
Hoofdlijnen

• Ondanks de verbeterde eco-efficiëntie en de dalende milieudruk zijn de

doelstellingen waterkwaliteit nog niet bereikt. Bijkomende inspanningen in

mest- en bestrijdingsmiddelenbeleid zijn nodig.

• De meeste energie in de landbouw gaat naar verwarming van serres in de

glastuinbouw. Aardolie blijft de meest gebruikte energiedrager. Beleidsdoel

tegen 2013 voor de glastuinbouw is dat 75 % van de energie uit aardgas of

hernieuwbare energiebronnen komt. In 2005 bedroeg het aandeel aardgas

30 %.

• In 2005 gebruikte de landbouw ongeveer 3,2 miljoen kg actieve stof bestrij-

dingsmiddelen. De druk op het waterleven daalde met 43 % tussen 1990 en

2005. De impact van insecticiden op waterleven is groot.

• Bodemverlies door het rooien van gewassen is, naast watererosie, een

ingrijpend bodemerosieproces. De massa bodem die door rooien wordt

afgevoerd van akkers, overstijgt de massa bodem die door watererosie in

waterlopen komt.

• Co-existentie van transgene en niet-transgene maı̈s wordt lastig in

Vlaanderen met zijn versnipperde perceelstructuur. Als isolatieperimeters

meer dan 50 m breed zijn, wordt het moeilijk om niet-transgene maı̈s buiten

de invloedssfeer van transgene maı̈s te houden in gebieden waar veel maı̈s

groeit, waar het aandeel transgene maı̈s hoog is, waar transgene maı̈s op een

groot aantal kleine percelen wordt verbouwd en waar transgene maı̈s

willekeurig over het gebied voorkomt.
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Inleiding

Dit hoofdstuk bevat drie onderwerpen die de relatie tussen landbouw en milieu

belichten. De selectie gebeurde op basis van de beschikbaarheid van nieuwe

gegevens en de actualiteit.

Een eerste focus analyseert het energiegebruik en het gebruik van bestrijdingsmid-

delen per deelsector in de landbouw op basis van een nieuwe gegevensbron:

het landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij.

Daarbij wordt eerst de eco-efficiëntie van de gehele sector landbouw in beeld

gebracht.

Een tweede focus diept het probleem van bodemverlies door het rooien van

gewassen uit. De omvang van dat proces kan nu duidelijk begroot worden voor heel

Vlaanderen.

Tot slot wordt stilgestaan bij de co-existentie tussen transgene en niet-transgene

maı̈s: kunnen beide teeltwijzen naast elkaar bestaan in Vlaanderen? Dit kadert in het

actuele debat bij de voorbereiding van Vlaamse regelgeving hieromtrent.
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3.1 Milieudruk en eco-efficiëntie van de
landbouw

Eco-efficiëntie verbetert

In figuur 3.1 worden de belangrijkste drukindicatoren van de landbouw, exclusief

zeevisserij, tegenover een economische activiteitsindicator geplaatst, zodat de

grafiek een beeld geeft van de eco-efficiëntie van de sector. Als drukindicatoren zijn

het energiegebruik, het watergebruik, de broeikasgasemissie, de potentieel

verzurende en de vermestende emissie, de emissie van fijn stof, de druk op het

waterleven door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de erosiegevoeligheid van

het landgebruik geselecteerd. Als economische indicator is gekozen voor de bruto

toegevoegde waarde (BrTW) tegen marktprijzen (exclusief productgebonden

subsidies), waarvan de reële groei wordt weergegeven.

Voor 2005 werd de BrTW geschat op 2 549 miljoen euro, tegenover 1 841 miljoen in

1990. De BrTW vertoonde een stijgende trend tot 2003, maar kent de laatste jaren een

terugval. Met uitzondering van de erosiegevoeligheid van het landgebruik, vertonen

alle drukindicatoren een dalende trend, soms zelfs zeer sterk. Er heeft m.a.w. een

(absolute) ontkoppeling plaats tussen de activiteit en de milieudruk. De sector

produceert milieuvriendelijker. Schaalvergroting en een sinds 2000 dalende veestapel

versterken de dalende trend van de emissies en brongebruik.

Figuur 3.1: Eco-efficiëntie van de landbouw (Vlaanderen, 1990-2006)
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Voor de berekening van de vermestende emissie zijn de excretiecoëfficiënten uit MAP3 gebruikt.

Bron: ILVO-L&M, op basis van AMS, Eurostat, K.U.Leuven, VITO, UGent, NIS, VLM en VMM
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De erosiegevoeligheid van het landgebruik wordt bepaald door de mate waarin de

gewassen de bodem bedekken. Ze is tussen 1990 en 2001 met 23 % gestegen. Dat is

het gevolg van een veranderd teeltpatroon, met minder blijvend grasland en granen,

maar meer maı̈s. Aangezien het maı̈sareaal sinds 2001 niet meer uitbreidt en zelfs

licht daalt, stabiliseert ook de bodemerosiegevoeligheid.

Het watergebruik in de landbouw wordt voor 2005 op bijna 67 miljoen m3 geschat en

is 3 % gedaald sinds 2000 (zie ook hoofdstuk 8 Waterhuishouding).

De landbouw is in Vlaanderen de tweede producent van fijn stof, na de transport-

sector. Dat is grotendeels te wijten aan de fractie PM10, waarvan de landbouw met

6 698 ton in 2006 zelfs de grootste producent is. Het gaat daarbij om stof dat opwaait

bij het bewerken van de gronden. De emissie is tussen 2000 en 2006 met 7 % gedaald.

Het energiegebruik in de landbouw is tussen 1990 en 2006 met 11 % gedaald, vooral

omwille van 15 % minder gebruik in de glastuinbouw (Energiebalans Vlaanderen

VITO). Dat staat in schril contrast met het totale energiegebruik in Vlaanderen dat

met 37 % gestegen is. Bovendien wordt in de landbouw overgeschakeld naar minder

vervuilende energiebronnen. Zo is het aandeel van zware stookolie gedaald van 56

naar 33 %, terwijl het aandeel van aardgas gestegen is van 4 naar 20 %. Toch is er nog

ruimte voor verbetering.

