgebieden dreigen
geen vergunning meer
te krijgen

Vlaams Strategisch platform
korte keten gaat
van start met als
doel korte keten
te stimuleren en
ondersteunen
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DEEL II.

ECONOMIE (PROFIT)
Wie land- en tuinbouw zegt, denkt in de eerste plaats aan een
economische sector. Economische rendabiliteit is één van de drie
pijlers van duurzaamheid. In dit hoofdstuk starten we met enkele
kaarten, grafieken en tabellen die de economische waarde van de
land- en tuinbouw in Vlaams-Brabant weergeven.
Algemeen wordt de Vlaamse landbouw gekenmerkt door specialisatie, schaalvergroting, verbreding en innovatie (Platteau et al.,
2014), in Vlaams-Brabant is dit niet anders.

12
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DEEL II ECONOMIE (PROFIT)

2.1 Vruchtbare bodems, basis voor een hoogproductieve landbouw
Vlaanderen en zeker Vlaams-Brabant is een zeer geschikte regio voor landbouw, dankzij zijn vruchtbare landbouwgronden
(zandleem- en leemgronden) en gunstige klimatologische omstandigheden. De combinatie van vruchtbare grond en een
gunstig klimaat zorgt voor zeer goede teeltomstandigheden. Figuur 1 toont de landbouwstreken van Vlaanderen waaruit
blijkt dat Vlaams-Brabant vooral in de zandleemstreek ligt.
FIGUUR 1 I LANDBOUWSTREKEN IN VLAANDEREN.
Bron: Departement Landbouw en Visserij

De goede teeltomstandigheden uiten zich ook in de kaart met de fysische geschiktheid voor landbouw (figuur 2). Deze
kaart werd afgeleid uit de bodemkaart met behulp van de input van landbouwexperten (Van Gossum et al., 2014). Figuur
2 toont de fysische geschiktheid voor akkerbouw (bieten, aardappelen, granen, etc) en voor groenten (intensieve groenteteelt) voor Vlaanderen. Op data.inbo.be/ecosysteemdiensten zijn ook de kaarten voor gras, maïs en fruit te vinden. Voor
de groepen akkerbouw, gras, maïs en fruit scoort Vlaams-Brabant overwegend goed tot zeer goed. De geschiktheid voor
groenten is slechts op een beperkt aantal plaatsen goed te noemen, zowel in Vlaams-Brabant als in de rest van Vlaanderen.
Uit een analyse van de ligging van de huidige teelten blijkt dat in totaal 70% van de landbouwteelten in Vlaanderen op
geschikte tot zeer geschikte gronden staan (Van Gossum et al., 2014).
FIGUUR 2 I DE FYSISCHE GESCHIKTHEID VOOR AKKERBOUW (BIETEN, AARDAPPELEN, GRANEN, ETC) EN VOOR GROENTEN (INTENSIEVE GROENTETEELT).
Bron: Van Gossum et al., 201
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2.2 L and- en tuinbouwareaal
2.2.1 Gegevensbronnen
Op de volgende pagina’s worden heel wat cijfers gebruikt
van de federale overheidsdienst ADSEI (Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie). ADSEI verzamelt
landbouwstatistieken waarbij enkel gegevens van economische actoren uit de land- en tuinbouw worden meegerekend. Deze gegevens zijn ook gekend als de 15 mei-telling. Terreinbeheerders (zoals Natuurpunt), maneges en
hobbyisten zonder economische activiteit worden niet in
deze statistieken opgenomen. De gegevens worden verzameld per bedrijf. De gronden van een bepaald bedrijf
worden volledig geregistreerd in de gemeente waar de
bedrijfszetel gelegen is. Wanneer bedrijven veel gronden
buiten de gemeente bewerken, kan dit dus een vertekend
beeld geven op gemeentelijk niveau.
Op een aantal plaatsen wordt gebruik gemaakt van de
gegevens van de Vlaamse perceelsregistratie door het Departement Landbouw en Visserij (landbouwgebruikspercelen aangegeven bij de verzamelaanvraag). Elke land- en
tuinbouwer met minstens 2 hectare grond (minstens 0,5
hectare in geval van groeimedium of permanent overkapte landbouwgrond) of een jaarlijkse mestproductie van
minstens 300 kg fosfaat, moet zijn gronden jaarlijks registreren. In tegenstelling tot de gegevens van ADSEI zijn de
cijfers van de Vlaamse perceelsregistratie beschikbaar op
perceelsniveau en zijn ook de gegevens van niet-economisch actieve actoren opgenomen.
Belangrijke opmerking: de gegevensverzameling van ADSEI onderging sinds 2010 heel wat wijzigingen. Oorspronkelijk was dit steeds gebaseerd op de jaarlijkse 15 mei-tellingen (enquêtes via gemeenten), maar sinds 2010 werd
stapsgewijs overgeschakeld op de cijfers uit de Vlaamse
perceelsregistratie. Daarom zijn de gegevens van 20112014 moeilijk te vergelijken, zowel onderling als met de
voorgaande jaren. Vooral in de overgang van 2010 naar
2011 is er een grote verandering merkbaar. De gegevens
van 2010 zijn gebaseerd op de laatste volledige telling,
waardoor het de cijfers van 2010 zijn die vaak worden gebruikt in dit rapport.
Meer info: www.economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/
economie/landbouw.
2.2.2 Ligging en evolutie van de landbouwoppervlakte
Uit de cijfers van ADSEI blijkt dat er in 2013 in Vlaams-Brabant 89.424 ha grond in landbouwgebruik was. Dit is
14% van het Vlaamse landbouwareaal van 652.716 ha.
Indien enkel gekeken wordt naar de oppervlakte cultuurgrond (dit is exclusief gebouwen, bos en andere niet productieve oppervlakten) zijn de cijfers logischerwijze iets
lager: respectievelijk 87.537 ha en 622.738 ha, waarbij de
Vlaams-Brabantse oppervlakte ook 14% van het Vlaamse
totaal uitmaakt.
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De evolutie van 1995 tot 2014 toont dat Vlaams-Brabant
steeds 14% van de Vlaamse oppervlakte cultuurgrond
beheerde. De absolute aantallen zijn in deze periode ook
weinig gewijzigd (tabel 1). Rond 1998-2000 was er een
piek (in Vlaanderen op 637.000 ha, in Vlaams-Brabant op
89.000 ha), waarna er een geleidelijke afname optrad.
Vanaf 2010 is het moeilijk om de absolute aantallen te
vergelijken (zie eerdere algemene bemerking).
In het dichtbevolkte Vlaanderen neemt landbouw
nog steeds een belangrijk aandeel van de grond in. In
Vlaams-Brabant is 42% van de oppervlakte in gebruik
door landbouw. Op Vlaams niveau bedraagt dit zelfs 46%.
Wanneer meer in detail gekeken wordt naar de provincie,
zijn er grote verschillen vast te stellen in het aandeel landbouw in de totale oppervlakte (figuur 3 en 4). De donkere
gebieden tonen de regio’s met veel landbouwgebruik. In
de gemeente Merchtem wordt 87% van het grondgebied
gebruikt door landbouw terwijl dat in Hoeilaart maar 4%
is. Algemeen worden de Vlaamse Rand en de valleigebieden van de Dijle en Demer (Oud-Heverlee, Leuven, Rotselaar, Aarschot, Begijnendijk, Tremelo, Keerbergen en
Boortmeerbeek) gekenmerkt door minder landbouw. De
ruimte wordt hier ingenomen door enerzijds bebouwing
en industrie en anderzijds grote bos- en valleigebieden.
De typische landbouwgebieden zijn in het oosten het Hageland en in het westen het Pajottenland. Ook in Noordwest-Brabant (Brabantse Kouters) en het centrale deel tussen Leuven en Brussel (Dijleland) is er nog een weliswaar
iets kleinere concentratie landbouw aanwezig.
Planologisch gezien was er volgens de ruimteboekhouding
van het Departement Ruimte Vlaanderen midden 2013 in
Vlaams-Brabant nog ongeveer 123.500 ha of 58,6% van
het grondgebied bestemd als agrarisch gebied (tabel 2).
Meer dan de helft van Vlaams-Brabant is dus ruimtelijk
bedoeld voor land- en tuinbouw.
Een vergelijking met de cijfers van het effectieve landbouwgebruik in 2013-2014 (tabel 2: 89.000 en 99.000
ha) leert dat een aanzienlijk deel van het agrarisch gebied
niet wordt ingenomen door landbouw. Minstens 24.500
ha agrarisch gebied kent geen geregistreerd gebruik bij de
Vlaamse perceelsregistratie en minstens 34.500 ha wordt
niet door een economisch actieve land- en tuinbouwer gebruikt. Dit is respectievelijk 11,6 en 16,3% van de oppervlakte van de provincie Vlaams-Brabant!
In bovenstaande paragraaf wordt gesproken van ‘minstens’ omdat een deel van de geregistreerde landbouwgrond niet gelegen is in agrarisch gebied. In Vlaanderen
lagen in 2011 89% van de landbouwgebruikspercelen in
agrarisch gebied. De resterende 11% (75.000 ha) lag in
een groene bestemming (6%) of in harde bestemmingen
(5% waarvan 3% wonen, 1% industrie en 1% overige)
(Danckaert, 2013). Dit betekent niet dat dit areaal volledig zonevreemd is. In woongebied met landelijk karakter,
parkgebieden en gemengde open ruimtegebieden is landbouw vaak een neven- of ondergeschikte functie.
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TABEL 1 I OPPERVLAKTE CULTUURGROND (IN HA) IN DE PERIODE 1995-2014.
Bron: ADSEI

Oppervlakte
cultuurgrond

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Vlaanderen

618.929

625.239

630.679

635.827

636.477

636.876

635.155

635.886

634.934

633.769

Vlaams-Brabant

87.256

87.425

88.148

88.945

88.595

88.533

88.200

88.270

88.320

88.419

% Vl.-Brabant
t.o.v. Vlaand.

14,1%

14,0%

14,0%

14,0%

13,9%

13,9%

13,9%

13,9%

13,9%

14,0%

Oppervlakte
cultuurgrond

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vlaanderen

629.684

625.207

622.133

623.699

620.161

616.866

613.805

618.183

622.738

616.301

Vlaams-Brabant

88.053

87.851

87.676

87.826

87.231

87.582

86.970

86.157

87.537

86.462

% Vl.-Brabant
t.o.v. Vlaand.

14,0%

14,1%

14,1%

14,1%

14,1%

14,2%

14,2%

13,9%

14,1%

14,0%

FIGUUR 3 I DE VERHOUDING VAN DE OPPERVLAKTE CULTUURGROND TEN OPZICHTE VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE VAN DE GEMEENTE, IN VLAAMS-BRABANT.
Bron: ADSEI 2010

FIGUUR 4 I GEREGISTREERDE PERCELEN LANDBOUWGROND IN VLAAMS-BRABANT, 2014.
Bron: Landbouwgebruikspercelen Departement Landbouw en Visserij, 2014
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Ondanks de grote vraag naar grond vanuit landbouw,
blijkt dat een grote oppervlakte agrarisch gebied (minstens 24.500 of 34.500 ha, zie eerder) niet in gebruik is
door land- en tuinbouwers. Er zijn weinig cijfers bekend
over welk gebruik er dan wel is in deze zones agrarisch
gebied zonder agrarisch gebruik. Twee processen die
vaak genoemd worden, zijn verpaarding en vertuining.
Grondgebruiken waarbij de eigenaars/gebruikers bereid
zijn meer te betalen dan wat land- en tuinbouwers in het
kader van hun bedrijfsvoering kunnen betalen.

Wondershare
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In 2009 werd er door het Steunpunt Ruimte en Wonen
een verkennende analyse uitgevoerd over het ruimtelijk
belang van de paardensector in de Vlaamse open ruimte.
Het ruimtegebruik door paarden in Vlaanderen werd er
geschat op ongeveer 70.000 ha (Bomans et al, 2009). Dit
is meer dan 5% van de oppervlakte van Vlaanderen. Uit
een doctoraatsonderzoek blijkt dat privétuinen ongeveer
8% van de Vlaamse oppervlakte bedekken. Voor zes gemeenten werd meer in detail bekeken hoeveel landbouwland momenteel ingenomen wordt door tuinen: dat blijkt
ongeveer 6% te zijn (Dewaelheyns, 2014).

TABEL 2 I AGRARISCH GEBIED EN AGRARISCH GEBRUIK IN VLAAMS-BRABANT.
Bron: ruimteboekhouding 1/07/2013, Departement Ruimte Vlaanderen; landbouwgebruikspercelen 2013-2014 en ADSEI 2013-2014.

Agrarisch gebied en gebruik

Oppervlakte in ha

% van de provincie

Agrarisch gebied (bestemming) 1/07/2013

123.500

58,6%

Agrarisch gebruik volgens de Vlaamse perceelsregistratie, 2013-2014

99.000

47,0%

Agrarisch gebruik (incl. gebouwen, bos en andere niet-productieve oppervlakten)
volgens ADSEI, 2013-2014

89.000

42,3%

2.2.3 Pacht
Pacht is een systeem in land- en tuinbouw waarbij de eigenaar/verpachter zijn grond tegen betaling aan de landbouwer/pachter in gebruik geeft voor minstens 9 jaar. Op de
website van ADSEI zijn officiële pachtprijzen te vinden. Het
gemiddeld bedrag in 2013 in Vlaams-Brabant bedroeg 220
euro/ha voor beteelde gronden en 203 euro/ha voor blijvend grasland. Via loopbaanpacht en zeker via seizoenspacht worden veel hogere bedragen betaald. Voor de
landbouwer heeft pacht ten opzichte van eigendom het
voordeel dat tegen een relatief beperkte kost grond kan
gebruikt worden; nadeel is de beperktere zekerheid op
lange termijn.
Gemiddeld 63% van het totale Vlaamse landbouwareaal
wordt gepacht. In de provincie Antwerpen is dat aandeel
het kleinst (58%), in de provincie Vlaams-Brabant het
grootst (69%). Het belang van pacht voor het grondgebruik van de landbouw wijkt in de drie overige provincies minder sterk af: Limburg (59%), West-Vlaanderen
(63%) en Oost-Vlaanderen (64%). Ook in de provincie
Vlaams-Brabant zijn er grote verschillen. De rand rond
Brussel wordt gekenmerkt door opvallend meer gepachte gronden, terwijl het Hageland (met veel fruit) minder
pacht kent (figuur 5).
2.2.4 Food Footprint
Hoe groot is de oppervlakte die we theoretisch nodig
hebben als we morgen alle producten van ons huidig
voedselpakket hier moeten produceren? Een theoretische
oefening van het Departement Landbouw en Visserij leert
ons dat een totaal ruimtebeslag van 808.700 ha zou nodig
zijn om de Vlaming te voeden. Gemiddeld eten en drinken
we in Vlaanderen elke dag 2,79 kg voedsel. Met alle zes
miljoen Vlamingen komen we uit op 6,4 miljard ton per
jaar. Elke Vlaming zou daarvoor moeten kunnen beschik16

ken over een moestuin van 1.282 vierkante meter. In deze
studie werd uitgegaan van voorzichtige inschattingen
want uit diverse buitenlandse studies (EU, VS, Canada)
blijkt dat er 1.448-2.500 m² per persoon nodig is. Bovendien werd ook uitgegaan van ons huidig voedselpatroon.
De effectief beteelde oppervlakte in Vlaanderen is ruim
onvoldoende want die bedroeg in 2011 zo’n 665.500 hectare volgens de Vlaamse perceelsregistratie en 614.000
hectare volgens de federale economische statistieken.
Ook op Vlaams-Brabants niveau volstaat het areaal niet
voor lokale zelfvoorziening: voor de 1.114.299 inwoners
die er op 1 januari 2015 waren, zou er (met een benodigde oppervlakte van 1.282 m² per persoon) 142.853 ha
nodig zijn voor de eigen voedselproductie. In paragraaf
2.2.2 bleek dat de aanwezige landbouwoppervlakte veel
kleiner is.
Van de 808.700 hectare grond op Vlaams niveau zou
222.700 hectare bestemd moeten zijn voor plantaardig
voedsel. 586.000 ha landbouwgrond zou nodig zijn voor
diervoeders voor onze vlees- en zuivelconsumptie, waarbij wordt uitgegaan van lokale voeders, dus zonder soja,
palmolie…
De beschikbare landbouwgrond in Vlaanderen volstaat
dus niet om, met het huidige voedingspatroon, al ons
voedsel ter plaatse te produceren. Om in de toekomst met
voldoende zekerheid op een duurzame manier kwalitatief
voedsel te garanderen, moeten we inzetten op voedselproductie, zowel op lokale productie als op import van
wat we zelf niet telen. Naast zuinig omspringen met ons
voedsel moeten we ook duurzaam omgaan met elke morzel vruchtbare landbouwgrond waarover we in Vlaanderen beschikken. Kortom, de luxe van vandaag is geen garantie voor morgen.
Bron: Danckaert et al., 2013 en VILT.be (03/02/2014)
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FIGUUR 5 I DE VERHOUDING PACHTGROND TEN OPZICHTE VAN DE TOTALE OPPERVLAKTE CULTUURGROND, PER GEMEENTE IN VLAAMS-BRABANT.
Bron: ADSEI 2010

2.3 Aantal bedrijven
In Vlaams-Brabant waren er in 2014 nog 2.882 land- en
tuinbouwbedrijven, dat is 12% van de 24.252 Vlaamse
bedrijven. Net als bij de oppervlakte landbouwgebruik zijn
er duidelijk concentraties waar te nemen in de typische
landbouwgebieden Hageland, Pajottenland en ook in
Noordwest-Brabant (figuur 6).
De evolutie van het aantal bedrijven in de laatste 20 jaar
toont een duidelijke neerwaartse trend, zowel in Vlaan-

deren als in Vlaams-Brabant, met de sterkste afname in
Vlaams-Brabant (tabel 3). In 1995 telde Vlaams-Brabant
nog 14,5 % van de Vlaamse bedrijven. In de periode
1995-2010 nam dat af tot 12%. Sindsdien blijft het aandeel nagenoeg constant.
In absolute cijfers zien we in Vlaams-Brabant een afname
van bijna 7.000 bedrijven in 1995 tot minder dan 3.500
in 2014: een halvering op 15 jaar tijd! Zoals in paragraaf
2.2.1 werd toegelicht, is er een breuk zichtbaar in de absolute cijfers tussen 2010 en 2011.

FIGUUR 6 I HET AANTAL BEDRIJVEN PER GEMEENTE IN VLAAMS-BRABANT.
Bron: ADSEI 2010
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TABEL 3 I EVOLUTIE VAN HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN IN DE PERIODE 1995-2014.
Bron: ADSEI

Aantal
bedrijven

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Vlaanderen

48.002

45.963

44.424

43.410

42.282

40.949

39.276

37.895

36.577

35.486

Vlaams-Brabant

6.963

6.566

6.241

6.065

5.831

5.591

5.183

4.939

4.730

4.546

5,7%

4,9%

2,8%

3,9%

4,1%

7,3%

4,7%

4,2%

3,9%

Jaarlijkse afname in
Vlaams-Brabant
% Vlaams-Brabant
t.o.v. Vlaanderen

14,5%

14,3%

14,0%

14,0%

13,8%

13,7%

13,2%

13,0%

12,9%

12,8%

Aantal
bedrijven

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vlaanderen

34.410

33.272

31.984

30.666

29.394

28.331

25.982

25.217

24.884

24.252

Vlaams-Brabant

4.343

4.170

3.967

3.789

3.583

3.409

3.045

2.969

2.950

2.882

Jaarlijkse afname in
Vlaams-Brabant

4,5%

4,0%

4,9%

4,5%

5,4%

4,9%

10,7%

2,5%

0,6%

2,3%

% Vlaams-Brabant
t.o.v. Vlaanderen

12,6%

12,5%

12,4%

12,4%

12,2%

12,0%

11,7%

11,8%

11,9%

11,9%

2.4 Kenmerken bedrijven
2.4.1 Grootte van de bedrijven
In voorgaande paragrafen bleek dat in de periode 19952010 de oppervlakte cultuurgrond nagenoeg constant
bleef en het aantal bedrijven halveerde in Vlaams-Brabant.
Gevolg hiervan is dat de gemiddelde oppervlakte per bedrijf (enkel cultuurgrond) verdubbelde op amper 15 jaar:
van 12,5 ha in 1995 naar 25,7 ha in 2010. In dezelfde
periode was er in Vlaanderen een minder sterke toename:
van 12,9 ha naar 21,8 ha. Schaalvergroting speelt dus
sterker in Vlaams-Brabant dan gemiddeld in Vlaanderen.
Bij de interpretatie van de grootte van een bedrijf moet rekening worden gehouden met de subsector (zie paragraaf
2.4.4). Een bedrijf met 15 ha akkerbouw krijgt een heel
andere schaalinschatting dan een veel arbeidsintensiever
tuinbouwbedrijf van 15 ha.
Uit figuur 7 blijkt dat de groep bedrijven met minder dan 5
ha (blauw) sterk afneemt in de tijd (van onder naar boven).
De groep bedrijven met meer dan 50 ha (oranje) groeit
het sterkst, gevolgd door de groep bedrijven van 30-50
ha (paars). De groepen 5-15 ha (rood) en 15-30 ha (groen)
blijven ongeveer constant.
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2.4.2 Leeftijd bedrijfsleider en bedrijfsopvolging
De leeftijd van een bedrijfsleider is hoog in Vlaams-Brabant. Waar in 2010 in Vlaanderen 44% van de bedrijfsleiders boven de 55 jaar was, is dat in Vlaams-Brabant 52%
(ADSEI, 2010).
Uit figuur 8 blijkt dat in de periode 1995-2010 het percentage bedrijfsleiders onder en boven de 55 jaar nagenoeg
constant is gebleven rond de 50% (mediaan blijft rond
de 55 jaar). Dit geeft aan dat de daling van het absolute
aantal bedrijfsleiders ongeveer even snel is gegaan in de
groep boven de 55 jaar dan in de groep onder de 55 jaar.
In de groep jonger dan 55 jaar is er wel een duidelijke
veroudering waarbij vooral de klasse jonger dan 35 jaar is
afgenomen (van 10 naar 3%). De klasse 35-45 jaar nam
eerst nog toe, om vervolgens sterker af te nemen, met
tegelijkertijd een sterke toename van de groep 45-55 jaar.
Wanneer men in 2010 aan de bedrijfsleiders van 50 jaar
en ouder vroeg of er een opvolger was (ADSEI, 2010), antwoordde slechts 14% ‘ja’ (86% ‘nee’ of ‘weet nog niet’).
Men kan dan ook verwachten dat de daling van het aantal
bedrijven (zie 2.3) nog zal doorgaan, tenzij er veel overnames of starters van buitenaf komen. Al vormen het benodigde kapitaal en de beschikbaarheid van grond daarbij
vaak een struikelblok.
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FIGUUR 7 I EVOLUTIE VAN DE GROOTTE VAN DE LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN (VERDEELD IN KLASSEN) IN VLAAMS-BRABANT VAN 1995 TOT 2010.
Bron: ADSEI 1995-2010

FIGUUR 8 I EVOLUTIE VAN HET AANTAL VLAAMS-BRABANTSE BEDRIJFSLEIDERS IN EEN BEPAALDE LEEFTIJDSKLASSE, VAN 1995 TOT 2010.
Bron: ADSEI
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2.4.3 Arbeidskrachten

rende gegevensverwerking (zie paragraaf 2.2.1).

De rechtstreekse tewerkstelling in de sector land- en tuinbouw is de voorbije decennia sterk afgenomen (tabel 4a
en 4b). Tabel 4a geeft de regelmatig tewerkgestelden
weer: dit zijn de arbeidskrachten zonder seizoens- of gelegenheidsarbeidskrachten en zonder loonwerk. Tabel 4b
geeft het totaal aantal arbeidskrachten (regelmatig en onregelmatig) uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (AJE) weer.
In beide tabellen worden zowel familiale als niet-familiale
arbeidskrachten meegerekend.

Net als bij het aantal bedrijven was de afname in
Vlaams-Brabant sterker dan in gans Vlaanderen: het procentueel aandeel van Vlaams-Brabant zakte van 13,4% in
1995 naar 11,2% in 2013.
De verdeling van het totaal aantal arbeidskrachten per
gemeente in 2010 toont grote verschillen: van 7,5 arbeidsjaareenheden in Sint-Genesius-Rode tot 240,2 arbeidsjaareenheden in Kortenaken. Algemeen scoort het
Hageland zeer goed. Een belangrijke verklaring hiervoor
is de grote aanwezigheid van de arbeidsintensieve sector
fruitteelt. Ook gemeenten met veel groenten zoals Merchtem en Kampenhout, hebben een relatief groot aantal arbeidskrachten in land- en tuinbouw. Typische akkerbouwgemeenten zoals Bertem scoren anderzijds duidelijk lager
dan bij eerdere criteria zoals de oppervlakte cultuurgrond
(figuur 3) en het aantal bedrijven (figuur 6).

In 1995 waren er nog meer dan 11.000 regelmatig tewerkgestelden, in 2013 minder dan 6.000. Deze afname
is wel minder sterk dan de daling van het aantal bedrijven,
waar er een halvering was in de periode 1995-2010. Bij de
absolute cijfers merken we opnieuw dat deze vanaf 2010
over de jaren moeilijk te vergelijken zijn door de verande-

TABEL 4a I EVOLUTIE VAN HET AANTAL REGELMATIG TEWERKGESTELDE ARBEIDSKRACHTEN IN DE LANDBOUW IN DE PERIODE 1995-2013.
Bron: ADSEI

Arbeidskrachten
-regelmatig

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Vlaanderen

82.796

81.758

80.959

77.653

76.224

74.695

72.066

72.427

70.437

69.536

Vlaams-Brabant

11.133

10.587

10.448

9.837

9.285

9.073

8.590

8.521

8.301

8.047

4,9%

1,3%

5,8%

5,6%

2,3%

5,3%

0,8%

2,6%

3,1%

Jaarlijkse afname in
Vlaams-Brabant
% Vlaams-Brabant
t.o.v. Vlaanderen

13,4%

12,9%

12,9%

12,7%

12,2%

12,1%

11,9%

11,8%

11,8%

11,6%

Arbeidskrachten
-regelmatig

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vlaanderen

66.950

64.983

62.511

60.563

58.635

56.575

51.530

52.302

51.583

Vlaams-Brabant

7.748

7.433

7.146

6.966

6.679

6.349

5.574

5.817

5.771

Jaarlijkse afname in
Vlaams-Brabant

3,7%

4,1%

3,9%

2,5%

4,1%

4,9%

12,2%

-4,4%

0,8%

% Vlaams-Brabant
t.o.v. Vlaanderen

11,6%

11,4%

11,4%

11,5%

11,4%

11,2%

10,8%

11,1%

11,2%

TABEL 4b I EVOLUTIE VAN HET TOTAAL AANTAL ARBEIDSKRACHTEN IN DE LANDBOUW IN DE PERIODE 2001-2013.
Bron: ADSEI

Totale arbeidskrachten (AJE)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Vlaanderen

53.107

52.918

51.574

51.084

49.717

48.114

46.783

Vlaams-Brabant

5.800

5.686

5.550

5.447

5.364

5.166

5.036

2,0%

2,4%

1,9%

1,5%

3,7%

2,5%

Jaarlijkse afname in
Vlaams-Brabant
% Vlaams-Brabant
t.o.v. Vlaanderen

10,9%

10,7%

10,8%

10,7%

10,8%

10,7%

10,8%

Totale arbeidskrachten (AJE)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007

Vlaanderen

46.000

44.590

44.058

40.828

41.249

41.141

Vlaams-Brabant

5.083

4.814

4.680

4.246

4.335

4.343

Jaarlijkse afname in
Vlaams-Brabant

-0,9%

5,3%

2,8%

9,3%

-2,1%

-0,2%

% Vlaams-Brabant
t.o.v. Vlaanderen

11,1%

10,8%

10,6%

10,4%

10,5%

10,6%
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2.4.4 Typering
In het landbouwrapport 2012 (Platteau et al., 2012) werd
voor elke gemeente van Vlaanderen een landbouwtypering opgemaakt. De bepaling van de landbouwactiviteit
steunt op twee profielen:
• het aantal bedrijven per productierichting
•
de economische dimensie (standaard output 20032005) van de productierichting.
De meest voorkomende productierichting of teeltgroep
bepaalt de naam van de landbouwactiviteit van de gemeente. Gemeenten waar één activiteit primeert (specialisatie of overheersend) zijn volledig ingekleurd zonder
arcering. Gemeenten met een dubbele activiteit zijn weergegeven met een grondkleur (belangrijkste landbouwactiviteit) en een arcering (tweede belangrijkste activiteit).
De term veredeling duidt op varkens- en pluimveehouderij.
De provincie Vlaams-Brabant wordt algemeen geken-

merkt door een diversiteit aan sectoren (figuur 10). Waar
er in andere provincies grote aaneengesloten gebieden
voorkomen, is dat in Vlaams-Brabant veel minder het geval.
Er komen ook opvallend veel verschillende typeringen voor.
Meest voorkomende in Vlaams-Brabant (65 gemeenten) zijn:
• Rundvee: 11 op 34 (11 gemeenten in Vlaams-Brabant,
34 in heel Vlaanderen)
• Akkerbouw: 10 op 12
• Combinatie veredeling (varkens- en pluimveehouderij)
met akkerbouw: 9 op 32
• Verstedelijkt: 9 op 27
• Fruit: 8 op 18
• Combinatie rundvee en sierteelt: 7 op 31
• Groenten in open lucht: 7 op 10
Vier andere typeringen komen elk slechts één keer voor:
melkvee-veredeling, veredeling-groenten, specialisatie
glasgroenten en specialisatie sierteelt. De typering ‘specialisatie veredeling’ is de enige die niet voorkomt in
Vlaams-Brabant terwijl het net de meest voorkomende
typering in Vlaanderen is.

FIGUUR 9 I HET TOTAAL AANTAL ARBEIDSKRACHTEN IN DE LANDBOUW PER GEMEENTE (IN AJE) IN VLAAMS-BRABANT.
Bron: ADSEI 2010

FIGUUR 10 I LANDBOUWTYPERING VAN DE GEMEENTEN IN VLAANDEREN.
Bron: Departement Landbouw en Visserij en ADSEI (Platteau et al., 2012)
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2.4.5 Gewassen
Er bestaan zeer veel verschillende gewassen binnen landen tuinbouw. Deze worden ingedeeld in verschillende gewasgroepen waarbij de indeling al eens verschilt afhankelijk van het doel. Enkele veel gebruikte gewasgroepen zijn:
• Akkerbouw: vooral granen voor de korrel,
nijverheidsgewassen en aardappelen
• Voedergewassen: voornamelijk voedermaïs en
tijdelijke weide. Blijvend grasland wordt als aparte categorie gezien.
• Tuinbouw: groenten, fruit en sierteelt
De meest voorkomende teelten in Vlaams-Brabant staan
in tabel 5. Vlaams-Brabant heeft vooral een groot aandeel
aan graangewassen: 40% van de cultuurgrond wordt

gebruikt voor granen voor de korrel terwijl dat in Vlaanderen ‘slechts’ 24% is. Meest voorkomende graangewassen
in Vlaams-Brabant zijn tarwe (21%), korrelmaïs (12%) en
gerst (6%). Vlaams-Brabant is een echte akkerbouwprovincie: granen, suikerbieten en aardappelen zijn belangrijke teelten die samen 54% van de cultuurgrond innemen. Dit is veruit het hoogste percentage in Vlaanderen
(West-Vlaanderen komt op de tweede plaats met 40%).
Nijverheidsgewassen, voornamelijk suikerbieten, komen
ook meer voor dan gemiddeld in Vlaanderen. De ligging
van de suikerfabriek van Tienen is hierbij een belangrijk
voordeel. Duidelijk minder vertegenwoordigd dan elders in
Vlaanderen zijn de voedergewassen. Dit hangt samen met
het lager aandeel vee (zie 2.4.6).

TABEL 5 I OVERZICHT VAN DE MEEST VOORKOMENDE GEWASSEN IN 2010.
Bron: ADSEI 2010

Gewassen

Vlaams-Brabant

Vlaams Gewest

87.582

616.866

Granen voor de korrel: tarwe, korrelmaïs, gerst…

40%

24%

Nijverheidsgewassen: suikerbieten (vlas, cichorei…)

7%

5%

Aardappelen

7%

8%

Voedergewassen: voedermaïs, tijdelijke weide…

14%

29%

Blijvend grasland

23%

26%

Boomgaarden: peer, appel, kers...

4%

2%

Andere gewassen: groenten in openlucht, sierteelt…

5%

6%

Oppervlakte cultuurgrond (ha)

Uit figuur 11a blijkt dat de oppervlakte van de meeste
gewassen ongeveer constant is gebleven in de periode
1995-2010. Enkel korrelmaïs (geel) kent een zeer duidelijke stijging terwijl suikerbieten een duidelijke terugval kent,
vooral sinds 2008. Het herziene Europese beleid, met o.a.
verlaagde prijzen en sluitingen van suikerfabrieken als gevolg, deed veel kleinschalige bietentelers stoppen.
Fruitteelt is zeer belangrijk voor Vlaams-Brabant en
komt vooral voor in het Hageland. 3.807 ha of 25,7%
van de Vlaamse boomgaarden liggen in deze provincie
(ADSEI 2010). Waar tot 2006 appel de voornaamste teelt
was, is dat intussen peer geworden (figuur 11b). In 2010
stond 27,5% van de Vlaamse oppervlakte perelaars in
Vlaams-Brabant. Op de derde plaats staat de kersenteelt,
ruim vóór pruimelaars en andere fruitsoorten. Conference is veruit de meest populaire peer. Van alle Vlaams-Brabantse perenboomgaarden is 81% Conference. Bij appel
zijn Jonagold (47%) en Jonagored (23%) de populairste
soorten.
De populariteit van fruitteelt in het Hageland laat zich mee
verklaren door de vruchtbare diepe zandleemgronden.
Daarin kunnen boomwortels diep doordringen waardoor
ze geen watertekort ondervinden. Het is niet toevallig dat
het Hageland, waar we deze bodems aantreffen, de tweede belangrijkste fruitteeltregio van Vlaanderen is (Cools &
Van Gossum, 2014). Er is in Vlaams-Brabant ook één fruit22

veiling, namelijk de afdeling Glabbeek van de Belgische
Fruitveiling (BFV).
Een ander typisch product in Vlaams-Brabant is de tafeldruif. Het gebied ten zuidoosten van Brussel (Overijse en
omliggende gemeenten) staat al decennia bekend voor zijn
druiventeelt. Het aantal telers en de oppervlakte nam de
voorbije 20 jaar sterk af. De oppervlakte serredruiven zakte
van 28,8 ha in 1995 naar 6,3 ha in 2010 (ADSEI). Er wordt
geschat dat er momenteel nog een 30-tal beroepstelers actief zijn in de Druivenstreek, naast een groter aantal hobbyisten. De vzw Sterredruif telt 8 telers die het Europees
label Beschermde Oorsprongsbenaming gebruiken.
Bij het kleinfruit is een duidelijke toename vast te stellen,
vooral bij de rode bessen (figuur 11c). Ook de wijnbouw
zit in de lift, al blijkt dat minder uit deze statistieken. Wijnbouw is een opkomende niche, vooral in het Hageland.
Arealen zijn moeilijker te achterhalen uit de beschikbare
statistieken, vanwege het grote aantal kleine bedrijven. De
vzw Belgische wijnbouwers telt momenteel 40 wijnbouwers en in de vzw Straffe Streek zijn 15 wijnbouw producenten lid.
Groenten in openlucht werden in 2010 in Vlaams-Brabant op 2.474 ha geteeld, dit is 2,8% van de oppervlakte
cultuurgrond, waarbij witloofwortels bijna de helft van die
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oppervlakte innemen (1.164 ha). Van de andere groenten
komen vooral wortelen, uien en spruitkolen veel voor.

In Vlaanderen was er een afname met 30% in de periode
1995-2009, in Vlaams-Brabant met 27%.

De teelt van witloof is typisch Vlaams-Brabants. De teelt
gebeurt in fases: de eerste fase is op het veld waar de
wortels groeien van eind april/begin mei tot het najaar.
Na de oogst worden de wortels bewaard in grote koelcellen (temperatuur rond 0°C). Na uithalen uit de koelcellen
worden ze door de hogere temperaturen ‘geforceerd’ om
te groeien tot witloof. Meer dan de helft van de Vlaamse
productie van witloofwortelen gebeurt door Vlaams-Brabantse telers. De oppervlakte van witloofwortelen in
Vlaams-Brabant verminderde in de periode 1995-2010
(figuur 11d). Een gelijkaardige afname is te zien in de evolutie van de oppervlakte witloofwortelen in Vlaanderen.

De oppervlakte boomkwekerijen en sierteelt in openlucht
bedroeg respectievelijk 172,5 en 28,8 ha in 2010. Teelten
in serres namen de voorbije decennia stelselmatig af van
160 ha in 1995 tot 102 ha in 2010. Dit is 4,9% van het
Vlaams aandeel aan serreteelt. In de serres worden voornamelijk fruit, sierteelt en verse groenten geteeld.
De oppervlakte van de laatst genoemde (groepen van)
teelten nemen, in vergelijking met teelten als granen en
grasland, slechts een beperkte oppervlakte in. Door de
hoge tewerkstelling en economische waarde per hectare,
zijn ze wel belangrijk binnen de Vlaams-Brabantse landen tuinbouw.

FIGUUR 11a I EVOLUTIE VAN DE OPPERVLAKTE (IN HA) VAN DE VOORNAAMSTE GEWASSEN IN VLAAMS-BRABANT
(GR: KLASSE GRANEN; VG: KLASSE VOEDERGEWASSEN).
Bron: ADSEI

FIGUUR 11b I EVOLUTIE VAN DE OPPERVLAKTE (IN HA) VAN DE VOORNAAMSTE FRUITTEELTGEWASSEN IN VLAAMS-BRABANT.
Bron: ADSEI
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FIGUUR 11c I EVOLUTIE VAN DE OPPERVLAKTE (IN HA) KLEINFRUIT IN OPENLUCHT IN VLAAMS-BRABANT.
Bron: ADSEI

FIGUUR 11d I EVOLUTIE VAN DE OPPERVLAKTE (IN HA) WITLOOFWORTELEN IN VLAAMS-BRABANT EN VLAANDEREN.
Bron: ADSEI

TABEL 6 I AANTAL DIEREN IN VLAAMS-BRABANT EN VLAANDEREN, BINNEN LANDBOUWACTIVITEIT.
Bron: ADSEI 2010

Veeteelt

Vlaams-Brabant

% Vl.-Br. t.o.v. Vl.

Vlaanderen

Pluimvee

1.067.842

3,7%

29.125.264

Varkens

146.382

2,4%

6.037.133

Runderen

108.246

8,3%

1.303.865

2.843

12,5%

22.737

Paardachtigen

TABEL 7 I AANTAL BIOLOGISCHE BEDRIJVEN ONDER CONTROLE IN 2014.
Bron: Samborski & Van Belleghem (2015) en ADSEI (aantal bedrijven 2014).

Biologische
landbouw 2014

Totaal onder
controle

% van bedrijven

Gestopt in 2014

Nieuw in 2014

Netto t.o.v. 2013

Vlaams-Brabant

75

2,6%

2

8

+6

Antwerpen

67

1,8%

5

10

+5

Limburg

47

1,6%

2

5

+3

Oost-Vlaanderen

73

1,1%

3

8

+5

West-Vlaanderen

81

1,0%

3

8

+5

343

1,4%

15

39

+24

Totaal
24
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2.4.6 Dieren
Uit de landbouwtypering bleek al dat Vlaams-Brabant
relatief gezien weinig intensieve veehouderij (varkens en
pluimvee) kent. Het gaat over +/- 150.000 varkens en ruim
1 miljoen stuks pluimvee (tabel 6). In vergelijking met de
totalen van Vlaanderen is dat erg weinig: slechts 2,4% van
de Vlaamse varkens en 3,7% van het Vlaamse pluimvee
worden in Vlaams-Brabant gekweekt. Tussen 2000 en
2010 was er een afname van het aantal.
Zowel vleesvee als melkvee komt op verschillende plaatsen
meer voor. Met ruim 100.000 runderen heeft Vlaams-Brabant 8,3% van het Vlaamse aandeel. Vooral in de typische landbouwstreken Pajottenland, Hageland en Noordwest-Brabant worden er runderen gehouden. Het aantal
runderen nam van 1996 tot 2010 continu af van meer dan
150.000 in 1996 tot ruim 108.000 in 2010.
De categorie paardachtigen bestaat hoofdzakelijk uit
paarden en voor 3-4% uit ezels, muilezels en muildieren. Paardachtigen komen procentueel het meest voor
in Vlaams-Brabant: 12,5% van het Vlaamse totaal. De
aantallen zijn beperkt: 2.843 stuks in Vlaams-Brabant en
22.737 in Vlaanderen. Dit is een sterke onderschatting van
het aantal paarden: door de opzet van de registratie (enkel economische actoren actief in land- en tuinbouw – zie
2.2.1) worden de vele paarden van particulieren en maneges niet meegenomen. Uit cijfers van de VLM blijkt dat er
in 2014 in Vlaams-Brabant 8.682 paarden werden geregistreerd bij de verzamelaanvraag, waar een aangifteplicht is
vanaf een jaarlijkse mestproductie van 300 kg fosfaat, wat
overeenkomt met 10-15 paarden. Ook hier ontbreken nog
heel wat paarden van particulieren. Schattingen over het
totaal aantal paarden in Vlaanderen komen uit rond de
150.000 (Bomans et al, 2009).
2.4.7 Niches inzake productie- en afzetsystemen
A. Biologische landbouw
In 2014 werkten er 75 bedrijven minstens deels biologisch
in Vlaams-Brabant, hetgeen 2,6% van het totale aantal
land- en tuinbouwbedrijven is. Dit is veruit het hoogste
percentage in Vlaanderen. In heel Vlaanderen is er een
geleidelijke toename van het aantal gecertificeerde biologische bedrijven (tabel 7).

tonen dat in 2014 19% van het Vlaams areaal biologische
landbouw (incl. omschakeling) in Vlaams-Brabant lag.
• 958,38 ha in Vlaams-Brabant of 1,1% van de oppervlakte cultuurgrond
• 5.042,02 ha in Vlaanderen of 0,8% van de oppervlakte
cultuurgrond
Vlaams-Brabant scoort ook hier beter dan het Vlaamse
gemiddelde, maar wel nog ver onder het Europese gemiddelde. In 2010 was in de EU 5,3% van het areaal in biologisch gebruik (Platteau et al, 2012).
B. Korte keten en CSA
Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een
rechtstreekse band is tussen producent en consument.
Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de productiemethode en het aanbod meer zelf bepalen. Dankzij de
communicatie met zijn klanten is hij niet enkel een ambassadeur voor zijn product, maar voor de hele sector. De
consument krijgt in ruil verse en kwaliteitsvolle producten
recht van bij de boer, zonder veel voedselkilometers of
verpakkingsafval. En bovendien ondersteunt dit de lokale economie. Hoeveverkoop neemt een groot aandeel in
binnen korte keten, al zijn er ook andere vormen: verkoop
via horeca, collega’s, (boeren)markten, Voedselteams, ...
Verkoop via korte keten is zeker geen recent fenomeen,
maar de maatschappelijke aandacht stijgt wel.
Uit een bevraging bij Vlaamse bedrijven met korte keten
verkoop blijken voldoening en waardering bovenaan het
lijstje van motieven te staan om voor afzet via korte keten
te kiezen. Op de tweede plaats staat het contact met de
consument, gevolgd door het behalen van een aanvullend
inkomen en autonomie. De nadruk op immateriële motivatie is dus groot (Van Buggenhout & Vuylsteke, 2014).
Statistieken over het aantal bedrijven in de korte keten
varieerden de laatste jaren regelmatig, omwille van het
gebruik van diverse bronnen. Op de website www.rechtvanbijdeboer.be (VLAM) kan je een breed gamma aan
korte keten initiatieven terugvinden en dit geselecteerd
per regio. In Vlaams-Brabant en Brussel samen zijn momenteel 261 verkopers en initiatieven (bv. voedselteams,
boerenmarkten) binnen korte keten (tabel 8). In verhouding tot het totaal aantal landbouwers is dit zeker een vrij
hoog aandeel.