De emissie van broeikasgassen uit de landbouw is met 15 % gedaald tussen 1990 en

2006. Het energiegebruik speelt daarbij slechts een beperkte rol (20 % in 2006). Voor

de landbouw gaat het vooral om methaan dat vrijkomt uit de dierlijke spijsvertering

(22 %) en uit mestopslag (21 %) en om lachgas dat geproduceerd wordt bij biologische

processen in de bodem ten gevolge van bemesting (16 %). De daling vanaf 2000 volgt

dan ook de daling van de veestapel.

De doelstelling om tegen 2005 de druk op het waterleven door het gebruik van bestrij-

dingsmiddelen met de helft te verminderen werd in 2003 gehaald. Daarna is de druk

opnieuw gestegen. De globaal dalende trend komt op -43 %. Die daling volgt enerzijds

uit het gedaalde gebruik (-29 %), anderzijds uit het verbod op enkele zeer schadelijke

middelen. Een lichte stijging in de verkoop van middelen met een zeer hoge toxiciteit

voor waterorganismen, veroorzaakt de stijging van de laatste jaren. Daarbij komen

nog een aantal stoffen voor in het oppervlaktewater in concentraties die mogelijk

acute en/of chronische effecten kunnen veroorzaken (zie hoofdstuk 7 Kwaliteit

oppervlaktewater).

De potentieel verzurende emissies zijn met 54 % gedaald sinds 1990. In 2006 is 80 %

daarvan ammoniak, waarvan de emissie daalt door de dalende mestproductie, het

emissiearm toedienen van mest en de geleidelijke invoering van emissiearme stallen.

In 2006 stoot landbouw 43 kton ammoniak uit, of 94 % van de uitstoot in Vlaanderen.

Daarmee is de geplande ammoniakreductie tot 45 kton voor heel Vlaanderen in 2010

bijna gehaald.

De landbouw is verantwoordelijk voor 54 % van de vermestende emissies in

Vlaanderen. Nochtans zijn die tussen 1990 en 2006 met ruim drie kwart gedaald
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(-79 %). Dat is grotendeels het gevolg van de daling van het overschot op de

bodembalans met 56 % voor stikstof (N) en met 88 % voor fosfor (P). De daling kwam

tot stand door een dalende dierlijke mestproductie (-20 % voor N, -24 % voor P), een

stijgende mestverwerking en -export (x 10 voor N, x 6 voor P), een sterk dalend kunst-

mestgebruik (-40 % voor N, -86 % voor P) en een stijgende gewasafvoer (+17 % voor N,

+20 % voor P). Met andere woorden, zowel de dierlijke als de plantaardige productie

springen efficiënter om met nutriënten. De lichte stijging van de vermestende

emissie in 2006 is het gevolg van een slechte oogst, met een lagere gewasafvoer dan

gewoonlijk. Ondanks de toegenomen efficiëntie en de voortdurende daling van het

overschot op de bodembalans, blijft de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater

onvoldoende (zie ook hoofdstuk 7 Kwaliteit oppervlaktewater).

Milieudruk gewogen per deelsector

Nieuwe gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (AMS-LMN) laten toe een

analyse te maken van de milieudruk per deelsector van de landbouw. Volgende

indicatoren worden besproken: gebruik van energie en bestrijdingsmiddelen. De

analyse is te beschouwen als een nulmeting want er zijn momenteel enkel gegevens

van 2005 beschikbaar uit deze databron. Er worden zeven deelsectoren

onderscheiden conform de EU-typologie van landbouwbedrijven: zes gespeciali-

seerde types: akkerbouw, tuinbouw in open lucht (inclusief fruitteelt), tuinbouw

onder glas, melkvee, overig rundvee, varkens en ten slotte de gemengde bedrijven.

De pluimveesector is niet meegenomen (zie kadertekst).

Tabel 3.1 geeft het aantal bedrijven en het areaal weer van de referentiepopulatie

(zie kadertekst), zodat het belang van elke deelsector in het totale gebruik duidelijk

wordt. Omdat niet alle bedrijven in de extrapolatie konden worden meegenomen

(zie kadertekst), dekt de analyse 62 % van de Vlaamse landbouwbedrijven en 88 % van

het Vlaamse landbouwareaal.

Tabel 3.1: Aandeel van de deelsectoren in de landbouw in het aantal bedrijven en
het areaal van de referentiepopulatie (Vlaanderen, 2005)

deelsector bedrijven areaal

akkerbouw 8,4 % 13,7 %

tuinbouw in open lucht 12,4 % 5,4 %

glastuinbouw 9,0 % 0,8 %

melkvee 20,7 % 26,8 %

rundvee 14,2 % 16,9 %

varkens 11,4 % 5,4 %

gemengde bedrijven 23,9 % 31,0 %

Bron: AMS-LMN en landbouwtelling FOD Economie
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Milieudruk volgens het Landbouwmonitoringsnetwerk

Het Landbouwmonitoringsnetwerk
(AMS-LMN) verzamelt van 750 Vlaamse
land- en tuinbouwbedrijven bedrijfsecono-
mische en milieukundige gegevens
(De Becker, 2007). Bij die selectie wordt
getracht representatief te zijn voor de
Vlaamse landbouw. De informatie is van nut
voor de bedrijfsleider persoonlijk, maar ook
ter ondersteuning van het beleid op Vlaams
en Europees niveau. Het AMS-LMN voldoet
aan de eisen gesteld door het Europese
informatienet voor landbouwbedrijven,
waaraan jaarlijks wordt gerapporteerd om
een vergelijking tussen landen mogelijk te
maken. Het AMS-LMN wordt beheerd door
de Afdeling Monitoring en Studie van het
Departement Landbouw en Visserij (AMS).
Naast bedrijfseconomische parameters
worden ook voor volgende milieuthema’s
gebruiksgegevens verzameld: energie, bestrij-
dingsmiddelen, water en nutriënten. Op het
moment van deze publicatie is enkel de
analyse voor de eerste twee milieuthema’s
beschikbaar.