Andere cijfers van het Departement Landbouw en Visserij
TABEL 8 I AANTAL KORTE KETEN VERKOOPPUNTEN OP WWW.RECHTVANBIJDEBOER.BE GEREGISTREERD OVER DE VERSCHILLENDE PROVINCIES IN 2015.
Bron: VLAM (oktober 2015)

Provincie

Aantal korte keten verkooppunten

Antwerpen

205

Limburg

150

Oost-Vlaanderen

394

Vlaams-Brabant en Brussel

261

West-Vlaanderen

256
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CSA staat voor Community Supported Agriculture, landbouw gedragen door een gemeenschap. De deelnemers
betalen niet zozeer voor landbouwproducten maar dragen bij om de werkingskosten van het bedrijf en de loonkosten van de boer voor te schieten. In ruil ontvangen ze
doorheen het teeltseizoen een aandeel van de vruchten
(in pakketten of zelfoogst) en hebben ze inspraak in het
reilen en zeilen van het bedrijf. CSA-bedrijven zijn een relatief nieuw verschijnsel. Het eerste bedrijf startte in 2007
in Leuven: Het Open Veld. Volgens de website van het
netwerk (www.csa-netwerk.be) zijn er (oktober 2015) intussen 31 CSA-bedrijven in Vlaanderen waarvan er 10 in
Vlaams-Brabant liggen.

Straffe Streek en
Steunpunt Hoeveproducten
De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant (of
Straffe Streek) promoot en ondersteunt de beste
streekeigen producten uit de provincie. Naast
de rijkdom aan verse producten zoals aardbeien,
druiven, witloof en asperges... vindt men ook
tal van unieke verwerkte producten. Denk maar
aan de lambiekbieren uit het Pajottenland en de
Zennevallei of de Hagelandse wijn.
Meer info: www.straffestreek.be
Het Steunpunt Hoeveproducten is het eerste
aanspreekpunt voor land- en tuinbouwers over
hoeveverwerking en thuisverkoop. Op hun website vind je onder meer informatie over de huidige
wetgeving per sector, uitgebreide informatie over
de voedselveiligheid, een overzicht van alle publicaties en vormingen, verschillende handleidingen
en tal van interessante links.
Meer info: www.steunpunthoeveproducten.be

22/04/2015 16:24:00

Lekker thuis genieten van verse hoeveproducten. Genieten van een hoeveijsje op een
terrasje? Een picknickmand vol lokaal lekkers voor onderweg? Een actief meerdaags
verblijf? Ontdek onze boerderijen te voet, met
de fiets of te paard. Deze brochure geeft je
een voorsmaakje en wijst de weg naar enkele
interessante websites die je helpen om een
uitstap, trip of verblijf te plannen en de weg
naar de dichtstbijzijnde hoeveproducten te
vinden.
Bestel de brochure gratis via de mediatheek.
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2.5 Conjunctuurbarometer en bedrijfsinkomen
Als zwakste schakel van de voedingsketen zijn boeren
prijsnemers. De Vlaamse zesmaandelijkse conjunctuurbarometer werd specifiek ontwikkeld om inzicht te krijgen
in de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen van de Vlaamse
land- en tuinbouwsector. De landbouwconjunctuurindex
kan gaan van nul (alle landbouwers zeer negatief) tot 200
(alle landbouwers zeer positief). Bij een index van 100 zijn
er evenveel negatieve als positieve antwoorden. Deze index kent sterke schommelingen (figuur 12).
Uit deze index blijkt dat de continue druk op de prijzen zijn
tol eist in de Vlaamse land- en tuinbouw. In 2014 waren de
toekomstverwachtingen pessimistisch. In het najaar van
2014 dook deze index naar een dieptepunt. Alle deelsectoren deelden in de klappen. De enquête werd afgenomen
in de loop van augustus-september toen de Ruslandcrisis
ten volle speelde. Slechts 29 procent van de ondervraagde
bedrijfsleiders overwoog om op korte termijn te investeren
in zijn bedrijf. Na een licht herstel in maart 2015 is de globale Vlaamse landbouwconjunctuurindex in het najaar van
2015 gezakt naar een nieuw dieptepunt: van 77 naar 67.
Alle deelsectoren gaan er op achteruit, met uitzondering
van de fruitteelt. De deelsectoren varkens (60) en melkvee
(49) bereiken een absoluut dieptepunt (Lenders, 2015).

2.6 Agrobusiness complex

Lekkers van de
hoeve

HOEVEPROEVE-2015.indd 1

PDFelement

Gemiddeld verdiende de boer in 2014 20.531 euro en de
sociale bijdragen en belastingen moeten daar nog af. Dat
is slechts 46 procent van wat loon- en weddetrekkenden
gemiddeld verdienen. Maar achter dat gemiddelde gaan
grote verschillen schuil, want vijftien procent van de landbouwgezinnen had in de jaren 2011-2013 een negatief familiaal inkomen. (VILT.be 13/03/2015). Wellicht heeft dit
ook negatieve gevolgen op de opvolging (zie ook 2.4.2).

hoeve
proeven

Hoeve proeven

Wondershare

De Vlaamse agro-voedingsketen heeft een belangrijke exportfunctie waarbij producten die hier geproduceerd en
verwerkt worden, op de buitenlandse markt worden afgezet. Het grootste aandeel wordt afgezet in een straal van
500 km. De in- en uitvoer zijn vooral gericht op onze buurlanden (Frankrijk, Nederland en Duitsland). Exportproducten zijn verse groenten, diepvriesgroenten, varkensvlees,
fruit, aardappelen en aardappelproducten. Deze exportfunctie heeft een positieve invloed op de handelsbalans.
De agro-voedingsketen is momenteel wel afhankelijk van
de import van veevoeders (bv. soja) (Hubeau et al., 2015).
De voedingsindustrie vormt een belangrijke bedrijfstak in
Vlaanderen. Aangezien deze bedrijven vaak in belangrijke
mate afhankelijk zijn van land- en tuinbouwproducten uit
de regio (bijv. suikerfabriek), heeft de sector ook onrechtstreeks een belangrijke economische impact (tabel 9).
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Figuur 2: Evolutie van de Vlaamse conjunctuurindex voor de vier landbouwsectoren
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Figuur 3: Evolutie van de Vlaamse conjunctuurindex voor de vier tuinbouwsectoren
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TABEL 9 I VERGELIJKING VAN DE VOEDINGSINDUSTRIE IN DE VLAAMSE PROVINCIES (2012)
Bron: De sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen (editie 2015) op basis van economisch jaarverslag Vlaamse voedingsindustrie (Fevia)

Toegevoegde
waarde
Jobs
Bedrijven

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

1,226 euro mrd

405 euro mln

1,094 euro mrd

900 euro mln

1,199 euro mrd

17.676

6.428

14.982

8.542

16.327

906

374

868

412

925
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DEEL III.

ECOLOGIE (PLANET)
De landbouwsector wordt in Vlaanderen eveneens beïnvloed door
het ecologische kader. Zoals beschreven in deel I vinden veel van
de doelstellingen en wetgeving op dit vlak hun oorsprong in het
Europees beleid. De ecologische duurzaamheid wordt in dit deel
verder opgesplitst in bodem- en waterkwaliteit, de invloed van
emissies en de rol van biodiversiteit voor en door landbouw.

Perceel28
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DEEL III ECOLOGIE (PLANET)

3.1 Bodemkwaliteit
3.1.1 Inleiding
Naast voldoende oppervlakte voor landbouw is het ook
belangrijk om aandacht te hebben voor het behoud van
een gezonde, kwaliteitsvolle en vruchtbare bodem. De
bodem kan beschouwd worden als een niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbron die noodzakelijk is voor het veilig
stellen van de voedselproductie voor de huidige en volgende generaties. De bodemstructuur en -eigenschappen
zijn immers het resultaat van een eeuwenoud proces. Een
doordacht bodembeleid is dus gericht op een lange termijn visie en past binnen het streven naar duurzaamheid.
Gelukkig wint de zorg voor de bodem de laatste jaren
duidelijk aan belang. Al meer dan een klein decennium
geleden staat de bestrijding van erosie en de bijbehorende
modderstromen hoog op de agenda. Tegelijkertijd groeit
ook het besef dat de bodem meer is dan alleen een teeltsubstraat. 2015 werd zelfs uitgeroepen tot het internationale jaar van de bodem.

ren in natte periodes gemakkelijker water af. Een goede
bodemstructuur is daarom van belang bij het tegengaan
van erosie.
Bodemerosie is een proces waarbij bodemdeeltjes losgemaakt en verplaatst worden. De kans op bodemerosie
door water is groter bij intense neerslag, steile en lange hellingen, een slechte bodemstructuur en onbedekte
bodems. Vermits de zuidelijke gemeenten in Vlaams-Brabant gekenmerkt worden door glooiende hellingen en
vruchtbare leem- en zandleemgronden, is de potentiële
erosie in deze regio hoog (figuur 13). Het gemiddeld bodemverlies bedraagt er plaatselijk 10 tot meer dan 20 ton
per ha per jaar. Naast lokale gevolgen (opbrengstdaling,
verlies bodemtoplaag, …) heeft bodemerosie een belangrijke stroomafwaartse milieu-impact (water- en modderoverlast, particuliere en publieke schade aan rioleringen
en wegen, dichtslibben van waterlopen, …).

Meer info: www.bodembewust.be

Bodemvruchtbaarheid komt tot stand door een intensieve
interactie tussen fysische, chemische en biologische eigenschappen. Een vruchtbare bodem levert niet alleen voedingsstoffen, maar houdt ook water vast, is luchtig, herbergt een actief bodemleven en biedt draagkracht aan de
machines. In sterk hellende gebieden is ook het vermijden
van erosie een belangrijk aandachtspunt. Om de bodemkwaliteit te behouden, te herstellen en duurzaam te beheren, is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in het complexe geheel van bodemparameters. (Reubens et al., 2010)
In dit onderdeel bespreken we verder enkele eigenschappen van de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid.

De bodem heeft een
goed geheugen en
bewaart alles.

Bodemerosie: geulen

Bodemerosiekaart
De potentiële erosiekaart per perceel vind je
via de Bodemverkenner:
https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/
bodemloketten.html#erosie

Christian Roisin
onderzoeker CRA-W
3.1.2 Fysische bodemvruchtbaarheid
De fysische bodemvruchtbaarheid wordt o.a. bepaald
door de bodemstructuur. Door de vorming van aggregaten zorgt de bodem voor een structuur waarin plantenwortels, zowel voedingsstoffen als vocht en zuurstof kunnen opnemen. Bodems met een goede structuur houden
in droge periodes het bodemvocht voldoende vast en voe-
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FIGUUR 13 I EROSIEGEVOELIGHEID EN STAND VAN ZAKEN 2015 VAN DE OPMAAK EN GOEDKEURING VAN EROSIEBESTRIJDINGSPLANNEN IN VLAAMS-BRABANT.
Erosiegevoeligheid en stand van zaken erosiebestrijdingsplannen in Vlaams-Brabant
Bron: gegevens Vlaamse Overheid Albon, kaart provincie Vlaams-Brabant, dienst waterlopen
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Het is de beste grond die je
bij erosie kwijtspeelt
Josse Peeters,
akkerbouwer Huldenberg

Zowel landbouwers als gemeenten kunnen de erosieproblemen bestrijden.
Landbouwers kunnen vrijwillig een beheerovereenkomst
‘erosiebestrijding’ sluiten voor 5 jaar met de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM). Deze overeenkomsten (zie ook
3.4) zijn mogelijk voor de aanleg van grasstroken, strobalen erosiedammen en strategisch grasland. Er kan ook
investeringssteun aangevraagd worden bij de aankoop
van erosiebestrijdende werktuigen. Naast deze financiële
ondersteuning hebben landbouwers ook verplichtingen
inzake erosiebestrijding. Om rechtstreekse inkomenssteun
te ontvangen, zijn de landbouwers verplicht om maatregelen te nemen op de meest erosiegevoelige percelen.

·

De gemeenten ontvangen van de Vlaamse Overheid
subsidies voor het opmaken van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdinswerken en de begeleiding door een erosiecoördinator. In Vlaams-Brabant hebben alle zeer sterk en
sterk erosiegevoelige gemeenten een erosiebestrijdingsplan of een plan in opmaak (figuur 13). Erosiecoördinatoren begeleiden de gemeenten bij de realisatie van
erosiebestrijdingswerken op het terrein en dit in uitvoering
van hun gemeentelijk erosiebestrijdingsplan. De provincie stelt drie erosiecoördinatoren ter beschikking van de
Vlaams-Brabantse gemeenten om een haalbare oplossing
te zoeken voor hun erosieproblemen (figuur 14), en kent
een bijkomende subsidie toe voor erosiebestrijdingswerken. Ondertussen voerden vele gemeenten erosiebestrijdingswerken uit (figuur 15).
Meer info:
• www.lne.be/erosiebesluit
• www.vlaamsbrabant.be/erosie
• Contact: erosie@vlaamsbrabant.be

Meer info:
• www.vlm.be
• w ww.lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/
praktijkgidsen/water/erosie
• w ww.lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/vlif-investeringssteun-voor-land-en-tuinbouwers
• w ww.lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/verzamelaanvraag-en-bedrijfssubsidies/randvoorwaarden
Bodemerosie: geul
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Stand van zaken erosiecoördinator in Vlaams-Brabant
FIGUUR 14 I GEMEENTELIJKE EROSIECOÖRDINATOREN IN VLAAMS-BRABANT (OKT. 2015).
Bron: provincie Vlaams-Brabant, dienst waterlopen
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FIGUUR 15 I GEMEENTELIJKE EROSIEBESTRIJDINGSWERKEN IN VLAAMS-BRABANT - STATUS 1 OKTOBER 2015
Bron: Provincie Vlaams-Brabant, dienst waterlopen.
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De afgelopen jaren werden heel wat onderzoeks- en demonstratieprojecten over erosiebestrijding uitgevoerd.
Verschillende overheden, waaronder de provincies en
de Vlaamse Overheid, maar ook onderzoeksinstellingen en middenveldorganisaties namen hieraan deel. In
Vlaams-Brabant zijn de interreg projecten ‘Erosiebestrijding’ en ‘BodemBreed’ van belang (zie: www.bodembreed.eu). In beide projecten werden teelttechnische
maatregelen, zoals niet-kerende bodembewerking* en
groenbedekkers, gedemonstreerd.

Het niet-kerende grondbewerkingssysteem vraagt
aanpassingen binnen het
totale landbouwbedrijf en
is niet zomaar de ploeg
vervangen door een andere
machine
Stefan Muijtjens,
landbouwadviseur

AAn de slAg met

niet-kerende grondbewerking

Wondershare
PDFelement

3.1.3 Chemische bodemvruchtbaarheid
A. Organische stof en zuurtegraad
Organische stof* (OS) zorgt voor het bindings- en bufferend vermogen van de bodem en levert energie voor het
bodemleven. Daarnaast heeft organische stof ook een positieve invloed op de bodemstructuur en bijgevolg op de
gevoeligheid voor erosie. Organische stof is als het ware
een sleutelindicator voor een duurzaam bodembeleid, die
zowel positief is voor de chemische, fysische als biologische kwaliteit (Cools & Van Gossum, 2014). In de bodem
wordt organische stof op peil gehouden door een evenwicht tussen aanvoer en afbraak, en net op dat vlak knelt
het schoentje vaak.

Organische stof
Organische stof omvat de volledige niet-minerale fractie van de bodem en is één van
de belangrijkste onderdelen van de bodem,
alhoewel het met ongeveer 2% het kleinste
onderdeel vormt. Organische stof is afkomstig
van vers organisch materiaal, dit wil zeggen
plantaardig en dierlijk materiaal dat nog
niet is omgezet, zoals grasmaaisel, bladeren,
takken en dierlijke afvalproducten. Wanneer
dit vers organisch materiaal door de afbraak
onherkenbaar is geworden, spreken we van
organische stof in de bodem. Hiertoe behoren
micro-organismen en humus componenten.
Koolstof (C) vormt het belangrijkste bestanddeel van organische stof (voor zo’n 50%). Bij
mineralisatie wordt koolstof omgezet naar CO2
dat vervluchtigt. Ook nutriënten zoals stikstof
(N), fosfor (P) en zwavel (S) worden omgezet
naar vormen die opneembaar zijn door de
planten. Hierdoor is organische stof ook een
reservoir van nutriënten. Organische stof is
eveneens de brandstof en de motor van het
bodemvoedselweb (zie ook deel biologische
bodemvruchtbaarheid 3.1.4).

Niet kerende bodembewerking
Bij niet-kerende bodembewerking wordt de
bodem niet gekeerd of geploegd waardoor de
gewasresten aan het oppervlak blijven liggen.
De bodem wordt wel losgemaakt met andere
werktuigen dan de ploeg. Door de aanwezigheid van gewasresten verslempt de bodem
minder snel en treedt minder erosie op. Op
lange termijn verhoogt het organisch materiaalgehalte van de toplaag.
Meer info:
• Brochure ‘aan de slag met niet kerende
bodembewerking’
• Website niet kerende bodembewerking
geografie KUleuven
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De procentuele verdeling van bodemstalen volgens het
organische stofgehalte toont het percentage landbouwpercelen met een organisch stofgehalte lager, hoger of gelijk aan de streefzone. De streefzone geeft de zone weer
waarin de percentage organische stof in de bodem zich
dient te bevinden om optimale landbouwopbrengsten
mogelijk te maken. De waarde van de streefzone is afhankelijk van de bodemtextuur en verschilt tussen akker- en
weiland. De resultaten voor Vlaams-Brabant op basis van
metingen van de Bodemkundige Dienst worden weergegeven in Bijlage 1a (p 66).
In de periode 2000-2003 werden veel landbouwpercelen
gekenmerkt door een laag of zeer laag organisch stofgehalte: meer dan 20% van de akkerbouwpercelen en 19%
van de weilanden. Ook in 2004-2007 was dit respectieve-
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lijk 30% en 18%. In de periode 2008-2011 evolueerde dit
naar respectievelijk 13% en 21. In deze laatste periode lag
52% van de akkerbouwpercelen in de streefzone, dit was
een verbetering. Maar om van een structurele verbetering
te kunnen spreken dient deze vooruitgang zich voort te
zetten over een periode van 15 tot 20 jaar. Anderzijds had
nog steeds 34% een tamelijk laag of laag tot zeer laag
koolstofgehalte. Weilandpercelen doen het over het algemeen beter op gebied van koolstof, behalve in de periode
2008-2011, toen een even groot aandeel (34%) onder de
streefzone lag. Ten opzichte van de Belgische gemiddeldes
voor de periode 2008-2011 werd er geen opmerkelijk verschil vastgesteld op het vlak van organische stofgehalte in
de provincie Vlaams-Brabant.
De recente toename in het gebruik van groenbedekkers,
het inwerken van oogstresten, het toenemend areaal
korrelmaïs (waarbij meer gewasresten achterblijven) en
niet-kerende bodembewerking kunnen gedeeltelijk de
recente trendbreuk (2008-2011) verklaren (Maes et al.,
2012). Al wordt ook gevreesd dat een aanscherping van
de bemestingsnormen voor dierlijke mest tot een verdere, weliswaar geringe, daling van de organische stof kan
leiden.
De opbouw van organische stof is een langdurig proces,
het duurt vele tientallen jaren vooraleer het organische
stof gehalte van de bodem structureel verhoogd is. Bij een
te laag organisch stofgehalte worden volgende maatregelen geadviseerd: toedienen van stalmest en/of compost,
inwerken van stro of een nateelt met groenbedekkers.

AG
A AN DE SLPOST
MET COM tuinbouw
r de landGids voo

en

Met steun van de provincie en Vlaco (Vlaamse
compostorganisatie) wordt sinds 1997 het effect
van compost bestudeerd op een akkerbouwperceel in Boutersem. Ook parameters in verband
met de bodemstructuur en nutriëntenaanvoer
worden bepaald. De samenvatting van de resultaten van deze proef, samen met de informatie om
als land- en tuinbouwer te starten met compost
werden gebundeld in de brochure ‘Aan de slag
met compost’ Gids voor de land- en tuinbouw.
Deze brochure kan gratis gedownload of opgevraagd worden via de mediatheek
Meer info over boerderij composteren vind je via
de website van Bioforum.
Perceel niet-kerend bewerkt
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Compost toediening

Perceel deels geploegd (links) en deels niet-kerend bewerkt (rechts)
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Veel akkerbouwpercelen in de provincie Vlaams-Brabant
hebben een pH onder de streefzone (42% in de periode
2008 – 2011) (cijfers niet opgenomen). Voor het merendeel van de teelten kan dit nadelige effecten hebben. Dit
hoge percentage kan gedeeltelijk verklaard worden door
het feit dat vele percelen bemonsterd en geanalyseerd
worden met het oog op een correct bekalkingsadvies. Het
enige correcte antwoord op een te lage pH is een bekalking van deze percelen. Hiermee is een te lage pH op korte
termijn op te lossen.
Bron: Boon et al., 2004; Boon et al. 2009; Maes et al., 2012.

B. Vermesting
De belangrijkste elementen of nutriënten betrokken bij
chemische bodemvruchtbaarheid zijn stikstof (N)*, fosfor
(P)* en kalium (K)*. Deze elementen zijn van nature aanwezig in de bodem en het grond- en oppervlaktewater.
Zonder bijkomende toevoeging van deze nutriënten via
bemesting (dierlijke mest en/of kunstmest) is onze huidige productieve landbouw niet mogelijk. Nutriënten spelen
namelijk een cruciale rol bij de plantengroei, maar bij overmaat zorgen ze voor verstoring en treedt het fenomeen
vermesting op. Vermesting is de ophoping en verspreiding van nutriënten (voornamelijk N en P) in het milieu, als
gevolg van menselijke activiteiten in landbouw, huishoudens, transport en industrie. In dit deel gaan we in op de
bodembalans voor N en P, het nitraatresidu en fosforaccumulatie in de bodem. Deze indicatoren geven een aanwijzing van het risico op vermesting vanuit landbouw. Er is
eveneens een duidelijk verband tussen vermesting en de
daling van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater,
waar we in het volgende hoofdstuk 3.2 verder op ingaan.

Stikstof is een scheikundig element dat als gas
voorkomt in de dampkring. Maar liefst 78% van
de lucht op aarde bestaat uit stikstofgas (N2). Stikstof wordt door planten en dieren gebruikt als
bouwstof voor o.a. eiwitten. Ondanks de overvloedige aanwezigheid in de atmosfeer is stikstof
vaak de meest beperkende factor voor plantengroei. Dat komt omdat planten stikstof enkel kunnen opnemen onder de vorm van nitraat (NO3-) en
in mindere mate onder de vorm van ammonium
(NH4 +). Stikstofverbindingen gaan sterk in elkaar
over en de verbindingen verspreiden zich doorheen lucht, bodem en water. Stikstof wandelt als
het ware onder verschillende vormen doorheen
de milieucompartimenten, deze cyclus noemt
men de stikstofcyclus en is één van de belangrijkste nutriëntencycli in ons ecosysteem.
Fosfor wordt in de vorm van ortho-fosfaat PO43opgenomen door planten. Fosfaat is eveneens
een beperkende factor bij plantengroei, zowel op
het land als in de zee (bv. algen). In tegenstelling
tot stikstof bindt fosfaat zich sterk aan bodemdeeltjes. De bodem heeft een bepaalde vastleggingscapaciteit. Wanneer deze overschreden
wordt treedt fosfaatdoorslag op. Maar ook in niet
verzadigde gebieden kan uitspoeling optreden.
De invloed van kalium op de vermestingsproblematiek is te verwaarlozen.
Bron: MIRA(2013) themabeschrijving vermesting
(www.milieurapport.be)

Regenwormen
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De bodembalans van de landbouw geeft de nutriëntenstroom (stikstof en fosfor) weer verbonden aan dierlijke
en plantaardige productie ter hoogte van de landbouwbodem. Aan inputzijde staat de hoeveelheid nutriënten die
de landbouwbodem binnenkomen (o.a. via meststoffen).
Aan de outputzijde staat o.a. afvoer via het gewas en de
ammoniakemissie naar de lucht. Resultaat van de balans is
het overschot aan nutriënten dat in de landbouwbodem
achterblijft. De balans kan uitgedrukt worden in kg N/ha
en kg P/ha. Het overschot op de bodembalans is een indicatie van het mogelijke verlies van nutriënten uit de landbouwbodem naar het milieu: afspoeling naar oppervlaktewater en uitspoeling naar grondwater. Een deel wordt
opgeslagen in de bodem.

FIGUUR 16 I BODEMBALANS N – 2011 IN KG N/HA (HET OVERSCHOT MIN FOUTENMARGE - HET OVERSCHOT PLUS FOUTENMARGE)
Bron: gegevens Landbouw & Visserij, 2015

FIGUUR 17 I BODEMBALANS P - 2011 IN KG P/HA (HET OVERSCHOT MIN FOUTENMARGE - HET OVERSCHOT PLUS FOUTENMARGE)

36

PDFelement

de waterkwaliteit, wordt de bodembalans geografisch
uitgezet ten opzichte van de rivierbekkens. Het overschot
per ha wordt gevisualiseerd aan de hand van kaarten met
de 11 Vlaamse rivierbekkens. De analyse per rivierbekken
toont grote regionale verschillen. De gunstige toestand op
Vlaams niveau is niet in alle rivierbekkens terug te vinden.
In 2011 zijn in volgende rivierbekkens nog extra inspanningen nodig om de Vlaamse milieudoelstellingen te halen:
IJzer, Leie, Boven-Schelde en Demerbekken. De rivierbekkens in de provincie Vlaams-Brabant scoren dus over het
algemeen relatief goed voor deze indicator. Het Demerbeken gelegen in Vlaams-Brabant en Limburg scoort voor
deze indicatoren het minst goed in onze provincie (figuur
16 en 17).

In de bodembalans wordt enkel professionele landbouw
beschouwd. Omdat deze bodembalans in relatie staat tot

Bron: gegevens Landbouw & Visserij, 2015
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Het nitraatresidu is de hoeveelheid nitraatstikstof in de
landbouwbodem tot 90 cm diepte en wordt gemeten
door het nemen van afzonderlijke bodemstalen in lagen
van 30 cm in de periode gedurende de periode van 1 oktober tot 15 november. Er is een duidelijk verband tussen het nitraatresidu in de bodem op het einde van het
groeiseizoen en het risico op uitspoelen van nitraten naar
oppervlakte- en grondwater tijdens de winter. Hoe hoger
het nitraatresidu, hoe groter het risico op uitspoeling van
nitraten. Het nitraatresidu in het bodemprofiel op het einde van het groeiseizoen moet dan ook zo laag mogelijk
zijn. Een oordeelkundige bemesting is van cruciaal belang
om een laag nitraatresidu te halen.
De drempelwaarden die gehanteerd worden variëren

in functie van het gewas, het bodemtype, de ligging en
eventueel een individuele beheerovereenkomst van de
landbouwer. Een eerste drempelwaarde die gehanteerd
wordt varieert tussen 70 en 90 kg NO3-N/ha. Meer informatie vind je in deze brochure van VLM.
Het nitraatresidu ligt in de provincie Vlaams-Brabant in
2013 met gemiddeld 47 kg NO3-N/ha het laagst van alle
provincies en dus onder de strengste drempelwaarde van
70 kg NO3-N/ha. Het relatief grote aandeel van gewassen
met lagere residu’s zoals granen, bieten en fruit zou hier
gedeeltelijk een verklaring voor kunnen zijn. Maar ook
binnen de groepen van dezelfde gewassen scoren de percelen in Vlaams-Brabant vaak beter (tabel 10).

TABEL 10 I AANTAL PERCELEN EN GEMIDDELDE NITRAATRESIDU (IN KG NO3-N/HA) PER TEELTGROEP PER PROVINCIE, BIJ DE NITRAATMETINGEN VAN DE
MESTBANK IN 2013 (NIET ALLE GEWASGROEPEN WORDEN WEERGEGEVEN, RESULTATEN VAN MINDER DAN 30 PERCELEN WORDEN CURSIEF WEERGEGEVEN)
Bron: Mestbank, 2014
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Limburg

OostVlaanderen

VlaamsBrabant

WestVlaanderen
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1.089

738

1.288

406

2.073
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42

39

42

31

44
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578

892
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1.611
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69
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12

30

55
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280

384
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22
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34
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102
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# percelen

63

33

29

30
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87

10

31

13
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73

47

55

30
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2.066

1.684
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1.215

5.052
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56

47

52
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Wat betreft fosfor wordt er geen fosfaatresidu bepaald.
Wel is er een overzicht van het gehalte fosfor bij akkerbouw- en weilandstalen in de provincie, afkomstig van
stalen genomen door de Bodemkundige Dienst (zie bijlage
1b, p. 67). Aangezien fosfor minder mobiel is in de bodem
geven deze stalen een goed beeld van de fosfaattoestand
in de bodem.

De functie van regenwormen in de bodem spreekt vaak
het meest tot de verbeelding. Ze nemen organisch materiaal op van de bovenste bodemlagen en dat passeert hun
darmkanaal waar het wordt fijngemalen, afgebroken en
verteerd tot organische stof. Bovendien zorgen de gangen
die ze graven voor een betere verluchting en drainage en
maken ze lijmstoffen die de bodemdeeltjes aaneen kleven.

Er kan voorzichtig geconcludeerd worden dat, na decennialange fosforaccumulatie in de landbouwbodem,
er sinds 2008 op Vlaams niveau een status quo bereikt
lijkt te zijn. Dat lijkt in eerste instantie in overeenstemming
met de conclusie uit de metingen door de Bodemkundige
Dienst van België van het fosfaatgehalte in de bouwvoor.
De jarenlange trend van toename van het fosforgehalte
in de bodem is op de meeste akkerbouwgronden aan het
stabiliseren of zelfs aan het afnemen. In de periode 20082011 had iets meer dan 77% van de staalnames op Belgische akkerbouwpercelen een fosforgehalte dat boven de
streefzone lag, terwijl dat in de periode 2004-2007 nog
86% van de stalen was. In Vlaams-Brabant lag ongeveer
50% van de akkerbouwstalen boven de streefzone in
de periode 2008–2011, ten opzichte van 67% in 20042007 (Maes et al., 2012). Ook hier scoort de provincie
Vlaams-Brabant relatief beter ten opzichte van het gemiddelde in Vlaanderen.

Meer info: KULeuven, ecoworm

Subsidie mest- en bodemstalen
De provincie wil landbouwers stimuleren hun
bodem en dierlijke mest te ontleden om zo tot
een optimale bemesting te komen. Land- en
tuinbouwers die meststalen laten analyseren of
een staal laten nemen van hun percelen en een
bemestingsadvies laten opstellen door een erkend
laboratorium krijgen hiervoor een rechtstreekse
korting op hun factuur. De subsidie bedraagt
30 euro voor een standaard meststaal en 15 euro
voor de analyse van een bodemstaal met bemestingsadvies voor de teelt.

De organische stof vormt tegelijk de brandstof en de motor van het bodemvoedselweb én is het resultaat van de
bodembiologische activiteit. Achteruitgang van de organische stof betekent meestal een vermindering van het
biologisch leven.

BODEMORGANISMEN@WORK

s
Over het leven in landbouwbodem

Bodemorganismen@work
Een actief en gezond bodemleven heeft een positieve invloed op de bodem. Deze brochure biedt
je enkele handige weetjes en tips om het bodemleven te helpen. Een actief en gezond bodemleven heeft immers een positieve invloed op de
bodemstructuur, beschikbaarheid van nutriënten,
natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen
en maakt dat gronden minder gevoelig zijn voor
extreme weeromstandigheden.
Download de brochure via de mediatheek.

3.2 Waterkwaliteit

Meer info: website Vlaams-Brabant

3.1.4 Biologische bodemvruchtbaarheid
De biologische bodemvruchtbaarheid heeft betrekking op
de rol van en de interacties tussen de levende organismen
in de bodem (het bodemleven), die het zogenaamde ‘bodemvoedselweb’ vormen. Ook in dit bodemvoedselweb
komt het erop neer om te eten of gegeten te worden.
De bijdrage van de bodembiodiversiteit aan de voedselproductie is nog maar beperkt begrepen en dit kennisgebrek
is mogelijk gekoppeld aan de beperkte erkenning van het
belang van bodembiodiversiteit. Bovendien is er een grote diversiteit aan bodemorganismen en zijn er praktische
moeilijkheden om deze organismen te determineren en te
bepalen voor welke functies ze deels verantwoordelijk zijn.
38

In deze rubriek gaan we verder in op de invloed van landbouw op de waterkwaliteit. In eerste instantie komt het
thema vermesting terug, daarna gaan we verder in op de
aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen.
3.2.1 Inleiding: bemesting in relatie tot waterkwaliteit
Door een duurzame bemesting wordt bijgedragen aan de
doelstellingen in verband met waterkwaliteit. Meststoffen
zijn noodzakelijk voor een productieve landbouw. Maar
zoals altijd geldt ook hier ‘overdaad schaadt’. Door uitspoeling komen niet opgenomen nutriënten (zoals stikstof en fosfor) in het grond- en oppervlaktewater terecht.
Hiernaast kunnen ook nutriënten terecht komen in het oppervlaktewater via rechtstreekse afspoeling en erosie. Een
overmatige nitraat- en fosfaatconcentratie in het opper-
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vlakte- en grondwater bedreigt de drinkwaterproductie
en kan tot overmatige algengroei in het oppervlaktewater
leiden. We spreken in deze context van ‘vermesting’ (zie
ook 3.1.3 B).
Om vermesting tegen te gaan werd het gebruik van meststoffen in de landbouw bij wet gereglementeerd via het
mestdecreet (dat uitvoering geeft aan het mestactieplan,
vaak afgekort als MAP). De afdeling Mestbank van de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voert toezicht uit op
de naleving van de mestwetgeving. De dienst Bedrijfsadvies* van de VLM begeleidt de land- en tuinbouwers in
een duurzame bemestingsstrategie op het bedrijf. Met
het oog op de verdere verbeteringen van de waterkwaliteit werd in 2011 het Coördinatiecentrum Voorlichting en
Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)* opgericht. Ondertussen loopt het vijfde mestactieplan (MAP V) voor de
periode 2015-2018 en zijn de bemestingsnormen verder
aangescherpt.
Bovenop de wettelijke verplichtingen kan een landbouwer
door het sluiten van een beheerovereenkomst waterkwaliteit of perceelsrandenbeheer met de VLM, op vrijwillige
basis extra inspanningen leveren voor de waterkwaliteit
(zie ook rubriek 3.4).

Bedrijfsadvies Vlaams-Brabant
De dienst Bedrijfsadvies is ontstaan in 2007
binnen de Mestbank, maar opereert sedert 2012
als onafhankelijke dienst binnen de VLM. Elke
landbouwer kan bij de bedrijfsadviseurs terecht
voor vragen rond duurzaam en oordeelkundig
bemesten i.f.v. bv nitraatresidu, organische stof,
naleving van de mestwetgeving, mestbalans, etc.
Zij verstrekken ook informatie specifiek voor de
beheerovereenkomst Waterkwaliteit.
In 2014 zijn 73 landbouwbedrijven in Vlaams-Brabant intensief begeleid: 4 in het kader van grondloze tuinbouw, 39 voor een te hoog nitraatresidu
en 30 om andere redenen. Er is een uitgebreid
jaarverslag beschikbaar over de activiteiten van
Bedrijfsadvies in 2014 via brochure op website
VLM.
Meer info: www.vlm.be/nl/themas/bedrijfsadvies/
Contactgegevens bedrijfsadviseurs
vestiging Leuven
Bauwens Kristof: 016-66 52 67
Denise Devenyns: 016-66 52 94
Germanes Guy: 016-66 52 69

CVBB Vlaams-Brabant
Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting (kortweg CVBB) is een
vzw die werd opgericht in 2011 als flankerende
en begeleidende maatregel bij het mestactieplan.
In het mestactieplan staan ambitieuze doelstellingen met betrekking tot de oppervlaktewater- en
grondwaterkwaliteit.
CVBB vzw heeft verschillende hoofdtaken:
- Het uitvoeren van extra metingen van de
nitraatconcentratie in 30 waterlopen
- Het sensibiliseren en/of begeleiden van
landbouwers in afstroomgebieden van rode
MAP-meetpunten
- Individuele bedrijfsbegeleiding voor
land- en tuinbouwers
Per provincie zijn een coördinator en een aantal
medewerkers aangesteld die de werking van het
CVBB in hun provincie uitvoeren en sturen.
Contactgegevens:
CVBB Vlaams-Brabant - Nationale Proeftuin voor
Witloof, Blauwe Stap 25 - 3020 Herent
Tel. 016-21 37 51
E-mail: cvbb@vlaamsbrabant.be
Adviseurs CVBB Vlaams-Brabant:
Wim Franchois: 0496-81 04 18
Rutger Tallieu: 0496-81 04 29
Jasper Somers: 0473-32 20 24
Lise Vanhaeren: 0496-81 04 16

3.2.2 MAP-meetnet (oppervlaktewater) en freatisch
grondwaternet
Sinds 1999 monitort de Vlaamse Milieu maatschappij
(VMM) de kwaliteit van het oppervlaktewater op specifieke plaatsen die bijna uitsluitend beïnvloed worden door
de landbouw. Dit wordt het ‘MAP-meetnet’ genoemd.
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt opgevolgd
via de MAP-meetpunten. Deze MAP-meetpunten zijn vaste locaties in waterlopen gelegen in landbouwgebied en
worden in principe maandelijks bemonsterd. Eerst werd
enkel de concentratie aan nitraat gemeten, maar intussen
wordt ook fosfaat opgevolgd.
In 2003 werd een nieuw grondwatermeetnet geïmplementeerd. De meetputten van het freatische grondwatermeetnet worden twee maal per jaar bemonsterd (halfjaarlijks).
A. Nitraat in het oppervlaktewater
De hoogste nitraatconcentraties in het oppervlaktewater
komen doorgaans gedurende de winterperiode voor. Het
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is dus zinvoller van zomer tot zomer te evalueren, daarom
wordt gewerkt per ‘winterjaar’ en niet op basis van een
kalenderjaar. Een winterjaar loopt bijgevolg vanaf 1 juli tot
en met 30 juni van het daaropvolgende kalenderjaar. De
evolutie van de nitraatconcentraties wordt opgevolgd in
functie van de drempel van 50 mg nitraat/l. Deze drempel
is belangrijk omdat het de waarde is zoals voorgeschreven
in de Europese nitraatrichtlijn en het mestactieplan. Een
MAP-meetpunt dat één of meerdere keren de drempel van
50 mg nitraat/l overschrijdt wordt rood ingekleurd voor het
betreffende winterjaar. De doelstelling op Vlaams niveau
was dat tegen eind 2014 nog maximum 16% van de meetplaatsen het maximum nitraatgehalte van 50 mg per liter
water overschrijdt. Tegen einde 2018 moet dit maximum
verder dalen naar maximaal 5% overschrijdingen.
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De toestand van het oppervlaktewater evolueert gunstig
maar voor het tweede winterjaar op rij (2012 – 2013 en
2013 – 2014) zijn er op Vlaams niveau nog steeds 21%
van de meetpunten waar de nitraatnorm niet wordt gehaald. Tabel 11 toont de evolutie van de meetresultaten ingedeeld per provincie. In Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant werd de doelstelling voor 2014 gehaald. In de drie
andere provincies niet. Momenteel haalt nog geen enkele
provincie de doelstelling voor 2018 (VMM, 2015a).