Om tot betrouwbare cijfers te komen worden
eerst de uitschieters verwijderd. Dan worden
de resultaten uit de AMS-LMN steekproef
geëxtrapoleerd naar de populatie zoals die is
vastgelegd door de 15 mei-landbouwtelling
(FOD Economie) op basis van het aantal
bedrijven per deelsector en drie
economische dimensieklassen. De
allerkleinste en de allergrootste bedrijven
worden niet meegenomen omdat het
AMS-LMN daarvoor niet representatief is.
Dat leidt tot een referentiepopulatie, zoals
weergegeven in tabel 3.1. Voor elk
milieukenmerk wordt er een aparte weging
toegepast omdat er andere bedrijven
uitschieters kunnen vertonen.
Er zijn na eliminatie van de uitschieters te
weinig gespecialiseerde pluimveebedrijven
in het AMS-LMN om de resultaten door te
trekken naar de referentiepopulatie, vandaar
dat de Vlaamse cijfers exclusief pluimvee
zijn. Door het industriële karakter van deze
sector is het immers moeilijk pluimvee-
kwekers te vinden die hun boekhouding door
het AMS willen laten doen.

Energiegebruik

Er worden vier energiedragers onderscheiden in het AMS-LMN: elektriciteit, aardgas,

steenkool en aardolie. Aardolie omvat zware en lichte stookolie en motorbrand-

stoffen. Het gebruik van die producten wordt omgezet naar MJ via de overeenkom-

stige energie- inhouden. Het AMS-LMN registreert enkel het directe energiegebruik,

dus bv. loonwerk en transport van meststoffen worden niet meegerekend. Er wordt

een opdeling gemaakt in verwarming en niet-verwarming (energie voor tractoren,

werktuigen, verlichting enz.).

Na extrapolatie bekomt men in 2005 een totaal energiegebruik door de Vlaamse

landbouw van 25,2 PJ. Dat cijfer is exclusief pluimvee omdat er onvoldoende

waarnemingen zijn in die deelsector. Het is 16 % minder dan de 30,1 PJ berekend in de

VITO Energiebalans Vlaanderen. De Energiebalans omvat echter ook loonwerk en

pluimvee (zie kadertekst). Pluimvee is er goed voor een energiegebruik van 0,7 PJ.
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Landbouwmonitoringsnetwerk versus Energiebalans Vlaanderen

De uitkomsten voor energiegebruik uit beide
bronnen zijn licht verschillend. Dit komt
omdat een verschillende methode is gevolgd.
Het LMN vertrekt vanuit een steekproef van
een beperkt aantal bedrijven en een
permanente registratie per bedrijf. Dit wordt
dan geëxtrapoleerd naar alle bedrijven in
Vlaanderen. Dat is een bottom-up methode
om tot het totale energiegebruik voor de
landbouw te komen. De sectorindeling is
bijgevolg gebaseerd op de hoofdactiviteit van
de bedrijven. Dit betekent dat er een
belangrijke deelsector gemengde bedrijven
bestaat, waar de landbouwers een mix van
activiteiten uitvoeren.

De cijfers uit de Energiebalans Vlaanderen
komen tot stand door enerzijds op literatuur
gebaseerde kengetallen te vermenigvuldigen
met de activiteiten (oppervlakte, aantal
dieren). Dit is te aanzien als een activiteits-

gebaseerde methode, waar de kengetallen
het gemiddelde verbruik per eenheid
weergeven, over alle soorten bedrijven heen.
De sectorindeling is gebaseerd op homogene
activiteiten zoals alle rundvee samen of alle
varkens samen. Anderzijds wordt het
aardgasverbruik van de landbouw, volledig
toegekend aan de deelsector glastuinbouw.
Het elektriciteitsverbruik in de glastuinbouw
is het verschil van het totaal voor de
landbouw, gerapporteerd door de
netbeheerders, min het elektriciteitsverbruik
van de overige deelsectoren, berekend op
basis van kengetallen.

Uit een bottom-up methode kunnen
gemiddelde kengetallen afgeleid en ingepast
worden in de Energiebalans Vlaanderen.
De Energiebalans Vlaanderen is de officiële
databron, waaraan ook beleidsdoelstellingen
worden afgetoetst.

Aardolie is met 70 % de belangrijkste energiedrager. Aardgas neemt 18 % voor zijn

rekening, elektriciteit 9 % en steenkool 3 %.

Binnen de landbouw is de glastuinbouw de grootste energiegebruiker met 15,4 PJ of

een aandeel van 61 % (figuur 3.2). Volgens de VITO Energiebalans Vlaanderen

bedraagt dat 21,0 PJ. De deelsector gemengde bedrijven noteert een aandeel van

11 %. De tuinbouw in open lucht omvat ook enkele bedrijven met kleine serres en

komt daarom op een aandeel van 8,3 %. De akkerbouw is de kleinste energie-

gebruiker.

Figuur 3.2: Aandeel energiegebruik in de landbouw per deelsector (Vlaanderen, 2005)
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Voor alle deelsectoren is aardolie de belangrijkste energiedrager gaande van 63 %

voor de glastuinbouw tot 91 % voor de akkerbouw. Uitgezonderd voor glastuinbouw

is elektriciteit de tweede grootste energiedrager gaande van 9 % voor akkerbouw tot

26 % voor melkvee. Aardgas wordt vooral gebruikt in de glastuinbouw, waar het 30 %

van de energie levert. Steenkool staat in voor 5 % van de energievoorziening in de

tuinbouw, zowel onder glas als in open lucht.