TABEL 11 I EVOLUTIE VAN HET PERCENTAGE MAP-MEETPUNTEN DAT DE DREMPELWAARDE VAN 50 MG NO3-/L MINSTENS ÉÉNMAAL OVERSCHRIJDT,
VOORGESTELD PER WINTERJAAR EN PER PROVINCIE. MARKERING: NORM VOOR 2014 (MAX. 16%) WORDT GEHAALD.
Bron: VMM (2015a)

Provincie

1999 - 2000

2002 - 2003

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Antwerpen

46%

24%

26%

21%

17%

21%

23%

Limburg

58%

22%

23%

20%

26%

18%

21%

Oost-Vlaanderen

49%

20%

14%

14%

11%

10%

10%

Vlaams-Brabant

27%

15%

11%

15%

18%

8%

12%

West-Vlaanderen

69%

55%

45%

48%

43%

35%

32%

In het winterjaar 2013 – 2014 was Vlaams-Brabant de beste leerling uit de klas met slechts 8 % rode MAP-meetpunten. In het voorbije winterjaar (2014 – 2015) was er in
Vlaams-Brabant terug een kleine achteruitgang tot 12%
rode MAP-meetpunten.
Ondanks deze achteruitgang wordt er nog steeds een algemene dalende trend van het aantal slechte meetpunten

in Vlaams-Brabant vastgesteld sinds het begin van de metingen (figuur 18). Figuur 19 geeft de MAP-meetpunten en
hun concentratieklasse voor het winterjaar 2014-2015 op
de kaart van de provincie. De rode en paarse bolletjes geven
de rode MAP-meetpunten voor het winterjaar 2014-2015
aan.

FIGUUR 18 I EVOLUTIE EN TREND VAN HET PERCENTAGE RODE MAP-MEETPUNTEN VOOR NITRAAT IN VLAANDEREN (BOVENSTE LIJN) EN
IN VLAAMS-BRABANT (ONDERSTE LIJN)
Bron: gegevens VMM, figuur CVBB Vlaams-Brabant
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FIGUUR 19 I OVERZICHT MAP-MEETPUNTEN EN OVERSCHRIJDINGSKLASSEN GEDURENDE WINTERJAAR 2014 – 2015 IN VLAAMS-BRABANT
Bron: gegevens VMM, kaart CVBB Vlaams-Brabant

B. Fosfaat in het oppervlaktewater
De milieukwaliteitsnormen voor fosfaat in oppervlaktewater zijn gedefinieerd in functie van het waterlooptype. Hier
worden alle MAP-meetpunten getoetst aan de norm voor
de kleine beken. Die norm bedraagt 0,1 mg P/l voor het
jaargemiddelde van de fosfaatconcentratie. De MAP-meetpunten in Vlaams-Brabant liggen onder de Vlaamse waar-

den, maar de norm wordt nergens gehaald (figuur 20).
De minder sterke toename van fosfor in de bodem (zie
3.1.3) leidt nog niet tot een daling van de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater in landbouwgebied. De laatste
tien jaar vertoont de gemiddelde fosfaatconcentratie in oppervlaktewater in het MAP-meetnet weinig of geen verbetering (VMM, milieurapport.be).

FIGUUR 20 I EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE ORTHOFOSFAAT CONCENTRATIES (IN MG P/L) IN DE MAP-MEETPUNTEN PER WINTERJAAR
Bron: gegevens MIRA - VMM, figuur CVBB Vlaams-Brabant
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C. Nitraat en fosfaat in het grondwater
Te hoge nitraatconcentraties bemoeilijken bepaalde gebruikstoepassingen van grondwater zoals de productie van
drinkwater. Bovendien kan nitraatrijk grondwater dat aan
de oppervlakte komt, aanleiding geven tot verstoring van
natuurwaarden. VMM volgt de kwaliteit van het grondwater in landbouwgebied op via een netwerk van grondwatermeetputten. Zo zijn er ongeveer 2100 meetputten
in Vlaanderen waarvan ongeveer 330 in Vlaams-Brabant.
Eén put omvat 1 tot 3 peilfilters waarmee op verschillende dieptes de waterkwaliteit gemonitord wordt. Deze
meetputten worden ongeveer 2 maal per jaar bemonsterd
door de VMM. Vlaanderen is ingedeeld in 33 hydrogeologisch homogene zones (HHZ’s). Dit zijn zones met een
vergelijkbare manier van transport en afbraak van nitraat
in de bovenste watervoerende lagen. Het opvolgen van
de nitraatconcentraties in grondwater is complexer dan in
oppervlaktewater. De kwetsbaarheid van watervoerende
lagen voor nitraataanrijking kan sterk verschillen. Ze hangt
bovendien af van een aantal bodemkenmerken zoals de hydraulische doorlaatbaarheid en de reductiecapaciteit. Deze
complexiteit wordt geïllustreerd aan de hand van figuur
21. Deze figuur geeft de maximale nitraatconcentraties per
grondwatermeetput weer voor het jaar 2013. De verschillende hydrogeologische homogene zones geven de gebieden weer met bodems met eenzelfde kwetsbaarheid van
nitraatuitspoeling.

Waterloop in akkerbouwgebied

FIGUUR 21 I NORMOVERSCHRIJDINGEN IN GRONDWATER VOOR NITRAAT OP PUTNIVEAU.
Bron: http://www.milieurapport.be
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Waterloop langs weilanden

D. MAP V en focusgebieden
In 2015 ging het vijfde mestactieplan (MAP V) van start.
Om de vooropgestelde doelen te halen, zet Vlaanderen
sterker in op een gebiedsgerichte aanpak. Daarom wordt
rond een MAP-meetpunt of grondwatermeetput waar te
hoge nitraatconcentraties worden gemeten focusgebied
afgebakend. Rode MAP-meetpunten leiden tot focusgebied oppervlaktewater, grondwatermeetputten met een
negatieve trend tot focusgebied grondwater. Landbouwbedrijven met meer dan 50% van hun areaal in focusgebied
zijn aangeduid als focusbedrijven. Deze focusbedrijven zijn
aan extra regelgeving onderworpen, namelijk een lagere
drempelwaarde voor het nitraatresidu, het verplicht inzaaien van vanggewassen waar de hoofdteelt het toelaat en
vanaf 2016 een strengere uitrijregeling en minder mogelijkheden voor bemesting na de hoofdteelt. Ook bedrijven

buiten focusgebied kunnen, na een controle van de mestbank op een van hun percelen resulterend in een te hoog
nitraatresidu, focusbedrijf worden. Focusbedrijven kunnen
daarentegen een vrijstelling aanvragen om, door het aantonen van lage nitraatresidu’s op hun percelen via staalnames,
een niet-focusbedrijf te worden. Het is dus in ieders voordeel om tot een betere waterkwaliteit te komen. MAP V wil
ook het gebruik van compost en stalmest positief discrimineren, omdat deze meststoffen bijdragen tot de toename
van organische stof en tegelijkertijd een laag risico vormen
voor de ongewenste verliezen van stikstof en fosfor (VILT.
be 06/03/2015).
Het focusgebied voor Vlaams-Brabant is weergegeven in
figuur 22.

FIGUUR 22 I FOCUSGEBIED VLAAMS-BRABANT IN 2015.
Bron: gegevens VLM, kaart CVBB Vlaams-Brabant
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3.2.3 Gewasbescherming
De termen gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden
worden vaak door elkaar gehaald. Gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet tegen onkruiden, insecten en
plantenziekten en hebben professionelen (landbouwers,
openbare besturen, tuinaannemers, enz.) én particulieren
als gebruikers. Pesticiden omvatten naast gewasbeschermingsmiddelen ook biociden zoals rattenverdelgings- en
ontsmettingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen dienen in eerste instantie om de oogst veilig te stellen. De commercialisering en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zijn strikt gereglementeerd. Met de invoering van een
verplichte fytolicentie in 2015 wordt beoogd dat professionele gebruikers en verkopers op de hoogte zijn en blijven
van nieuwe evoluties in gewasbescherming. Zo worden de
risico’s van deze producten voor mens, dier en leefmilieu
verder beperkt.
Meer info: www.fytolicentie.be
Via een opgelegde maximumdosis, reglementering van het
gebruik en de toepassingswijze en via wettelijk vastgelegde
residulimieten in de geoogste producten wordt er over de
volksgezondheid gewaakt. De toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen worden geregeld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
(www.fytoweb.be). Vanaf 2014 is elke landbouwer verplicht om de basisprincipes van geïntegreerde teelt (IPM)*
toe te passen. Verschillende praktijkcentra werken samen
met de Vlaamse overheid om te sensibiliseren en praktijken
toe te passen om puntvervuiling* te vermijden.

IPM
IPM staat voor Integrated Pest Management. IPM
is een bestrijdingsmethode waarbij alle mogelijke
bestrijdingstechnieken geïntegreerd toegepast
worden om de schade aan planten onder de
economische schadedrempel te houden. Niet-chemische bestrijding krijgt daarbij voorrang. Als er
toch chemisch ingegrepen moet worden, mogen
alleen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden
die een minimale druk op het milieu uitoefenen
en zo weinig mogelijk risico’s opleveren voor de
volksgezondheid.

Puntvervuiling
Puntvervuiling is bijvoorbeeld het morsen van
gewasbeschermingsmiddelen tijdens het vullen
van de spuittank, het lozen van spuitresten en
het reinigen van een spuittank op een verhard
oppervlak zonder opvang van restwater. Dit lijken
ogenschijnlijk kleine factoren, maar binnen- en
buitenlandse studies hebben aangetoond dat
puntbronnen voor 40 à 90% verantwoordelijk zijn
voor de vervuiling van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen. Het project Bioremediatie met verschillende proefcentra sensibiliseert
rond puntvervuiling en demonstreert zuiveringssystemen. Bijvoorbeeld: Hoe een vul- en spoelplaats aanleggen? En welke systemen bestaan er
om restvloeistoffen te verwerken? Aan de hand
van een brochure en filmpjes wordt één en ander
haarfijn uitgelegd.
Zie: www.vlaamsbrabant.be

De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is niet
100% specifiek, een deel komt terecht in de atmosfeer, op
de bodem of in het oppervlakte- of grondwater. We gaan
hier enkel verder in op de evolutie van gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen. Deze zijn afkomstig uit landbouwkundig, maar evenzeer uit niet-landbouwkundig gebruik
(industrie-, parkeerterreinen, tuinen, openbaar groen). Het
beleid is er de laatste jaren sterk op gericht om in beide
categorieën het gebruik in te perken, zowel naar hoeveelheid als naar sterk toxische producten. Zo moet het beheer
van het openbaar domein moet vanaf 2015 pesticidenvrij
gebeuren.
In de periode 1990-2010 is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Vlaanderen ongeveer gehalveerd. De
SEQ + -index, de maat voor de druk van bestrijdingsmiddelen
uitgeoefend op het waterleven, werd in 2005 gelijkgesteld
aan 100. Deze index daalde de eerste 4 jaar spectaculair
tot 12 in 2009 en bleef vervolgens ongeveer op hetzelfde
niveau hangen. Deze gunstige evolutie kon verklaard worden door de afname van het gebruik en het uit de handel
nemen van de meest toxische producten (Platteau et al.,
2014).

Zie ook: www.lv.vlaanderen.be
Bijna 20 jaar lang al speurt VMM systematisch naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Om na te gaan of de
aangetroffen bestrijdingsmiddelen een invloed hebben op
het waterleven worden de gemeten concentraties getoetst
aan de normen of andere referentiewaarden. Vaak bestaan
dergelijke milieunormen uit een dubbele voorwaarde: zowel voor de jaargemiddelde concentratie (PNEC*) als voor
de maximale concentratie (MAC*) wordt een drempelwaarde bepaald die niet mag worden overschreden. Worden die
drempelwaarden overschreden, dan zijn er respectievelijk
chronische of acute effecten op het waterleven mogelijk.
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PNEC: Predicted No Effect
Concentration
Wordt gedefinieerd als de concentratie waaronder een specifiek percentage van soorten in een
ecosysteem verwacht wordt te zijn beschermd.
Bij overschrijding van de PNEC zijn er mogelijk
effecten op het milieu op langere termijn. De
toetsing van deze waarde gebeurt op basis van de
berkende jaargemiddelde concentratie.

MAC: Maximum Acceptable
Concentration
Bij overschrijding van de MAC zijn er mogelijk
effecten op het milieu op korte termijn. De
toetsing van deze waarde gebeurt op basis van de
maximaal gemeten concentratie.

Onderstaande kaarten (figuur 23 en figuur 24) tonen het
aantal gewasbeschermingsmiddelen per meetplaats waarvoor de gemiddelde of de maximale concentratie te hoog
is. Verschillende meetpunten in Vlaams-Brabant werden
onvoldoende bemonsterd om tot sluitende cijfers te komen.
De Vlaamse Milieumaatschappij kwam in zijn recentste rapport tot het besluit dat pesticiden en hun afbraakproducten
voor een significante belasting van het oppervlaktewater in
Vlaanderen zorgen. Na zuivering zitten deze stoffen nog
altijd in het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat
heeft mogelijk een belangrijk aandeel in de totale milieubelasting van het oppervlaktewater. De metingen staan
mogelijk in contrast met het strengere beleid en de eerdere
vermelding dat de druk op het waterleven daalt, zoals eerder in de hoofdstuk beschreven. Ook hier is geen éénduidige verklaring mogelijk, alleen dat het belangrijk is verschillende facetten te bekijken en dat evoluties op lange termijn
belangrijk zijn (zie ook VILT.be 29/09/2015).

FIGUUR 23 I AANTAL OVERSCHRIJDINGEN VAN DE JAARGEMIDDELDE PNEC (POTENTIËLE CHRONISCHE EFFECTEN) PER MEETPLAATS. MEETPLAATSEN
DIE MINDER DAN VIER KEER BEMONSTERD ZIJN IN 2014, ZIJN GRIJS GEKLEURD OMDAT DIT ONVOLDOENDE IS OM BEOORDEELD TE WORDEN.
Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, 2015b.

FIGUUR 24 I AANTAL OVERSCHRIJDINGEN VAN DE MAXIMUM MAC (POTENTIËLE ACUTE EFFECTEN) PER MEETPLAATS. MEETPLAATSEN DIE MINDER
DAN VIER KEER BEMONSTERD ZIJN IN 2014, ZIJN GRIJS GEKLEURD OMDAT DIT ONVOLDOENDE IS OM BEOORDEELD TE WORDEN.
Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, 2015b.
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3.3 E
 missies
Emissies vanuit de landbouw kunnen een grote impact
hebben op de omgeving, bijvoorbeeld op natuur en klimaat. Het beperken van deze emissies is verbonden met
doelstellingen op provinciaal, Vlaams en Europees niveau
zoals de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in het kader
van Natura-2000 netwerk, of het streven naar klimaatneutraliteit.
3.3.1 Instandhoudingsdoelstellingen (IHD)
Als we spreken over instandhoudingsdoelstellingen (IHD),
komen onmiddellijk nog 2 andere afkortingen ter sprake,
namelijk speciale beschermingszones (SBZ) en programmatische aanpak stikstof (PAS). Deze complexe
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materie is momenteel nog in evolutie. Luchtemissies van
stikstof worden in dit kader in verband gebracht met natuurdoelen en als gevolg hiervan hebben ze ook een sterke invloed op de vergunningverlening.
Maar we beginnen bij het begin. Vlaanderen heeft de opdracht om de Europees beschermde habitats en soorten
die voorkomen op zijn grondgebied duurzaam in stand
te houden. Op grond van deze richtlijnen is een samenhangend ecologisch netwerk van beschermde gebieden
afgebakend: het Natura 2000-netwerk met habitat- en
vogelrichtlijngebieden. De Natura-2000 gebieden worden
ook speciale beschermingszones (afgekort als SBZ) genoemd (zie figuur 25).

FIGUUR 25 I LIGGING VAN HABITATRICHTLIJNGEBIED, VOGEL- EN HABITATRICHTLIJNGEBIED EN VOGELRICHTLIJNGEBIED, VLAANDEREN EN VLAAMS-BRABANT
Bron: Agentschap Natuur en Bos via www.geopunt.be

46

Verwijder Watermerk

Wondershare
PDFelement

DEEL III ECOLOGIE (PLANET)

De instandhoudingsdoelstellingen (IHD) zijn de doelstellingen die Vlaanderen moet realiseren om de natuurwaarden in deze SBZ-gebieden te behouden en te verbeteren. Zowel industrie, verkeer als landbouw zetten druk
op deze gebieden door de uitstoot van stikstof. Bij de
stikstofdepositie afkomstig vanuit landbouw (voornamelijk door ammoniak) vallen ruimtelijk gezien de streken op
met een intensieve dierlijke productie (West-Vlaanderen
en het noorden van Antwerpen) (zie figuur 26). De mate
van stikstofdepositie heeft naast vermesting ook een risico
op verzuring*.
De instandhoudingsdoelstellingen hebben onder meer
gevolgen voor de vergunningverlening van veehouderijen.
De ammoniakemissie uit de stallen draagt namelijk sterk
bij aan de N-depositie en dat is nadelig om de natuurdoelen in de omliggende SBZ-gebieden te verbeteren. Bij
een vergunningaanvraag dient daarom een passende
beoordeling voorgelegd te worden, indien er een betekenisvolle aantasting van de SBZ wordt verwacht. Deze
beoordeling toetst of de activiteit in de speciale natuurbeschermingszones (SBZ) of in de omgeving ervan een mogelijk effect heeft op de aanwezige natuur, bijvoorbeeld
door ammoniakemissie. Is de toets negatief dan mag de
vergunning niet verleend worden.
Om te vermijden dat de vergunningverlening hierop vastliep, heeft de Vlaamse regering in april 2014 een Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uitgewerkt. De
landbouwsector kan vooral bijdragen door ammoniak reducerende maatregelen. Het gaat om staltechnieken als
luchtwassers*, ammoniakemissiearme vloeren en aanpassingen in het voeder en management. De PAS-lijst is een

dynamische lijst met maatregelen die de ammoniakreductie met minstens 10% reduceren. De lijst is beschikbaar
op de website van VLM.
Op vlak van onderzoek wordt momenteel sterk ingezet
om deze dynamische lijst verder uit te breiden.
Meer info: www.ilvo.vlaanderen.be/pas

Verzuring
Verzuring wordt veroorzaakt door uitstoot van
zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en
ammoniak (NH3). We spreken over verzuring
wanneer de pH of zuurtegraad kleiner is dan
5,56. Deze verzuring heeft een invloed op o.a. de
natuur, monumenten en economie in brede zin.
De totale atmosferische stikstofdepositie is het
gevolg van de uitstoot (= emissie) van NH3 en NOx
door een veelheid aan bronnen en sectoren en
staat dus in onmiddellijk verband tot het risico op
verzuring. De Vlaamse landbouwemissies droegen
in 2011 voor 42,4% bij tot de totale N-depositie,
voor transport bedroeg dit aandeel 9,3%. De
overige sectoren (huishoudens, industrie, energie,
handel en diensten) hebben elk een merkelijk
kleiner aandeel (0,2 - 3,1%). De grootste bron
voor depositie van stikstof in Vlaanderen is het
buitenland, goed voor 42,9%.

FIGUUR 26 I STIKSTOFDEPOSITIE AFKOMSTIG VAN LANDBOUW (VLAANDEREN, 2011).
Bron: Cools et al. (2015).
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TWASSER,
EEN LUCH
WAT NU?
Types | Wet

telijke verp

lichtinge

oorbeeld
n | Praktijkv

Een luchtwasser, wat nu?
Een luchtwasser is ontwikkeld om ammoniak uit
de stallucht te wassen. Binnen de ontwikkeling
van emissiearme stalsystemen neemt de luchtwasser een bijzondere positie in, vanwege het hoge
reductiepercentage (70 - 95%). Tenminste als die
goed functioneert, want daar blijkt in de praktijk vaak het probleem te liggen. Opvolging en
onderhoud zijn cruciale factoren voor een goed
werkende luchtwasser. Met deze brochure ‘Een
luchtwasser, wat nu?’ willen we varkenshouders
en pluimveehouders helpen om zo’n maximaal
mogelijk rendement uit hun luchtwasser te halen.
De brochure bevat een overzicht van de types,
wettelijke verplichtingen en praktijkvoorbeelden.
Download de brochure via de mediatheek.
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het aantal oranje bedrijven met een derde afnam. Voor
Vlaams-Brabant zouden er nog een tien rode bedrijven
overblijven. Deze bedrijven werden hiervan individueel op
de hoogte gebracht door VLM. Er werd ook een flankerend beleid uitgewerkt door de Vlaamse overheid voor de
bedrijven met code rood en op termijn voor bedrijven met
code oranje.
en

Het hoeft geen betoog dat IHD en PAS op de bedrijfsvoering van een groot aantal bedrijven een enorme impact
hebben. Bovendien heeft het vertrouwen van de sector
in de toekomst een flinke deuk opgelopen. Tijdens verschillende voorjaarsklassiekers maakten landbouwers op
vreedzame en soms ludieke manier duidelijk hoe allerlei
regelgeving hun de bedrijfsvoering moeilijk maakt.
Meer info:
• In oktober 2015 vonden in de provincie Vlaams-Brabant
2 infomomenten plaats voor de gemeentes rond IHD
en PAS. De presentaties zijn te downloaden via www.
vlaamsbrabant.be/pas
• De meest actuele informatie m.b.t. IHD en PAS is te raadplegen via www.natura2000.vlaanderen.be

Ter info: de staltechnieken die op de lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen staan, voldoen
ook aan de voorwaarden van de PAS-lijst, maar
worden niet expliciet opgenomen in de PAS-lijst.