Figuur 3.3: Aandeel energiedragers in het energiegebruik in de landbouw per

deelsector (Vlaanderen, 2005)
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Sinds 1990 wordt er een omschakeling vastgesteld van aardolie en steenkool naar

aardgas (MIRA Kernset milieudata). In 2000 en in 2004 was die substitutie zelfs heel

aanzienlijk. Het proces is voornamelijk gestimuleerd door hoge olieprijzen. Aardgas

heeft een hoger rendement en is bovendien milieuvriendelijker. Tegen 2013 zou 75 %

van het energiegebruik in de glastuinbouw afkomstig moeten zijn van aardgas en

duurzame energiebronnen. Daartoe omvat het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012

overschakelingsmaatregelen, steunmaatregelen voor energiebesparing en warmte-

krachtkoppeling. Uit een recente studie blijkt dat het belang van aardgas, uitgedrukt

in oppervlakte aardgas verwarmde serre, toeneemt naarmate de serres jonger zijn

(Gavilan & Holmstock, 2007). Bij de oudste serres bedraagt het aandeel 17 % en dat

neemt geleidelijk toe bij de recentere serres: 28 % bij serres tussen de 10 en 20 jaar,

41- 42 % bij serres tussen 5 en 10 jaar en bij de jongste serres en 46 % bij de serres

tussen de 2 en 5 jaar.

In totaal gaat de meeste energie naar verwarming (18,7 PJ of 74 %) van voornamelijk

serres en varkensstallen (figuur 3.4). De tuinbouw in open lucht scoort ook hoog

omdat de gemengde tuinbouwtypes (open lucht en onder glas) daar mee in zitten.

De overige deelsectoren besteden hun energie voornamelijk aan tractoren,

werktuigen, verlichting, enz. Het energiegebruik door de Vlaamse landbouw is dus

erg afhankelijk van de weersomstandigheden en de teeltperiode van het gewas

onder glas. Tijdens een strenge winter moet er meer gestookt worden.
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Figuur 3.4: Aandeel van de bestemming van het energiegebruik in de landbouw per

deelsector (Vlaanderen, 2005)
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De glastuinbouw gebruikt veel energie omdat het om energie-intensievere gewassen

gaat. Het kengetal komt op bijna 5 300 GJ per ha (tabel 3.2). De tuinbouw in open lucht

scoort ook hoog. Dan volgen de gemengde bedrijven en de akkerbouw met respectie-

velijk 14 GJ/ha en 7 GJ/ha. Voor de dierlijke deelsectoren is de volgorde: varkens

(4 GJ/GVE), melkvee (3,5 GJ/GVE) en rundvee (3 GJ/GVE).

Tabel 3.2: Kengetallen energiegebruik in de landbouw per deelsector en
energiedrager (Vlaanderen, 2005)

deelsector eenheid elektriciteit aardgas steenkool aardolie totaal

akkerbouw GJ/ha 0,6 0,0 0,0 6,2 6,8

tuinbouw in open lucht GJ/ha 12,2 0,8 2,8 46,1 61,9

glastuinbouw GJ/ha 174,3 1 554,1 238,6 3 287,3 5 254,3

melkvee GJ/GVE 0,9 0,0 0,0 2,6 3,5

rundvee GJ/GVE 0,5 0,0 0,0 2,5 3,0

varkens GJ/GVE 0,8 0,0 0,0 3,2 4,0

gemengde bedrijven GJ/ha 2,3 0,1 0,1 11,5 14,0

GVE: grootvee-eenheid: 1 koe=1 GVE, 1 varken=0,15 GVE

Bron: AMS-LMN

Volgens Maertens & Van Lierde (2002) had de glastuinbouw in 2000 een intensiteit van

het primaire brandstofgebruik van 8 880 GJ/ha (enkel verwarming). Dat is heel wat

meer dan het globale AMS-LMN-kengetal van bijna 5 300 GJ/ha in 2005 (verwarming en

verlichting). Maertens & Van Lierde (2002) rekenen echter met alle bedrijven met een

glasoppervlak, dus ook de kleine bedrijven. Daar waar het AMS-LMN enkel de gespe-

cialiseerde glastuinbouwbedrijven in rekening brengt, dus enkel de grotere en

wellicht modernere bedrijven. Ondanks die methodologische verschillen kan worden

gesteld dat er de laatste jaren energiezuiniger wordt gewerkt in de glastuinbouw.
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Gebruik bestrijdingsmiddelen

Op basis van de samenstelling van de commerciële formuleringen van het bestrij-

dingsmiddel wordt de gebruikte hoeveelheid omgezet naar kg actieve stof. De 340

soorten actieve stoffen geregistreerd in het AMS-LMN worden herleid tot volgende

vier types: fungiciden, herbiciden (inclusief loofdoding), insecticiden (inclusief

acariciden) en overige. Bodemontsmettingsmiddelen vallen onder het laatste type

overige, maar ontsmettingsmiddelen voor o.a. het reinigen van de stal worden niet in

rekening gebracht. Sommige niet meer wettelijk erkende stoffen staan nog in de lijst,

omdat er nog sprake kan zijn van stockgebruik (bv. lindaan).

Na extrapolatie van de AMS-LMN-boekhoudgegevens bekomt men in 2005 een bestrij-

dingsmiddelengebruik van 3,2 miljoen kg actieve stof in de Vlaamse landbouw.

Omgerekend door de Vakgroep Gewasbescherming van de Universiteit Gent naar

jaarlijkse verspreidingsequivalenten (Seq), komt dat overeen met een milieudruk op

het waterleven van 22 miljard Seq. Verspreidingsequivalenten wegen de kg actieve

stof naar afbraaksnelheid in de bodem en toxiciteit voor waterorganismen. De cijfers

wijken weinig af van de schatting op basis van de verkoopcijfers van de bestrijdings-

middelen afkomstig van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

van de Voedselketen en Leefmilieu: een gebruik van 3,3 miljoen kg actieve stof en een

druk op het waterleven van 23,5 miljard Seq.