In de periode eind september - begin oktober 2014 ontvingen veetelers een brief waarin de Vlaamse overheid
een benaderend beeld gaf van hun impact op vlak van
ammoniakneerslag op de instandhoudingsdoelstellingen.
Deze informatie was tijdelijk en indicatief, met als gevolg
dat ze nu soms achterhaald is. Omdat deze onderverdeling
vaak gebruikt wordt, geven we hieronder toch de betekenis weer.
Er werden drie typebrieven gebruikt om de veehouders te
informeren:
• Een groene brief betekent dat de ammoniakuitstoot van
het bedrijf geen betekenisvolle impact heeft op de natuur. Bij het verlopen van de vergunning, tussen nu en
20 jaar, verandert er niets ten opzichte van de aanvraag
hervergunning zoals die nu loopt.
• Een oranje brief betekent dat er een probleem is. Het
bedrijf stoot teveel stikstof uit. De vergunning blijft lopen en bij aanvraag voor hervergunning moet het bedrijf aantonen welke inspanningen het doet om de stikstofuitstoot met 30% te verminderen.
•
Een rode brief betekent dat het bedrijf zijn vergunningstermijn kan uitdoen, maar dat het bedrijf niet verder kan met de veehouderij-activiteit zoals die nu is.
In september 2015 werd aangekondigd dat het aantal
landbouwbedrijven met code rood met de helft daalde en
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Stal met luchtwasser
3.3.2 Klimaat
Er bestaat een grote wetenschappelijke consensus over het
feit dat de globale gemiddelde opwarming van de aarde
niet meer dan 2°C mag bedragen als men de effecten van
de klimaatverandering beheersbaar wil houden. De drie
voornaamste broeikasgassen uit de landbouwsector die
een impact hebben op de globale klimaatverandering zijn
koolzuurgas (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Het
aandeel van de landbouw in de totale Vlaamse broeikasgasemissie bedroeg in 2011 ongeveer 10% (Platteau et al.,
2014). Een berekening op Vlaams-Brabants niveau toonde
aan dat landbouw en natuur samen instaan voor 4,2%
van de totale provinciale emissies (Aerts et al., 2015).
De rol van de land- en tuinbouw in het klimaatverhaal
is dubbel. Enerzijds is er de bijdrage aan de uitstoot van
broeikasgassen en dus de noodzaak om deze te verminderen. Anderzijds kan de sector direct of indirect bijdragen
aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen,
namelijk door goede landbouwmethoden, maar ook door
vasthouden van CO2 in de bodem. Gezien de plantaardige
productie afhankelijk is van het weer is landbouw extra
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gevoelig voor de temperatuur, de beschikbaarheid van
water, maar ook van het CO2-gehalte in de lucht. Aanpassing of adaptatie zal daarom ook noodzakelijk zijn (Vlaamse overheid, 2012).
In Vlaanderen zou de klimaatverandering zich het duidelijkst manifesteren in een sterke temperatuurstijging met
een frequentietoename van de warmste zomerdagen en
in een hoge neerslagvariabiliteit met een toename van
vooral de winterneerslag (Gobin et al., 2008).
Deze klimaatverandering kan zowel positieve als negatieve impact hebben op de plantaardige productie, namelijk
(Gobin et al., 2008; Van Gossum et al., 2014):
• Langere groeiperiode door hogere temperaturen
in de winter (+)
• Verhoogde CO2-beschikbaarheid (+)
• Meer fysische schade aan gewassen en meer
erosie door weersextremen (stortregen, hagel,
droogte, overstroming, …) (-)
• Verzilting door verdroging (-)
• Meer en nieuwe ziekten, schimmels en plagen (-)
• Voor glastuinbouw: lagere energiebehoeften
voor verwarming (+), maar ook meer schade door
weersextremen (-)

Doelstelling
(strategisch)

Ook de dierlijke productie zal door de klimaatverandering
beïnvloed worden:
• Overschrijden van gevoelstemperaturen
wat tot hittestress leidt (-)
• Nieuwe ziekten en plagen (-)
• Grotere energiebehoeften voor koeling (-)
• Lagere energiebehoeften voor verwarming (+)
Volgende maatregelen voor landbouw werden
geformuleerd in de klimaatstudie van Vlaams-Brabant
(Aerts et al., 2015), zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau kunnen ze verder bijdragen in het streven naar
klimaatneutraliteit.

Goed geboerd? Ook het klimaat is u
dankbaar. (Vlaamse Overheid, 2012)
De brochure focust op goede praktijkvoorbeelden en projecten die land- en tuinbouwers al
uitvoeren of in de toekomst kunnen uitvoeren op
hun bedrijven en die technisch en economisch
haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn.
Raadpleeg de brochure via www.lv.vlaanderen.be

Daling van de netto-broeikasgasuitstoot in de landbouwsector
door het ondersteunen van duurzame en lokale landbouw
Verlagen van de energetische landbouwemissies

Subdoelstelling 1
(operationeel)

Mogelijk acties
• Stimuleren van energiebesparing en hernieuwbare energieproductie in de landbouw
- verspreiden van goede voorbeelden door de proefcentra
- Kennisopbouw en communicatie via platform Enerpedia (www.enerpedia.be)
Verlagen van de niet-energetische landbouwemissies en
verhoging van de koolstofvastlegging in de bodem

Subdoelstelling 2
(operationeel)

Mogelijk acties
• Stimuleren van duurzame landbouwpraktijken
- onderzoek en voorlichting rond bodemkwaliteit en verhoging van het organische stofgehalte in de bodem
- informeren en stimuleren tot oordeelkundig bemesten (zie 3.2.1)
- ondersteunen VEMIS (consortium kennisopbouw luchtemissies veehouderij) (www.vemis.be)
Beperken van de voedselkilometers door het stimuleren van korte-keten-landbouw

Subdoelstelling 3
(operationeel)

Mogelijk acties
• Stimuleren, ondersteunen en bekend maken van korte keten initiatieven
- i. s.m. vzw Streekproducten Vlaams-Brabant en Steunpunt Hoeveproducten van KVLV
- landbouweducatie (netwerk Boeren met Klasse)
Stimuleren van duurzame en innovatieve teelten en technieken

Subdoelstelling 4
(operationeel)

Mogelijk acties
• Uitbouwen van kennis, voorlichting en advisering rond duurzame en innovatieve teelten en technieken
- Onderzoek geïntegreerde teelt witloof
- Onderzoek biologische teelt aardbeien en kleinfruit
- Onderzoek duurzame teelt van non en new food gewassen (Miscanthus, goudsbloem, koolzaad, quinoa)
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3.4 Agrobiodiversiteit
Biodiversiteit is een maat voor de variatie in levensvormen
in een ecosysteem. In een systeem met veel biodiversiteit
is de kans groter dat verschillende soorten gelijkaardige
functies hebben en elkaar kunnen vervangen. Dat zorgt
ervoor dat het systeem minder uit balans geraakt bij onregelmatigheden. Wat geldt voor biodiversiteit geldt ook
voor agrobiodiversiteit. Agrobiodiversiteit staat voor de
agrarische biologische verscheidenheid. Het wordt gedefinieerd als: “het geheel aan plantaardige en dierlijke bronnen, bodem- en micro-organismen, insecten en andere
flora en fauna in en rond agro-ecosystemen die relevant
zijn voor de landbouwproductie”. De gewassen op het
veld, het bodemleven, de insecten, bloemen en houtkanten aan de rand van percelen en de weidevogels: dat alles
is agrobiodiversiteit.
De relatie tussen de landbouwpraktijk en de agrobiodiversiteit staat echter onder druk, zowel in Vlaanderen als in
heel Europa (D’Haene et al., 2010). Dé uitdaging voor de
nabije toekomst blijft het streven naar een zo hoog mogelijke positieve interactie tussen beide, en het vermijden
van negatieve interacties. Het vergroeningsbeleid van het
GLB (onder meer inrichting van ecologisch aandachtsgebied), het vrijwillig aangaan van beheerovereenkomsten,
voorlichting en vorming, gebruiksovereenkomsten met
natuurverenigingen, projecten en erfbeplantingsplannen
zorgen voor een verbeterende biodiversiteit (Platteau et
al. , 2012).

Landschapsintegratie

PDFelement

Een agromilieumaatregel is een vrijwillige overeenkomst
die de landbouwer sluit met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of het Departement voor Landbouw en Visserij voor een periode van 5 jaar. De overeenkomst kan
betrekking hebben op het natuur- en landschapsbeheer
op een landbouwbedrijf, het realiseren van bepaalde milieudoelstellingen, het toepassen van milieuvriendelijke
landbouwproductiemethodes of het behoud van de genetische diversiteit. In ruil voor deze extra inspanningen
ontvangt de landbouwer een vergoeding van de overheid.
Agromilieumaatregelen in samenwerking met de VLM
heten beheerovereenkomsten. Tabel 12 geeft deze
agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten weer
op Vlaams en Vlaams-Brabants niveau. In verhouding tot
het totale aantal hectare in Vlaanderen scoort Vlaams-Brabant zeer goed. Opvallend is het hoge percentage voor
erosiebestrijding. 50% van de oppervlakte van de beheerovereenkomsten bevindt zich in Vlaams-Brabant, terwijl Vlaams-Brabant slechts over 14% van het totale areaal
landbouwgrond beschikt, anderzijds heeft Vlaams-Brabant ook veel erosiegevoelige percelen (zie ook 3.1.2).
Meer informatie is te vinden in het jaarlijks vooruitgangsverslag PDPO, beschikbaar via www.lv.vlaanderen.be.
De mate waarin agromilieumaatregelen worden toegepast en de keuze van de maatregelen worden niet enkel
beïnvloed door financiële stimuli en wetgeving. Ook de
normen en waarden van de landbouwgemeenschap en
de inpasbaarheid in het bedrijf zijn belangrijke factoren.
Tot slot zullen landbouwers ook sneller een agromilieumaatregel toepassen als die een oplossing geeft voor een
probleem dat ze zelf ervaren (bv. erosie) (Van Gossum et
al., 2014).

De provincie Vlaams-Brabant wil land- en tuinbouwbedrijven mooi laten integreren in het omliggende landschap. Het aanplanten van hagen,
heggen, houtkanten, bomenrijen en boomgaarden zorgt voor die eenheid met het landschap.
Geen gebouwen wegstoppen achter groenschermen, maar de juiste beplanting op de juiste
plaats geven bedrijfsgebouwen net dat tikkeltje
meer. De uitvoering van die plannen is vaak een
voorwaarde bij een bouw- of milieuvergunning.
Sinds half 2010 maakt de landschapsarchitect van
de dienst landbouw van de provincie jaarlijks zo’n
40 gratis beplantingsplannen op.
Meer info en publicaties:
www.vlaamsbrabant.be/bloeienderf
Contact:
Erwin Dunon, erwin.dunon@vlaamsbrabant.be,
016-26 72 71
Bloeiende akkerrand
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TABEL 12 I OVERZICHT MET AGROMILIEUMAATREGELEN IN HECTARE IN 2014, VLAANDEREN EN VLAAMS-BRABANT.
Bron: VLM, ADSEI 2014 en Landbouw & Visserij

Beheerovereenkomsten (VLM)

Ha in Vlaanderen

Ha in Vlaams-Brabant

% Vlaams-Brabant t.o.v.
Vlaanderen

17.140

5.594

32%

Beheer kleine
landschapselementen

170

36

21%

Soortenbescherming

1.264

437

35%

Erosiebestrijding (1)

3.785

1.903

50%

Perceelsrandenbeheer (1)

1.205

314

26%

Oppervlakte cultuurgrond

616.301

86.462

14%

Agromilieumaatregelen
(Departement L&V)

Ha in Vlaanderen

Ha in Vlaams-Brabant

% Vlaams-Brabant t.o.v.
Vlaanderen

Mechanische
onkruidbestrijding

2.803

22

1%

Verwarringstechniek

8.105

2.520

31%

892

138

15%

Teelt vlinderbloemigen

4.261

374

9%

Milieuvriendelijke sierteelt

1.219

88

7%

Hectaresteun
biologische landbouw

3.998

917

23%

616.301

86.462

14%

Verminderde bemesting

Hoogstamboomgaarden

Oppervlakte cultuurgrond

*Voor Vlaams-Brabant zijn de oppervlakten gebonden aan de bedrijfszetel. Dat houdt in dat de percelen zich mogelijks ook in andere provincies bevinden
(1)
Sinds 2015 zijn nieuwe overeenkomsten geldig.
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Onderzoek en activiteiten die
agrobiodiversiteit ondersteunen
in Vlaams-Brabant
■ Bestuiving: over bloemetjes en bijtjes
Bijen spelen een echte sleutelrol in de natuur en
zijn een schoolvoorbeeld van biodiversiteit ter
ondersteuning van landbouw of functionele agrobiodiversiteit. Ze zijn in grote delen van de wereld
de belangrijkste bestuivers van planten, waaronder heel wat land- en tuinbouwgewassen. Weinig
mensen zijn zich bewust van het feit dat er naast
de honingbij ook nog zo’n 375 soorten wilde
bijen in België leven. De aanwezigheid van wilde
bijen en hommels in boomgaarden kan in belangrijke mate versterkt worden door in te zetten
op volgende kernelementen: het versterken van
een jaarrond en voldoende divers voedselaanbod
(nectar en stuifmeel via bloemen), meer nestgelegenheid en schuilplaatsen. Via enkele eenvoudige
en arbeidsextensieve ingrepen kan de fruitteler
op deze manier de bestuiving van fruitbomen in
belangrijke mate versterken en zijn bedrijfsvoering op lange termijn mee ondersteunen. In het
Hageland werden bij een 30-tal telers nestblokken geplaatst en opgevolgd. Het Proefcentrum
Fruitteelt werkte hiervoor samen met de Regionale Landschappen Noord- en Zuid-Hageland.
Dit project werd financieel ondersteund door de
provincie.
■ Natuurlijke plaagbeheersing:
■ over eten en gegeten worden
De term natuurlijke plaagbeheersing wordt vaak
omschreven als natuurlijke plaagbestrijding, het
inzetten van natuurlijke vijanden of nuttigen, of
biologische controle van plaagsoorten. Beheersing zegt in principe meer waar het hier om gaat,
namelijk het onder controle houden van plagen
(schadelijke soorten) door predatoren (onschadelijke soorten). In de natuur komt het er immers
op aan om te eten ofwel gegeten te worden.
Natuurlijke plaagbeheersing berust op het principe dat plaagvormende soorten en predatoren
van die soorten in een zeker evenwicht tot elkaar
voorkomen en elkaars dichtheden onder controle
houden, zodat de schade aan gewassen onder de
schadedrempel kan blijven. Hierdoor kan ook het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperkt
worden.
Meer info over natuurlijke plaagbeheersing
bij aardbeien en kleinfruit vind je in het jaarverslag
van Proefcentrum Pamel:
www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel
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■ Akkerranden
Akkerranden zijn stroken langs percelen die begroeid zijn met gras, granen en/of bloemen en die
verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen
als schuilplaatsen, overwintering en voedsel voor
insecten en andere fauna, als erosiestroken of als
bufferzones voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen langs waterlopen. Akkerranden
kunnen zowel éénjarigen als meerjarige bloemen
bevatten en worden voornamelijk in landbouwgebied teruggevonden.
Meer info over aanleg van bloemrijke perceelsranden voor landbouwers via beheerovereenkomst
en meer info over aanleg en onderhoud van
akkerranden via literatuurstudie proefcentrum
Herent.
■ Agroforestry
Agroforestry vormt een interessante opportuniteit
om de veerkracht van landbouwbedrijven te stimuleren en een antwoord te bieden op toekomstige uitdagingen voor de Vlaamse landbouw,
onder andere via een bijdrage tot diversiteit in de
productie.
Meer info: agroforestryvlaanderen.be
■ Regionale Landschappen
Regionale Landschappen zetten in op natuurprojecten die leefgebieden versterken, zorgen voor
groene stapstenen en verbindingen voor waardevolle fauna en flora. In heel wat gemeenten werken ze samen aan de uitvoering van actieplannen
met maatregelen voor specifieke planten- en dierensoorten. Gemeenten, verenigingen, inwoners,
landbouwers en jagers kunnen bij de Regionale
Landschappen terecht voor ondersteuning.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be
■ Koesterburen
Samenwerken aan biodiversiteit is de sleutel van
de koestercampagne ‘Je hebt meer buren dan je
denkt’. De unieke biodiversiteit van de gemeenten
staat in deze campagne centraal. Iedere gemeente
bestaat uit een specifieke combinatie van leefgebieden, steeds gekoppeld aan een specifieke
provinciale prioritaire soort.
Meer info: www.koesterburen.be
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Zaadverdeelactie voor gemeentes
De provincie Vlaams-Brabant organiseert al enkele
jaren een verdeling van zakjes met bloemenzaden om de bijen te ondersteunen. De provincie
promoot met deze actie de aanleg van bloemenakkers en daarmee zorgen we voor voedsel
voor bijen. Wij bieden in 2016, via het opzetten
van een samenaankoop, de mogelijkheid aan de
gemeente om een hoeveelheid zakjes bloemenzaad te bestellen en een eigen gemeentelijke
verdeelactie te organiseren. De inschrijvingen van
de gemeentes werden afgerond half november
2015. Te laat? Vergeet dan zeker volgend jaar niet
deel te nemen.
Meer info:
www.vlaamsbrabant.be/bloemenakker

Bloeiende akkerrand
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DEEL IV.

WELZIJN (PEOPLE)
In dit hoofdstuk gaan we in op enkele sociale aspecten van
duurzaamheid. Op het vlak van welzijn is er minder cijfermateriaal
beschikbaar, vandaar dat dit deel in verhouding kleiner is opgevat. De invulling van dit begrip blijkt niet zo eenduidig, ‘sociale
duurzaamheid’ heeft namelijk vele gezichten. Voor de een gaat het
over het inspelen op maatschappelijke noden (zoals groene zorg),
voor de ander over het verbeteren van het imago en het verkleinen
van de kloof tussen producent en burger (landbouweducatie).
Maar ook een eerlijk inkomen (zie 2.5), stress en arbeidsveiligheid
bij landbouwers zijn sociale factoren die regelmatig in de media
komen.

54 aan landbouwbedrijf
Klasbezoek
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We geven in dit hoofdstuk een beperkt aantal kerncijfers
van de verbredingsactiviteiten van land- en tuinbouwers.
Verbredingsactiviteiten zijn die activiteiten die niet rechtstreeks met de productieactiviteit te maken hebben, maar
waar de landbouwer (eventueel) wel een aanvullend inkomen uithaalt en inspeelt op maatschappelijke noden. Deze
en ook andere activiteiten zoals korte keten (beschreven
onder economie 2.4.7) versterken zeker en vast ook het
sociale weefsel en het toeristisch potentieel van een regio.
Tot slot verwijzen we naar enkele relevante organisaties
die inspelen op sociale noden van de sector.

4.1 Zorgboerderijen
Zorgboerderijen zijn een unieke samenwerkingsvorm tussen landbouwers en welzijnsorganisaties. Het zijn plaatsen waar mensen uit kwetsbare groepen in een groene
werkomgeving begeleid worden. De zorgvragers of ‘hulpboeren’ helpen de zorgboer met zijn dagelijkse werkzaamheden en draaien soms zelfs mee in het gezinsleven.
De landbouwbedrijven kunnen daarvoor begeleiding en
steun aanvragen (zie Groene Zorg*). Maar een zorgboerderij word je niet zomaar, dit vraagt een engagement van
alle medewerkers op het bedrijf.
Onderstaande grafiek (figuur 27) toont het aantal zorgboerderijen per provincie, Vlaams-Brabant telt er 93. Op
basis van het aantal zorgboerderijen in andere provincies
(in verhouding tot het aantal landbouwers) is er nog ruimte voor een toename in onze provincie. In Vlaams-Brabant
is het aanbod aan zorgboerderijen bovendien onvoldoende om aan de vraag te beantwoorden: voor 13% van de
zorgvragen kon in 2014 geen zorgboerderij voorgesteld

worden. Vooral in de regio rond Brussel is er een tekort
aan zorgboerderijen. In een stedelijke context blijkt het
inzetten van een zorgboerderij een goed instrument te
zijn in de strijd tegen schooluitval. Steeds meer scholen en
CLB’s wensen een beroep te doen op zorgboerderijen als
time-out voor schoolvermoeide jongeren.