Bepaalde actieve stoffen (AS) zijn heel toxisch voor waterorganismen en wegen dus

zwaar door in de Seq-indicator (figuur 3.5). Op basis van de analyse in MIRA-T 2006

bepalen 20 actieve stoffen ongeveer 96 % van de Seq-waarde. 10 insecticiden bepalen

66 % van de Seq-waarde.

Figuur 3.5: Aandeel van het type bestrijdingsmiddel in de landbouw in het gebruik

en in de druk op het waterleven (Seq) (Vlaanderen, 2005)
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Bron: AMS-LMN en Vakgroep Gewasbescherming, UGent

De deelsector gemengde bedrijven is met een miljoen kg actieve stof de grootste

gebruiker van bestrijdingsmiddelen (figuur 3.6). Dat hoge aandeel in het gebruik (33 %) is

ondermeer te verklaren door het aanzienlijke areaal (tabel 3.1). Tuinbouw in open lucht

heeft een aandeel van 27 % (figuur 3.6). Het hoge aandeel van akkerbouw (17 %) is vooral

toe te schrijven aan de aardappelteelt. Glastuinbouw is de kleinste gebruiker (4 %).
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Fungiciden worden relatief meer ingezet in de plantaardige deelsectoren en

herbiciden in de dierlijke deelsectoren (figuur 3.6). Bij melkvee loopt het aandeel

herbiciden gebruikt op het areaal gras en groenvoeders zelfs op tot 72 %. In de

glastuinbouw is het aandeel overige bestrijdingsmiddelen relatief hoog (27 %).

Het gaat voornamelijk om bodemontsmetting.

Figuur 3.6: Gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw per deelsector en type

bestrijdingsmiddel (Vlaanderen, 2005)

fungiciden

herbiciden

insecticiden

overige

gemengde bedrijven

varkens

rundvee

melkvee

glastuinbouw

tuinbouw in open lucht

akkerbouw

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

gebruik (kg actieve stof)

Bron: AMS-LMN

Wat de druk op het waterleven betreft (figuur 3.7), zorgt de tuinbouw in open lucht

voor de grootste milieudruk (70 %), gevolgd door de gemengde bedrijven (15 %) en de

akkerbouw (7 %). De hoge milieudruk van de tuinbouw in open lucht is hoofdzakelijk

afkomstig van insecticiden. Voor de andere sectoren zijn de herbiciden bepalend.

Figuur 3.7: Druk op het waterleven door bestrijdingsmiddelen in de landbouw per

deelsector en type bestrijdingsmiddel (Vlaanderen, 2005)
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De glastuinbouw gebruikt per oppervlakte-eenheid de meeste bestrijdingsmiddelen

omdat het om intensieve teelten gaat en er naar een hoge productie gestreefd wordt.

Het gebruik per oppervlakte-eenheid in de dierlijke sectoren ligt laag. Het gaat

voornamelijk om grasland en maı̈s, teelten die weinig insecticiden behoeven. Op het

vlak van milieudruk weegt een ha tuinbouw in open lucht het zwaarst. Van de

dierlijke sectoren is dat de rundveesector.

Tabel 3.3: Kengetallen voor gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw en
druk op het waterleven, per deelsector en type bestrijdingsmiddel (Vlaanderen,
2005)

deelsector fungiciden herbiciden insecticiden overige totaal

gebruik in kg AS/ha

akkerbouw 3,2 2,5 0,4 0,6 6,7

tuinbouw open lucht 16,1 4,3 3,7 3,0 27,2

glastuinbouw 18,9 2,4 7,5 10,9 39,6

melkvee 0,2 0,9 0,0 0,1 1,2

rundvee 0,7 1,2 0,0 0,2 2,2

varkens 1,4 2,0 0,1 0,3 3,9

gemengde bedrijven 2,4 1,7 0,5 0,8 5,4

druk op het waterleven in Seq/ha

akkerbouw 476 13 812 3 473 167 17 927

tuinbouw open lucht 12 719 52 223 410 073 413 475 428

glastuinbouw 1 606 106 833 127 505 1 794 237 738

melkvee 32 1 407 404 99 1 942

rundvee 116 4 766 491 84 5 455

varkens 162 2 597 1 010 256 4 025

gemengde bedrijven 415 10 589 5 073 222 16 300

AS: actieve stof

Bron: AMS-LMN en Vakgroep Gewasbescherming, UGent

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen werd in de loop van de tijd al teruggebracht

dankzij de introductie van geı̈ntegreerde en biologische bestrijding, mechanische

onkruidbestrijding, een gebruiksbeperking door strengere residucontroles, een

verbeterd gamma beschermingsmiddelen, lagere wettelijke doseringen, resistentere

gewasvariëteiten, preciezere spuitinstallaties enz. De impact op het milieu werd

bovendien verkleind door het uit gebruik nemen van de meest toxische stoffen.

Verdere inspanningen blijven echter nodig. Daarnaast speelt de behandeling van

spuitresten een grote rol in de waterkwaliteit. Het gebruik van een spoeltank en het

vermijden van lozing van spoelresten buiten de akker zijn na te streven verbeter-

punten.

77

M
IR

A
-T

2007
LA

N
D

B
O

U
W

3



3.2 Bodemverlies door het rooien van gewassen

De doelstelling van het huidige bodemerosiebeleid in Vlaanderen is het verminderen

van de impact van bodemerosie door water. Nu er in dat kader ook beheerovereen-

komsten kunnen worden afgesloten voor minimale bewerking in plaats van het

gebruik van de klassieke kerende ploeg, wordt ook de problematiek van bewerkings-

erosie aangepakt. Naast water- en bewerkingserosie is er echter nog een ander

proces dat leidt tot belangrijk bodemverlies op akkerland, namelijk het rooien van

gewassen waarvan het opbrengstdeel (gedeeltelijk) onder de grond groeit. Tijdens

het rooien van gewassen zoals suikerbieten, aardappelen, cichoreiwortelen, penen

en prei, blijven bodemdeeltjes aan het gewas kleven en kunnen bodemkluiten en

stenen door de rooimachine opgepakt worden. Wanneer de rooimachine die

aanhangende bodemdeeltjes, stabiele bodemkluiten en stenen niet van het gewas

kan scheiden, worden ze samen met het gewas van het veld geëxporteerd, wat dus

een bodemverlies betekent voor het perceel waar het gewas geteeld werd. Net zoals

bij andere bodemerosieprocessen wordt bodemverlies door het rooien van gewassen

(BRG) uitgedrukt als massa ovendroge bodem.

Het bodemmateriaal dat tijdens de oogst van de akker geëxporteerd wordt, kan op

verschillende plaatsen terechtkomen, zoals op een perceelrand waar de oogst

eventueel tijdelijk opgeslagen wordt, het landbouwbedrijf (bv. indien het gewas daar

gereinigd wordt), wasbedrijven, gewasverwerkende bedrijven en de consument.

Op de akkers leidt bodemverlies door rooien tot een vermindering van de bodemkwa-

liteit met onder meer een verlies van de vruchtbare bodemtoplaag, wat op zijn beurt

kan leiden tot een vermindering van gewasopbrengsten. Bodemverlies door rooien

heeft daarnaast nog een aantal andere gevolgen voor de economie en het milieu die

te maken hebben met het transport van de bodem, het reinigen van het gewas, het

laten bezinken van sediment in bekkens en het afzetten van de bodem.

In wat volgt gaan we na wat de omvang is van het bodemverlies door rooien in

Vlaanderen en hoe dat bodemverlies varieert in de ruimte en de tijd. Vervolgens

wordt dieper ingegaan op de factoren die het bodemverlies sturen en wat het

relatieve belang van bodemverlies door rooien is ten opzichte van watererosie.

Ten slotte gaan we na welk beleid wordt gevoerd ten opzichte van bodemverlies door

rooien en welke inspanningen de landbouwsector levert om die bodemverliezen tot

een minimum te beperken.

Omvang van het bodemverlies door rooien in Vlaanderen

Op basis van veldmetingen en grondtarragegevens van gewasverwerkende bedrijven

in België kunnen volgende gemiddelde bodemverlieswaarden naar voor worden

geschoven: 8,8 ton/(ha.oogst) voor suikerbieten, 2,2 tot 3,2 ton/(ha.oogst) voor

aardappelen, 8,1 ton/(ha.oogst) voor cichorei voor inuline, 11,9 ton/(ha.oogst) voor

witloofcichorei, 15,8 ton/(ha.oogst) voor peen en 6,8 tot 10,8 ton/(ha.oogst) voor

schorseneer. Maximale bodemverlieswaarden bedragen enkele tientallen tot

honderd ton/(ha.oogst). Bodemverlies door rooien ligt dus in dezelfde orde van

grootte als bodemverliezen door watererosieprocessen.
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Totaal bodemverlies door rooien in ton/jaar wordt berekend door bodemverlies in

ton/(ha.oogst) voor elk gewas te vermenigvuldigen met het areaal dat dit gewas

inneemt. Delen door het akkerlandareaal geeft het gemiddelde bodemverlies in

ton/(ha.jaar). Bodemverlies door rooien wordt constant verondersteld voor een

bepaald jaar en voor een bepaald gewas, behalve voor aardappelen, waarvoor

bodemverlies door rooien wordt geschat aan de hand van de bodemtextuur.

Voor de periode 1990-2006, bedragen de gemiddelde bodemverliezen door het rooien

van gewassen in Vlaanderen 1,6 ton per hectare akkerland of 0,57 miljoen ton per jaar

(figuur 3.8). Dit betekent dat er jaarlijks 19 000 vrachtwagens met een capaciteit van

30 ton nodig zijn om die bodem van de akkers naar bijvoorbeeld landbouwbedrijven

of gewasverwerkende bedrijven te transporteren.

Figuur 3.8: Gemiddeld bodemverlies door rooien per hectare akkerland en totaal

bodemverlies door rooien (Vlaanderen, 1990-2006)
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Schommelingen in bodemverlies (figuur 3.8) zijn te wijten aan variaties in bodemver-

liezenwaarden per gewas, uitgedrukt in ton/(ha.oogst), en het BRG-areaal. Het BRG-

areaal is het areaal waarop gewassen worden geteeld die leiden tot bodemverliezen

tijdens hun oogst. Het aandeel van BRG-gewassen in het totale akkerlandareaal in

Vlaanderen is gedaald van 28 % in 1990 tot 23 % in 2006. De daling in het totale areaal

BRG-gewassen (93 957 ha in 1990) was kleiner (87 339 ha in 2006) wegens een toename

in het totale akkerlandareaal.

Suikerbieten en aardappelen zijn qua areaal de belangrijkste BRG-gewassen. Het

aandeel aardappelen in het BRG-areaal is sinds 1990 toegenomen (38 % in 1990, 48 %

in 2006) terwijl dat van suikerbieten is afgenomen (41 % in 1990, 35 % in 2006).

Hoewel aardappelen in 2006 bijna 50 % van het BRG-areaal bezetten dragen ze slechts

voor 14 % bij tot de totale bodemverliezen ten gevolge van gewasoogst. Het aandeel

van suikerbieten in de totale bodemverliezen door rooien is met 59 % veruit het

belangrijkste, gevolgd door de BRG-groenten (19 %) (figuur 3.9).