Groene zorg
Steunpunt Groene Zorg brengt de zorgvraag
vanuit de hulpverlening samen met het zorgaanbod van de zorgboerderijen. Ze screenen
kandidaat-zorgboerderijen en begeleiden
hen bij de opstart en uitbouw. Het Steunpunt
zet samenwerkingsverbanden op tussen de
landbouw- en zorgsector en streeft een kwaliteitsvolle samenwerking na. Ze zorgen ook
voor de promotie van en sensibilisering voor
zorgboerderijen. Als kenniscentrum staan ze
in voor de vorming van de sector via infomomenten, trefdagen en bijeenkomsten voor
ervaringsuitwisseling. Steunpunt Groene Zorg
wil de belangen verdedigen van de betrokken
partijen en doet aan beleidsvoorbereiding.
Meer info: www.groenezorg.be

FIGUUR 27 I SPREIDING VAN DE 807 ZORGBOERDERIJEN OVER DE VLAAMSE PROVINCIES IN 2014. SUBS: SUBSIDIABEL DOOR DE VLAAMSE OVERHEID
(ACTIEVE LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN), NT-SUBS: NIET SUBSIDIABEL DOOR DE VLAAMSE OVERHEID (BV. PAARDEN MANEGES, KINDERBOERDERIJEN).
HET BIJ DE PROVINCIENAAM VERMELDE PERCENTAGE DUIDT HET AANTAL BEDRIJVEN MET GROENE ZORG AAN TEN OPZICHTE VAN HET TOTAAL AANTAL
LANDBOUWBEDRIJVEN IN DIE PROVINCIE.
Bron: Groene Zorg en ADSEI
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4.2 L andbouweducatie
Als consument van voedsel is iedereen nauw verbonden
met landbouw. Door de gewijzigde voedingsgewoonten
en economische structuren is de afstand tussen producent
en consument sterk vergroot en lijkt het ‘boerenleven’
soms zo ver af. De provincie Vlaams-Brabant staat achter
de doelstelling van landbouweducatie, namelijk de kloof
tussen producent en consument verkleinen door mensen
in contact te brengen met het platteland en hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven. Een boerderijbezoek is
de ideale manier voor jong en oud om te leren over de
productie van hun voedsel. Maar ook techniek, milieu en
natuur komen tijdens een bezoek zeker aanbod.

Ann Vandepoel ontvangt al 15 jaar bezoekers op het gemengde landbouwbedrijf dat zij samen met haar man in
Vissenaken uitbaat. Op jaarbasis brengen er 30 klassen,
in totaal zo’n 600 schoolkinderen, een bezoek aan Hoeve
In De Zon. Zij maken er kennis met een bijzondere vorm
van rundveehouderij, namelijk melk- én vleesproductie
met behulp van de bijna verdwenen Belgisch wit-blauwe
dubbeldoelkoeien. “Na 15 jaar geeft het me nog altijd
voldoening”, vertelt Ann, “en dankzij de financiële ondersteuning van de provincie kan ik de kostprijs voor de
scholen heel laag houden zodat de maximumfactuur in
het onderwijs geen beletsel vormt.”

Vlaams-Brabant telt 15 kijkboerderijen, dit zijn bedrijven uit het Vlaams netwerk van Plattelandsklassen
(www.plattelandsklassen.be).
Het provinciale netwerk Boeren met Klasse bestaat in 2015
uit 79 bedrijven (www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse). De evolutie van het aantal bedrijven en het aantal
bezoekers sinds de start van het subsidie reglement voor
groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven (2010)
wordt weergegeven in onderstaande
grafiek (figuur 28).
COMBINEER EEN BOERDERIJBEZOEK
NEEM EEN KIJKJE
ACHTER DE SCHERMEN

een echWat is er leuker dan een uitstapje naar
Klasse
te boerderij? Het netwerk ‘Boeren met
n
2015’ bundelt 79 land- en tuinbouwbedrijve
voor
die, na afspraak, hun deuren openzetten
groeps- en klasbezoeken.

VLAAMS-BRABANTSE MUSEA EN BEZOEKERSCENTR
PLATTELAND
MET EEN NEUS VOOR LANDBOUW EN
BEVER
Kinderboerderij
’t Mollenhof
0498-84 26 09
free@tmollenhof.be
www.tmollenhof.be

PROVINCIEDOMEINEN

A

Huizingen - 02-383 00 20
Kessel-Lo - 016-25 13 92
Halve Maan Diest
013-31 15 28
Het Vinne Zoutleeuw
011-78 18 19
www.vlaamsbrabant.be/

Het aantal bedrijven van het netwerk stijgt jaar na jaar,
waardoor een goede spreiding over de provincie en over
de verschillende sectoren kan gegarandeerd worden.
Sinds 2012 worden jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers geregistreerd. Dit toont aan dat met het netwerk duidelijk
ingespeeld wordt op de vraag naar laagdrempelige, goedkope maar vooral leerrijke en levensechte bezoeken. De
boeren die deel uitmaken van het netwerk zijn dan ook
echte ambassadeurs voor de sector. De verdeling tussen
klassen en groepen is over de jaren vrij constant, met een
lichte toename van het aandeel groepsbezoeken. In 2014
waren er evenveel bezoeken in klas- als in groepsverband
(bv. ouderenverenigingen, families).
IN GROEP

er even helemaal
Een boeiende uitstap met je vereniging,
en origineel dagje
tussenuit met de collega’s, een leuk
boerderij valt er heel
uit met familie of vrienden? Op de
telkens jong
wat te beleven en een bezoek verwondert

D e ge u r v a n in ge k u ild e
v o e d e r ge w a s s e n of v a n d e
s tal o p s n u i ve n . Pr o e ve n v a n
h e t ve r s ge p lu k te f r u i t.
Vo ele n a a n d e v ac h t v a n
e e n ko e. G e t u i ge n z i jn v a n
d e ge b o o r te v a n e e n k alf j e.
Ri t s ele n d g r a a n , zo e m e n d e
b i j e n , e e n r o n ke n d e tr ac to r..
j e b ele e f t h e t le ve n e n
w e r ke n o p d e b o e r d e r i j.

en oud.

MET DE KLAS

een bijzonder
Voor kinderen en jongeren is de boerderij
aan de slag en steken
rijke leeromgeving. Ze mogen zelf
uit de mouwen:
samen met de boer(-in) hun handen
water geven..
kalfjes voederen, fruit plukken, groenten
manier krijgen ze corOp een avontuurlijke en speelse
op hun bord en de herecte informatie over het voedsel
dendaagse land- en tuinbouw.

www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse

DILBEEK
Kinderboerderij
Het Neerhof
02-569 14 45 / neerhof@vgc.be
www.neerhof-vzw.be

GALMAARDEN - VOLLEZELE
Museum van het Belgisch
trekpaard
054-58 91 67
museum.trekpaard@hotmail.com
www.museumvanhetbelgischtrekpaard.be

GLABBEEK
Belgische Fruitveiling
afdeling Glabbeek
016-77 90 31 - www.bfv.be

GOOIK
De Paddenbroek
plattelandscentrum (hoogstamboomgaarden, bijenstand)
02-306 45 62 / 0497-41 22 15
www.paddenbroek.be

GRIMBERGEN
Museum Oudere Technieken
02-270 81 11 - www.mot.be

HERENT
Proefcentrum Herent / Nationale Proeftuin voor Witloof
(witloof, miscanthus, koolzaad,
druiven)
016-29 01 74
www.proeftuinherent.be

ELK BEDRIJF IS UNIEK:
VAN SLAKKENKWEKER TOT SERRIST

KAMPENHOUT
Het Witloofmuseum
016-22 33 80
www.witloofmuseum.be

verschillen van elkaar door hun speciDe 79 bedrijven uit het netwerk
diersoorten. Je vindt er boerderijen
alisatie in uiteenlopende teelten en
paarden en zelfs ezels. Er zijn
met runderen, varkens, wijngaardslakken,
telers van miniwitloof, sappige
akkerbouwers, fruittelers, wijnbouwers,
volgens de seizoenen en kan je
druiven ... Bovendien leeft elke boerderij
ze gerust tweemaal bezoeken.

KAMPENHOUT
Veiling Belorta
02-481 08 88 - www.belorta.be
LONDERZEEL
Bezoekerscentrum
Hof ter Winkelen (compost)
052-30 53 65
www.comitejeanpain.be

domeinen

BOEREN(KLOMP)GOLF

je gewapend met een
Boeren(klomp)golf is een spel waarbij
en een bal de weilanden onklomp aan een stok (je golfclub)
voor vrienden, families en een
veilig maakt. Een leuk groepsspel
met je collega’s!
absolute aanrader als teambuilding

OVERIJSE
Bezoekerscentrum Dru!f, huis
van de tafeldruif
02-785 33 73 - www.overijse.be
ROTSELAAR
Bezoekerscentrum van de
Hagelandse wijn
016-61 64 40
www.rotselaar.be/toerisme

ROOSDAAL
Proefcentrum Pamel
bio, aardbeien, kleinfruit, zorgboerderij, tuinbouwonderwijs, plattelandsontwikkeling, compost
054-32 08 46
www.vlaamsbrabant.be/
proefcentrumpamel

Foto: Tim De Backer voor Libelle

rond op hun bedrijf. Je
De boer of boerin leiden je graag
de productie van je
leert op een levensechte manier over
en diervriendelijk is.
voedsel. Voedsel dat veilig, milieuaan bod. Je voelt
Ook techniek, milieu en natuur komen
zijn vak, met respect
de liefde en passie van de boer voor
is nauwer vervoor mens, dier, plant en land. Landbouw
we denken. De landbonden met ons dagelijks leven dan
maar
voedselproducent
enkel
bouwer is trouwens niet
evenzeer landschapsbouwer.

TIENEN
Suikermuseum
016-80 56 86
www.suikermuseum.be

HOEVETERRAS / IJSSALON
Wat kan jouw fiets- of wandeltocht
terbeter aanvullen dan een gezellig
rasje? Vind op deze kaart welke hoeveterrassen op jouw route liggen.
de
En wie weet zijn er ook ijsjes in
aanbieding!

KINDERFEESTJE OP DE BOERDERIJ

Meer info op www.vlaamsbrabant.b

e/hoeveproeven

op de boerderij,
Met een groepje bengels op ontdekkingstocht
spelen en volop ravotten
de boer of boerin helpen, spelletjes
kan alleen maar een geslaagd
of knuffelen met de dieren, dat
bieden een speels en leerrijk
feestje worden! Heel wat hoeves

TIENEN
Suikerraffinaderij (enkel tijdens
bietencampagne) reserveringen via
het Suikermuseum
ZELLIK
Veiling Belorta
afdeling Zellik
02-481 08 88
www.belorta.be

HOEVE PROEVEN

Dankzij de financiële
ondersteuning van
de provincie kan ik
de kostprijs voor de
scholen heel laag
houden.
INFO VOOR SCHOLEN

WWW.PLATTELANDSKLASSEN.BE

op een educatieve
Plattelandsklassen vzw brengt jongeren
voeding en het
manier in contact met land- en tuinbouw,
(een variant
platteland. Ze organiseren plattelandsklassen
een netwerk van kijkboerop openluchtklassen) en hebben
groot aanbod educatief
derijen. Op hun website vind je een
voeding en platteland:
materiaal over land- en tuinbouw,
lesbundels voor kleubrochures, posters, educatieve spelen,
onderwijs.
secundair
tot
ter
of boerderijbezoek
Als voorbereiding op je plattelandsklas
educatieve dossiers
kan je op www.grasspriet.be gratis
over landbouw voor het
en werkboekjes downloaden

DE WITLOOFBOX

LOGEREN OP DE BOERDERIJ / HOEVETOERISME

z’n tweetjes en zorgeloos reEen romantisch weekendje met
wil je samen met de kinderen
laxen en genieten? Of misschien
op de boerderij en zelf de hanproeven van het dagelijkse leven
het netwerk van ‘Boeren met
den uit de mouwen steken? In
waar je met de hele familie op
Klasse’ vind je vakantiewoningen
voor een weekendje
boerderijvakantie kan en bed & breakfasts
weg met je geliefde.
nachten op het platteland,
Meer leuke adresjes voor een of meer
renvakantieland.be
in een actieve hoeve op www.logereninvlaande

PDFelement

RECHT VAN BIJ DE BOER
boer zijn kwaliteitsvol
Hoeveproducten recht van bij de
ze weinig voedselkiloen uiterst vers! Bovendien hebben
meters of verpakkingsafval.
in de hoeveJe vindt hoeveproducten in de hoevewinkel,
en -pluktuinen, in de
automaat, bij zelfoogstboerderijen
groenteabonnemenbuurtwinkel, op boerenmarkten, via
ten en voedselteams
fruit, zachte en
Smaakvolle seizoensgroenten, plukvers
heerlijk hoeveijs, patatharde hoevekazen, tafeldruiven,
aardbeien, verfrissend
jes, sappig hoevevlees, smakelijke
wijnen, wijnappelsap, bitterzoet witloof, parelende
al in de mond?
gaardslakken.. Loopt het water je
of facebookpagina
Neem eens een kijkje op de website
je boodschappentas.
van de bedrijven en kom langs met

Ann Vandepoel
landbouwster

GESCHENKMAND

of op zoek naar een
Een fruitmand geleverd op het werk
en streekproducten?
originele geschenkmand met hoeve-

BOERENMARKTEN IN VLAAMS-BRABANT
zijn er een aantal
In het Vlaams-Brabantse Pajottenland
uit de omgeving biegezellige boerenmarkten. Boeren
producten aan.
den er hun kwaliteitsvolle en dagverse

VERGADEREN OP DE BOERDERIJ
vergaderlocaOp zoek naar een unieke en inspirerende
alle rust.
tie? Op de boerderij vergader je in

In het najaar kunnen VlaamsBrabantse basisscholen en
initiatieven van buitenschoolse
kinderopvang inschrijven
voor een gratis witloofbox. Hiermee
leren kinderen op
een eenvoudige en
speelse manier
witloof telen
en proeven. De
witloofbox van
Wimmeke W.
bestaat uit
een teeltkit, teelthandleiding
en lesmateriaal.

vijfde en zesde leerjaar.

in Vlaanderen van VLAM.
Netwerk van zuivelambassadeurs
maken kinderen
Met de educatieve projecten van Melk4kids
kennis met het vervan 3 tot 12 jaar op een speelse manier
haal van de koe en de melk!
op ontdekkingstocht
De melkveehouder neemt je mee
Vlaams-Brabantse bedrijdoorheen zijn of haar bedrijf. De
‘Boeren met Klasse’.
van
lid
ook
ven uit dit netwerk zijn

WWW.KIJKBOERDERIJEN.BE
land- en tuinbouwbeKijkboerderijen zijn het netwerk van
Gilden en Plattelandsdrijven in Vlaanderen van Landelijke
uit dit netwerk zijn
klassen. De Vlaams-Brabantse bedrijven
ook lid van ‘Boeren met Klasse’.

WWW.LESSENPAKKET.BE

downloaden over landHier kan je gratis lessenpakketten
(kleuteronen tuinbouwproducten voor het basisonderwijs
derwijs en lager onderwijs).

via
Meer info voor scholen vind je
asse
www.vlaamsbrabant.be/boerenmetkl

www.vlaamsbrabant.be/witloofbox

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/hoeveproeven

WWW.MELK4KIDS.BE

Vind hoeveproducten in je streek
www.straffestreek.be
www.rechtvanbijdeboer.be

programma aan op kindermaat.

www.vlaamsbrabant.be/kinderfeestjeopdeb

oerderij

PICKNICK EEN HOEVE

een wandel- of fietstocht
Is er iets dat meer ‘puur’ is dan tijdens
verwend te worden met een
halt te houden op een hoeve en
en streekproducten?
picknickmand vol heerlijke hoeveeen hoeve’ met 11 landeDownload gratis de brochure ‘Picknick
een hoevepicknick en 2 picklijke wandel- en fietstochten met
Langs elke tocht ontdek
nickweekendjes in een actieve hoeve.
goedgevulde picknickeen
je
boerin
of
boer
je een hoeve waar
volstaat om je mand(-en)
mand toestopt. Een telefoontje vooraf
te reserveren.

www.vlaamsbrabant.be/picknickeenhoeve

EEN BOERDERIJBEZOEK RESERVEREN
Ontdek de deelnemende bedrijven

op de achterzijde.

1. KIES EEN BOERDERIJ UIT DE LIJST.

Halle-Vilvoorde.
32 bedrijven in het arrondissement
Leuven.
47 bedrijven in het arrondissement

2. NEEM CONTACT OP MET HET BEDRIJF
MAAK DE NODIGE AFSPRAKEN.

EN

uur. De prijs hangt af van het proEen rondleiding duurt gemiddeld 2
betaal je contant aan de boer(in).
gramma. Het afgesproken bedrag

3. BEZOEK DE BOERDERIJ EN BELEEF,

PROEF, GENIET

BOEREN

MET KLASSE

>> EEN LIJST VAN DE AANGESLOTEN
HOEVES VIND JE OP DE ACHTERZIJDE VAN DEZE KAART.

KOM HIER OP BOERDERIJBEZOEK MET
WELKOM NA AFSPRAAK!

Pr o e ve n h o o r t
e r n at u u r li j k o o k
b i j! H e el w at
boerderijen bieden
h e e r lijke h o e ve p r o d u c te n a a n .

KLAS OF GROEP.

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/BOERENMETKLASSE

Je herkent de bedrijven aan
dit bordje

t.be
1, 3010 Leuven - 016-26 72 49 - landbouw@vlaamsbraban
land- en tuinbouw - Provincieplein
brabant.be
Provincie Vlaams-Brabant - dienst
tuinbouw - 016-26 70 57 - monique.swinnen@vlaams
Swinnen - gedeputeerde voor land- en
Beleidsverantwoordelijke: Monique
Foto: Tim De Backer voor Libelle

WANDELEN, FIETSEN EN PAARDRIJDEN
VLAAMS-BRABANT

IN

je kuiten in! Vlaams-BraTrek je wandelschoenen aan of smeer
uitgestippelde wandelinbant heeft een waaier aan prachtige,
je van knooppunt tot knoopgen en ruiterroutes. Fietsen kan
punt op het fietsnetwerk.
kan je kopen bij
De kaarten van de fiets- en wandelnetwerken
in de provincie Vlaamsde toeristische diensten en boekhandels
brabant.be/publicaties
Brabant of via www.toerismevlaams
downloaden via
Ruiter- en menroutes kan je gratis
erisme
www.toerismevlaamsbrabant.be/paardento

PLATTELANDSPADEN IN VLAAMS-BRABANT

wandel- of fietsroute
Een Plattelandspad is een uitgestippelde
platteland en natuur. In
met educatieve borden over landbouw,
Galmaarden, Glabbeek,
Vlaams-Brabant vind je er in Bierbeek,
Gooik, Londerzeel, Opwijk en Ternat.
Meer info www.plattelandsklassen.be

BOEREN

MET KLASSE

pluimvee

Groeps- en klasbezoeken aan
land- en tuinbouwbedrijven
+ OVERZICHTSKAART

LANBOUWSTREKEN

LEGENDE
belangrijkste waterlopen
arrondissementsgrenzen
en provinciegrenzen
autosnelweg

65 VLAAMS-BR ABANTSE
FUSIEGEMEENTEN

leemstreek

akkerbouw:
vooral granen
akkerbouw: granen
en suikerbiet

zandleemstreek
gemeenten

stedelijk gebied

maïs

cichorei

vlas

aardbeien

druiven onder glas

groenten
openlucht

witloof

druiven openlucht

groenten
onder glas

kruiden

fruitteelt

snijbloemen
onder glas

varkenshouderij

schapen

boomkwekerijen

asperges

zandstreek
kempen

aardappelen

vleesvee

EDITIE 2015

Kaart Boeren met Klasse
Het netwerk “Boeren met Klasse 2015”
bundelt 79 land- en tuinbouwbedrijven
die, na afspraak, hun deuren openzetten
voor groeps- en klasbezoeken. De boer of
boerin leidt je graag rond op hun bedrijf.
Hier vind je de kaart met de deelnemende
bedrijven:
www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse

56

melkvee

LAND- EN TUINBOUWGEBRUIK

Gewassen aardappelen

paarden
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DEEL IV WELZIJN (PEOPLE)

FIGUUR 28 I EVOLUTIE VAN HET AANTAL BEZOEKERS (X1.000) EN HET AANTAL BEDRIJVEN IN HET NETWERK BOEREN MET KLASSE (2010 – 2015).
Bron: dienst land- en tuinbouw, provincie Vlaams-Brabant

4.3 Boeren op een Kruispunt
en Agrobedrijfshulp
Boeren op een Kruispunt vzw werd in het leven geroepen
om landbouwers met een bedrijf in financieel zwaar weer
te helpen. Boeren op een Kruispunt werkt met een vast
team van zes consulenten die ondersteund worden door
vrijwilligers. Samen zoeken ze een antwoord op de zeer
uiteenlopende hulpvragen van boeren en tuinders. Landen tuinbouwers die omwille van economische, sociale of
andere redenen ernstig in de problemen komen worden
door hen persoonlijk begeleid.

De kernopdracht van Agrobedrijfshulp is hulp te bieden
aan land- en tuinbouwbedrijven in geval van ziekte, ongeval, overlijden, vakantie of andere familiale gebeurtenissen
die betrekking hebben op de verzekerde personen.
Meer info: www.agrobedrijfshulp.be
De provincie ondersteunt beide organisaties met een jaarlijkse werkingssubsidie.

Meer info: www.boerenopeenkruispunt.be

Klasbezoek aan een landbouwbedrijf
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DEEL V.

LANDBOUW IN DE TOEKOMST
Kijken in de toekomst en voorspellen wat
we pakweg in 2050 als dagelijkse kost
zullen eten blijft giswerk. Reeds in 1917
werd deze affiche gepubliceerd door de
US Food Administration. Geef toe, nog
steeds actueel toch? (bron: Veldverkenners.be)

58
Landbouwperceel
met ruggen (met drempels tegen erosie)
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DEEL V LANDBOUW IN DE TOEKOMST

Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat landbouw de laatste
20 jaar een sterke evolutie heeft doorgemaakt en het ziet
er naar uit dat we voor een aantal uitdagingen nog maar
aan het begin staan. Denk bijvoorbeeld aan het beperken
van en omgaan met de klimaatverandering. Bovendien
zullen we tegen 2050 volgens de Verenigde Naties met
meer dan 9 miljard mensen zijn en verwacht de FAO dat
er tegen 2050 wereldwijd ongeveer 73% meer vlees zal
gegeten worden. Naast de uitdagingen tekenen zich ook
enkele nieuwe trends af in consumptiepatronen, dit zijn
dan weer kansen waar landbouwers kunnen op inspelen.
Of dit al of niet succesverhalen worden hangt van veel
factoren af. Maar wie kon anno 1980 voorspellen dat we
in 2015 met onze smartphone overal en gelijk wanneer
online de weersvoorspellingen zouden kunnen opvolgen?

De eerste insectenburgers liggen momenteel al in de winkelrekken. Tot slot wordt ook kweekvlees (vlees dat in een
lab gekweekt wordt op basis van stamcellen) als mogelijkheid soms genoemd, maar op (middel)lange termijn is
ondertussen duidelijk dat geen commerciële toepassingen
te verwachten zijn omwille van de hoge kostprijs en technologische problemen (Metaforum, 2015).

We hebben in dit hoofdstuk niet de ambitie om alle uitdagingen, kansen en toekomstscenario’s tot in detail te
schetsen. We halen enkele opvallende elementen aan
en dit weer gegroepeerd volgens economie, ecologie en
welzijn. We verwijzen in het kaderstukje achteraan graag
verder naar diverse rapporten en brochures met meer achtergrond en uitdieping.

5.1 Economie (profit)
Landbouw is en blijft vooral onderdeel van een macro-economische omgeving. Via allerlei interacties is landbouw verbonden met de rest van de economie en bovendien sterk afhankelijk van politieke ontwikkelingen. Een
sprekend voorbeeld is de Rusland boycot met kelderende
prijzen voor appelen, peren en varkensvlees als gevolg. De
landbouwsector zal verder worden geconfronteerd met liberalisering van de wereldhandel en globalisering van
de voedselketens. De complexiteit in de prijsvorming en
de daarmee gepaard gaande prijsvolatiliteit, brengt grote
onzekerheid mee voor landbouwers, zowel in de EU als
daarbuiten. Een grote uitdaging op wereldvlak is dus niet
alleen het garanderen van voedselzekerheid bij een groeiende bevolking, maar ook de onzekerheid van het inkomen voor de landbouwer beperken.
Nieuwe teelten en nieuwe markten zullen worden
aangeboord. Ondanks het feit dat onze regio een groeiend aantal vegetariërs telt, tekent zich wereldwijd een
toenemende vraag naar vlees af, dit kan resulteren in toenemende voederprijzen (bv. soja uit Brazilië). Aangezien
Vlaanderen een belangrijke vleesproducerende regio is,
kan deze vraag een invloed hebben op de landbouwproductie. Bijvoorbeeld door vleesveebedrijven die zich meer
gaan toeleggen op de eigen teelt van plantaardige eiwitten (klaver en luzerne, maar ook soja) als reactie op de
hogere voederprijzen. Ook quinoa wordt als veevoeder
genoemd, maar eerder is het interessant als ‘superfood’
voor menselijke voeding en zou het vlees kunnen vervangen. De eerste Vlaamse quinoa werd onlangs geoogst en
ook in het Vlaams-Brabantse Proefcentrum Herent werd
een proefperceel aangelegd. Insecten komen meer en
meer in de media als potentiële vleesvervangers en worden als duurzame eiwitleverancier naar voor geschoven.

Proefveld goudsbloem
Recent wordt sterk ingezet op een transitie naar een
bio-economie, waarbij niet alleen voeding en voeder,
maar ook materialen en energie uit biomassa worden geproduceerd. Bio-economie (soms ook wel biogebaseerde
economie of biobased economy afgekort als BBE) staat
voor een economie die gebaseerd is op groene grondstoffen, dit zijn grondstoffen uit biomassa die per definitie
hernieuwbaar zijn, als alternatief voor de huidige economie die voornamelijk gebaseerd is op fossiele grondstoffen. De biogebaseerde economie kan opgesplitst worden
in enerzijds biogebaseerde energie (zoals biobrandstoffen,
bio-warmte) en anderzijds bio-materialen (bioplastics, papier, houtpulp, vezelplaten en biochemicaliën). Voor de
Vlaamse landbouw zit er een kans in kleinere volumes
biomassa, hoogwaardige toepassingen en lokale ketens,
men spreekt ook wel van niches. Al zijn er ook beleidsdocumenten die voedsel en voeder als prioritair beschouwen, dus ook voor niches. De evolutie naar bio-economie
kan deuren openen voor nieuwe gewassen en nieuwe
afzetmarkten, maar ook leiden tot een betere valorisatie van reststromen uit de landbouw. Voorbeelden zijn
suikerbieten- en miscanthusteelt voor energieproductie,
59
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hennep en vlas als leveranciers van vezels, karwij, dille en
munt voor carvon (een natuurlijke kiemremmer). Goudsbloem dat sinds 2014 in proefcentrum Herent onderzocht
wordt past in deze categorie. Het proefcentrum wil zulke
nieuwe ontwikkelingen opsporen, oppikken en verspreiden naar de landbouwpraktijk. In dat kader gebeuren nu
veldproeven met goudsbloem. Dit plantje heeft namelijk
meer in zijn mars dan het tot op vandaag in siertuintjes
toont. Naast toepassingen in cosmetica is ook voeding een
beloftevolle afzetmarkt. Samenvattend kan gesteld worden dat innovatie belangrijk is om de weerbaarheid van
de sector te verhogen. Maar om innovatie te realiseren
zijn onderzoek, voorlichting en netwerken noodzakelijk.
En laat dat nu net de kerntaak van de praktijkcentra zijn.
In Vlaams-Brabant zet het onderzoek van proefcentrum
Herent en Pamel niet voor niets in deze legislatuur vooral
in op innovatie en duurzaamheid.

Wondershare
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bouw zijn de hoge grondprijzen een belemmering.
Maar het is niet allemaal kommer en kwel. De centrale ligging, de nabijheid van een grote afzetmarkt en de
mogelijkheden om seizoenarbeiders aan te trekken, bieden kansen voor de toekomst. Een verstedelijkte regio
als Vlaams-Brabant bezit over het algemeen heel wat
mogelijkheden voor een landbouw die inspeelt op maatschappelijke noden (bv. groene zorg, landbouweducatie).
Bovendien staat de consument meer en meer open voor
authentieke hoeveproducten. De tendens van verbreding zal zich naar alle waarschijnlijkheid verderzetten.
De keuze voor verbreding is afhankelijk van economische
motieven, maar ook van persoonlijke beslissingen en vaardigheden van de boer/boerin. Anderzijds wordt ook een
verdere daling vastgesteld van het aantal landbouwers. De
bedrijven worden gemiddeld gezien groter en specialisatie en schaalvergroting blijven belangrijk om economisch
rendabel te zijn.
Verwachting is dat ook op het vlak van machines er heel
wat zal veranderen. De voorbije decennia was er een duidelijke trend naar steeds grotere en zwaardere tractoren
en machines om sneller en efficiënter te kunnen werken.
Deze trend zal zich verder zetten, al stuit hij op een aantal grenzen zoals de breedte van de openbare weg en de
draagkracht van de bodem. Daarnaast zal de evolutie van
drones, gps, sensoren en scans mogelijk een heel andere
trend doen ontstaan, namelijk naar veel kleinere en meer
specifieke machines. In die context spreken we van precisielandbouw en smart farming, bedoeling is om de
inputs te beperken en zo kosten te besparen, maar ook
om kwaliteit te verhogen en verliezen naar het milieu te
beperken.

5.2 Ecologie (planet)
In dit rapport werd veelvuldig aangetoond dat de landbouw in Vlaanderen en Europa sterk door een ecologisch
kader beïnvloed wordt. De uitdagingen die zich op dit vlak
duidelijk aftekenen zijn klimaatverandering, biodiversiteit,
water, bodem en niet-hernieuwbare hulpbronnen.

Miscanthus

Uit een studie die de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
uitvoerde in de rand rond Brussel, bleek dat de meeste
land- en tuinbouwers in de rand meer nadelen dan voordelen zien aan hun ligging in de stadsrand. Vooral de hoge
gronddruk en –prijzen, het drukke verkeer en het onbegrip van omwonenden spelen de boeren er parten (VLM,
2015). Het landbouwinkomen en dus de leefbaarheid van
de landbouwbedrijven verslechtert gestaag over de laatste decennia (Bergen, 2009). De levensvatbaarheid van de
landbouw zal in de toekomst verbonden blijven met de
beschikbaarheid van gronden, een duidelijk knelpunt
voor onze regio. Ook voor de groei van biologische land60

De relatie van de mens met de rest van het ecosysteem
kan voor een groot deel gevat worden aan de hand van
het begrip ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten
zijn de voordelen die mensen van ecosystemen hebben.
Doordat landbouw nauw verweven is met de rest van het
ecosysteem is hij ook gevoelig voor verstoringen die er
plaatsvinden. Wanneer diensten als bodemvorming, bestuiving of waterhuishouding in het gedrang komen dan
zal de landbouw hier snel onder lijden. Vandaar de stijgende maatschappelijke aandacht voor de relatie tussen
landbouw en ecosystemen. Het recentste natuurrapport
(www.nara.be) is volledig gebaseerd op ecosysteemdiensten, waarvan verschillende rechtstreeks met landbouw
verbonden zijn zoals voedselproductie, natuurlijke plaagbeheersing, erosie en bodemvruchtbaarheid, …
Agro-ecologie en agro-ecologische principes krijgen
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recent veel aandacht. Agro-ecologie kan omschreven
worden als de wetenschap die ecologische principes toepast om duurzame landbouwecosystemen te ontwerpen.
Agro-ecologie probeert de nood aan chemische stoffen te
beperken door landbouwsystemen te ontwerpen - zowel
op bedrijfs- als op landschapsschaal - die de natuurlijke
ecosystemen zoveel mogelijk benaderen. Als voorbeeld
van een agro-ecologisch principe wordt vaak natuurlijke
plaagbeheersing vermeld. Er kan dus gesteld worden dat
deze wetenschap gebruik maakt van ecosysteemdiensten,
maar het gaat ook breder. Agro-ecologie heeft volgens
sommige strekkingen ook betrekking op sociale en economische rechtvaardigheid. Het onderscheid met duurzame landbouw is dan ook niet altijd duidelijk (Metaforum,
2015).
Omwille van de kostprijs voor energie, de eindigheid van
grondstoffen en het belang van het klimaat, vloeien nu al
projecten en initiatieven voort rond energie efficiëntie en
–opwekking zoals uit biomassa. Rekening houdend met
de dalende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen zal
het ook in de toekomst noodzakelijk zijn om de energie
efficiëntie te verbeteren.
Het belang van de bodemkwaliteit groeit. Bodemkwaliteit is een complex begrip waarbij chemische, fysische
en biologische factoren interageren. Het streven naar een
verhoging van het organische stofgehalte in de bodem is
een lange termijn proces, maar kan sterk bijdragen aan
verschillende doelstellingen. Met het zwaarder worden
van de landbouwmachines neemt ook de aandacht voor
bodemverdichting toe. Innovatieve technieken zoals bandendrukwisselsystemen kunnen een verslechtering van de
bodemstructuur helpen vermijden.
De voetafdruk van voedsel bedraagt een derde van
onze totale ecologische voetafdruk. Duurzamer voedsel consumeren is dus een belangrijke manier om deze
voetafdruk kleiner te maken. Het consumentengedrag is
hierin een kritische factor, want jammer genoeg bestaat
de paradox waarbij de samenleving aan de ene kant pleit
voor een duurzame landbouw, maar aan de andere kant
de consument onvoldoende bereid is daarvoor te betalen. Het promoten van korte keten zoals thuisverkoop,
CSA-bedrijven, voedselteams etc, … kan een manier zijn
om het tij te keren en draagt bij in de doelstellingen rond
klimaatneutraliteit.
Voedselverspilling is een belangrijk thema op de politieke agenda en een verdoken milieuprobleem. De VN schat
dat wereldwijd ongeveer een derde van de voedselproductie verloren gaat. Die verspilling is een gemiste kans
om de globale voedselzekerheid te verbeteren. In landen
met hogere inkomens ligt het probleem overwegend bij
de consument en de distributie, waar 40% verloren gaat
(Platteau et al., 2014). Verlies aan voedsel staat gelijk aan
verlies van schaarse grondstoffen, energie, water enz. die
gebruikt worden om het voedsel te produceren. Het totale voedselverlies plus de nevenstromen die ontstaan in
de Vlaamse voedselketen wordt geschat op 1.936.000 tot

2.290.000 ton of 314 tot 372 kilogram per capita en per
jaar.

5.3 Welzijn (people)
Het groeiend maatschappelijk bewustzijn rond voeding kan gezien worden als een kans (SALV, 2015). De
trend van verbreding zal zich daardoor naar alle waarschijnlijkheid verderzetten. Ook nieuwe vormen van landbouw zoals stadslandbouw en community supported
agriculture (CSA) zullen hier wel bij varen. Er is momenteel nog een grote diversiteit van wat onder de noemer
stadslandbouw gerekend wordt. Op dit moment ligt de
focus van stadslandbouw vaak nog op sociaal en ruimtelijk vlak. Het heeft een educatieve functie, het kan bijdragen tot groenvoorziening, sociale tewerkstelling creëren, tijdelijke invulling geven aan braakliggend terrein en
sociale cohesie bevorderen. De economische component
zal op termijn mogelijk de doorslag geven. Er is wel een
consensus dat lokale voedselstrategieën kunnen bijdragen
aan sociale cohesie en een hulpmiddel kunnen zijn voor de
integratie van zorgbehoevenden.
Ook de vergrijzing kan het consumptiepatroon beïnvloeden en hierdoor kunnen bepaalde niches belangrijker worden. Ook nu al is vergrijzing in bepaalde plattelandsgemeentes duidelijker zichtbaar dan in andere meer
stedelijke regio’s. Brits onderzoek toonde aan dat oudere
consumenten een sleutelmarkt zullen vormen voor diverse goederen, niet in het minst voor voeding. Zo bleken
oudere mensen zeer sterk te vragen naar gebruiksgemak,
en benadrukken ze het belang van lokaal geproduceerde
voeding. Voor deze groeiende groep consumenten spelen ook gezondheidsaspecten een doorslaggevende rol
(VMM, 2012). De vraag naar zorgvoorziening van zowel
ouderen als bijvoorbeeld kinderopvang stijgt.
Een open vraag is hoe het welzijn van de boer, gekoppeld aan het inkomen, zal evolueren. Dat zal in belangrijke
mate bepalen wie ons voedsel in 2050 zal produceren.

Zaaimachine op perceel met niet-kerende bewerking
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Meer lezen?
• Een uitvoerig rapport dat als achtergronddocument bij het Landbouwrapport (LARA)
2014 verscheen, schetst de economische en
politieke ontwikkelingen op internationaal
vlak. Volgende topics worden o.a. besproken: economische crisis, klimaatverandering,
biodiversiteit, niet-hernieuwbare hulpbronnen, demografie en stijgende levensstandaarden, ggo’s en internationale handelsbetrekkingen. (Mahy et al., 2015)
• De drijvende krachten op het landbouw- en
voedingssysteem werden in kaart gebracht
in het topic-rapport ‘Transitie naar een
duurzaam landbouw- en voedingssysteem
in Vlaanderen: een systeemanalyse’ (VMM,
2012). De belangrijkste drijvende krachten
die druk zetten op het systeem zijn veranderende consumptiepatronen, stijgende
voedselvraag, globalisering, druk op het
leefmilieu, klimaatsverandering en een toenemende digitalisering. De druk vanuit deze
verschillende hoeken wijst op de noodzaak
van een veerkrachtig, flexibel en duurzame
keten die in staat is schokken op te vangen
en de maatschappelijke duurzaamheidsuitdagingen te counteren.
• Metaforum (2015). Voedselproductie en
voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid. www.kuleuven.be/metaforum
• Vlaamse Land Maatschappij (2015). Boeren rond Brussel. Kansen en bedreigingen
voor voedselproductie in de Vlaamse Rand.
D/2015/3241/146.
• Vooruitblikken met Veldverkenners.
Hoe en wat eten we in 2050? VILT (2015).
• w ww.lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/
publicaties/studies/voedselverlies
• Vlaams adaptatieplan klimaat
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TERMINOLOGIE EN AFKORTINGEN
ADSEI 		 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
		 (onderdeel van de federale overheidsdienst economie)
AJE		Arbeidsjaareenheid
BO 		 Beheerovereenkomst
Bodembalans 		
		
		
		

De bodembalans geeft een theoretisch inzicht op het fosfor- en stikstofoverschot.
Het geeft weer hoeveel nutriënten er verloren kunnen gaan, die een maat zijn
voor de mogelijke belasting van de lucht en het grond- en oppervlaktewater
(MIRA, 2013).

Bodemkwaliteit 		 De bodemkwaliteit is het geheel van biologische, chemische en fysische
		 eigenschappen en processen (MIRA, 2013).
Biodiversiteit 		
		
		
		

De variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van,
onder andere, terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de
ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; dit omvat mede de diversiteit
binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen (93/626/EEG).

CVBB 		 Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting
CSA 		 Community Supported Agriculture
EHEC 		 Enterohemorragische Escherichia coli
Functionele agrobiodiversiteit 		
		
		
		

Alle organismen en processen die de landbouw ondersteunen (D’Haene et al.,
2010). Zo zal er bijvoorbeeld een gunstig bodemklimaat gecreëerd worden door
bodemorganismen en vindt de bestuiving van gewassen plaats door hommels,
bijen en andere insecten.

GLB 		 Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
IHD 		 Instandhoudingsdoelstellingen
IPM 		 Integrated Pest Management of geïntegreerde teelt
HHZ 		 Homogene hydrogeologische zones
LEADER 		 Liaison Entre Action de Développement Economique Rurale
MAP 		 Mestactieplan
OS 		 Organische stof
PAS 		 Programmatische aanpak stikstof
PDPO 		 Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
SBZ 		 Speciale beschermingszone
Vermesting of eutrofiëring		 De aanrijking van de bodem, water en lucht met nutriënten (stikstof, fosfor,
		 kalium) waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord
		 worden (MIRA, 2013).
Vlaco 		 Vlaamse compostorganisatie
VLM 		 Vlaamse Landmaatschappij
VMM 		 Vlaamse Milieumaatschappij
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BIJLAGES
BIJLAGE 1A I PROCENTUELE VERDELING VAN AKKERBOUW EN WEILANDSTALEN IN ZEVEN BODEMVRUCHTBAARHEIDSKLASSEN VOOR % ORGANISCHE
KOOLSTOF IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT (PERIODES 2000 – 2003, 2004 – 2007, 2008 – 2011).
Bron: Boon et al., 2004; Boon et al. 2009; Maes et al., 2012.

ORGANISCHE KOOLSTOF - AKKERLAND

ORGANISCHE KOOLSTOF - WEILAND
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BIJLAGE 1B I PROCENTUELE VERDELING VAN AKKERBOUW EN WEILANDSTALEN IN ZEVEN BODEMVRUCHTBAARHEIDSKLASSEN VOOR GEHALTE FOSFOR
IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT (PERIODES 2000 – 2003, 2004 – 2007, 2008 – 2011).
Bron: Boon et al., 2004; Boon et al. 2009; Maes et al., 2012.

FOSFOR - AKKERLAND

FOSFOR - WEILAND
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