79

M
IR

A
-T

2007
LA

N
D

B
O

U
W

3



Figuur 3.9: Aandeel van gewassen in het BRG-areaal en het totale bodemverlies door

rooien (Vlaanderen, 2006)
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De gemiddelde bodemverlieswaarden per ha akkerland voor de gemeenten schommelen

tussen 0 en 3,6 ton/(ha.jaar) (figuur 3.10). Omdat dit slechts gemiddelde waarden zijn, kan

bodemverlies door rooien voor individuele velden aanzienlijk groter zijn. De ruimtelijke

spreiding in bodemverliezen door rooien hangt samen met de spreiding van het BRG-

areaal en met het feit dat bodemverliezen door het rooien van aardappelen textuur

Figuur 3.10: Ruimtelijke verdeling van bodemverlies door rooien in ton per hectare

akkerland en per jaar (Vlaanderen, 2006)
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afhankelijk zijn. Veel van de hoogste bodemverliezen komen voor in zuidelijk

Vlaanderen waar ook de bodemverliezen door watererosie het grootst zijn.

59 % van alle bodemverlies door rooien in Vlaanderen is afkomstig van de suikerbie-

tenoogst. Een deel hiervan komt in bezinkingsbekkens van suikerfabrieken terecht.

De laatste jaren zal dat aandeel zijn verminderd door het frequenter reinigen bij

laden van de bietenhoop voor transport. Voor de andere gewassen is minder duidelijk

wat er met bodemverlies door rooien gebeurt. De bodem wordt verdeeld over de

landbouwbedrijven (bv. wanneer aardappelen gereinigd worden over een stortbak),

was-, verpak- en sorteerbedrijven, gewasverwerkende bedrijven, handelaars, de

versmarkt en de consument. We hebben geen algemeen beeld van wat de

uiteindelijke eindbestemming is van de bodem die omwille van bodemverlies door

rooien in landbouwbedrijven en gewasverwerkende bedrijven terechtkomt.

Voorbeelden van gebruik in de landbouw zijn het opvullen van erosieravijnen, het

ophogen van lager gelegen delen van een veld of het afzetten op perceelsranden

waar het bij achtereenvolgende bewerkingsoperaties wordt open gespreid. Bodem

uit bezinkingsbekkens van gewasverwerkende bedrijven wordt soms afgezet op

storten of gebruikt in constructiewerken.

Wat stuurt het bodemverlies door rooien van gewassen?

De factoren die bodemverlies door rooien van een bepaald gewas beı̈nvloeden

kunnen in vier hoofdgroepen worden onderverdeeld, zijnde bodemkenmerken

(textuur, vochtgehalte, gehalte organisch materiaal …), gewaskenmerken

(schilruwheid, vorm, vertakkingen …), landbouwpraktijken (plantdichtheid,

opbrengst, homogeniteit van de gewasstand …) en oogsttechniek (oogstsnelheid,

type reinigingsonderdelen …). Bodemverlies door rooien van suikerbieten neemt

exponentieel toe met het vochtgehalte van de bodem op het tijdstip van rooien.

Jaarlijks gemiddelde bodemverlieswaarden ten gevolge van de oogst van

suikerbieten in België variëren van 4,4 tot 19,5 ton/(ha.oogst) tussen 1968 en 2000 en

zijn gecorreleerd met de hoeveelheid neerslag van het rooiseizoen (Ruysschaert et

al., 2005). Bodemverlies door rooien van aardappelen bestaat vooral uit stabiele

bodemkluiten waarvan de totale massa exponentieel toeneemt met het percentage

bodempartikels <16 μm (Ruysschaert et al., 2007).

Bodemverlies door rooien in vergelijking met bodemerosie door water

In Vlaanderen bedraagt het gemiddelde bodemverlies door het rooien van gewassen

0,57 miljoen ton/jaar (periode 1990-2006). Dit is aanzienlijk minder dan de totale

hoeveelheid bodemmateriaal die door regen en afstromend water wordt losgemaakt

en over een bepaalde afstand wordt getransporteerd (1,82 miljoen ton in 2004).

Omdat bij watererosie een deel van het materiaal hellingafwaarts weer wordt

afgezet, zal de hoeveelheid bodem die de rivier bereikt kleiner zijn dan de

hoeveelheid materiaal dat door water werd geërodeerd. De massa bodem die jaarlijks

in waterlopen terechtkomt omwille van watererosie (0,41 miljoen ton in 2004) is

kleiner dan de massa bodem die potentieel over de weg wordt getransporteerd

omwille van het rooien van gewassen.
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Beleid en inspanningen van de landbouwsector

Momenteel bestaat er geen overheidsbeleid dat bodemverlies door rooien

rechtstreeks aanpakt. Toch is de gewasverwerkende sector zich bewust van het

probleem onder meer omwille van de kosten die met bodemverlies door rooien

gepaard gaan (bv. wassen en opslag in bezinkingsbekkens). Het opleggen van grond-

tarraboetes bijvoorbeeld stimuleert landbouwers om de massa bodem die samen

met het gewas aan de fabriek wordt geleverd zo klein mogelijk te houden.

Maatregelen voor een verminderde aanvoer van bodem aan de gewasverwerkende

bedrijven leiden echter niet altijd tot een vermindering van bodemexport van de

akkers (= bodemverlies door rooien). Dat is het geval bij naoogstbehandelingen zoals

het nareinigen van aardappelen op het landbouwbedrijf. Zoals eerder uitgelegd zou

men bodemverlies door rooien kunnen reduceren door suikerbieten zoveel mogelijk

te rooien onder droge omstandigheden en te vermijden dat aardappelen op

zwaardere gronden worden geteeld. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks

maatregelen om bodemverlies door rooien te beperken die te maken hebben met

teelt- en oogsttechniek. Er bestaat een verscheidenheid aan reinigingselementen

(bv. axiaalrollen, zeven, borstels) voor rooimachines. Het zoveel mogelijk inzetten van

die technologieën en het optimaliseren van het gebruik zou moeten worden

gestimuleerd. De suikerbietensector besteedt nu reeds veel aandacht aan het sensi-

biliseren van landbouwers en loonwerkers door middel van demonstratieprojecten

en het publiceren van tips om tarra te minimaliseren (bv. juist afstellen van de

machine en verlagen van rooisnelheid). Een voorbeeld is een Interregproject voor het

Benelux Middengebied. In dit project is een volledig thema gewijd aan tarrareductie

in de suikerbietenteelt (van der Linden & Vandergeten, 2001). Veredelaars doen

bovendien onderzoek naar suikerbietvariëteiten die tot lagere grondtarrapercen-

tages leiden. Dankzij dergelijke inspanningen is er sinds de jaren ’70 een significante

daling van bodemverlies per ton suikerbieten. Door een stijging in suikerbiet-

opbrengsten is die daling echter niet merkbaar voor de totale bodemverliezen per

hectare (Ruysschaert et al., 2005).

3.3 Co-existentie tussen transgene en
niet-transgene maı̈s

Co-existentie is het naast elkaar bestaan van (in dit geval) veilig bevonden transgene

en niet-transgene gewassen. De Europese Commissie (EC) heeft op 23 juli 2003

aanbevelingen gedaan om nationale strategieën te ontwikkelen om co-existentie te

waarborgen. Als gevolg daarvan werkt Vlaanderen, net zoals verschillende

EU-lidstaten, aan een wetgevend kader voor co-existentie. Volgens de EC en het

Vlaamse voorontwerp van decreet is het toepassingsveld van co-existentie de teelt

van gewassen tot op het moment dat ze de hoeve verlaten. Omdat niet iedereen

transgene gewassen accepteert, kan accidentele vermenging van transgene en

niet-transgene gewassen tot economische schade leiden, bv. omdat een gewas

minder waard is of omdat het productiesysteem van een teler (denk aan biologische

landbouw) in het gedrang komt. Het Vlaamse voorontwerp van decreet regelt die

potentiële schade, maar behandelt niet de eventuele milieuschade. De wetgever kan
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steunen op resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek dat zoekt naar de

beste maatregelen om accidentele vermenging tussen transgene en niet-transgene

gewassen of delen ervan binnen de perken te houden. De focus in dit rapport

beklemtoont vooral de gevolgen voor de teeltkeuze van potentiële co- existentie-

maatregelen. Als typegewas is maı̈s gekozen.

Als ze dat wensen kunnen landbouwers immers transgene maı̈s telen in Vlaanderen.

Anno 2007 staan een 60-tal transgene maı̈srassen ingeschreven op de Europese

rassenlijst. Daarom is er nood aan een wettelijk kader voor co-existentie.

De onbedoelde aanwezigheid van transgeen materiaal in niet-transgeen materiaal is

onvermijdbaar omwille van menselijke activiteiten en omwille van biologische

factoren. Maı̈s is een windbestuiver en de natuurlijke stuifmeeloverdracht tussen

naburige percelen is veruit de belangrijkste biologische bron van accidentele

vermenging. Bevrucht transgeen stuifmeel een niet-transgene eicel, dan bevat het

embryo transgenen. Andere bronnen van vermenging in maı̈s zijn bv. het gebruik van

onzuiver zaaizaad, vermenging van zaaizaad tijdens het zaaien of vermenging van

geoogst materiaal doordat materiaal achterblijft in machines of in opslagplaatsen.

Tolerantiedrempels en economische gevolgen van accidentele
vermenging

Het is dus mogelijk dat er in de gewassen van telers die geen transgene gewassen

telen toch transgenen terechtkomen. Het omgekeerde is natuurlijk evengoed

mogelijk en zorgelijk, niet-transgeen materiaal dat in velden met transgene

gewassen terechtkomt, maar anno 2007 is dit echter geen strijdpunt. Omdat men

weet dat transgenen (net als alle genen) moeilijk “aan de leiband te houden zijn”,

tolereert de actuele Europese wetgeving een percentage van onbedoelde en

technisch niet te voorkomen vermenging. Zolang de vermenging onder de

grenswaarde blijft, moet men op de etiketten niet vermelden dat het product

transgeen materiaal bevat. De grenswaarde voor toegestaan transgeen materiaal

bedraagt 0,9 % per ingrediënt van voedingsmiddelen en dierenvoeders.

Sinds 12 juni 2007 is beslist dat die drempel ook geldt voor biologische producten.

De biologische sector is niet gelukkig met die beslissing (zie kadertekst). Na jarenlang

discussiëren is er voor zaaizaden nog geen drempelwaarde vastgelegd. Afhankelijk

van de plantensoort zijn er voorstellen die variëren van 0,3 % tot 0,5 %. Die waarden

zijn kleiner dan 0,9 % om te garanderen dat aan het einde van het productieproces de

drempel van 0,9 % niet overschreden wordt: zaaizaden zijn immers de eerste schakel

in het productieproces en het is best mogelijk dat er stroomafwaarts in het productie-

proces nog vermengingen bijkomen.

Maar wat gebeurt er nu als er in niet-transgene gewassen meer transgeen materiaal

terechtkomt dan de tolerantiedrempel toelaat? Wetgevers voorzien een financiële

compensatie, geput uit een speciaal fonds. Wie dat fonds moet bevoorraden,

daarover verschillen de meningen in de EU. Enkele denkpistes: alle telers, alleen de

telers van transgene gewassen, de bedrijven die transgene rassen maken, en/of de

overheid.
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Co-existentiemaatregelen nodig

Precies om te vermijden dat verschillende EU-lidstaten te uiteenlopende regels

maken om de accidentele vermenging onder de tolerantiedrempels te houden,

vaardigde de EC haar niet-bindende aanbevelingen uit. Daarin staan naast basisprin-

cipes een aantal richtsnoeren en een inventaris van mogelijk bruikbare maatregelen

om co-existentie gedurende het hele productieproces van een gewas mogelijk te

maken.

De EC vindt ruimtelijke isolatie tussen transgene en niet-transgene gewassen een

uitstekende methode om vermenging binnen de perken te houden. Ruimtelijke

isolatie betekent dat velden een bepaalde afstand van elkaar moeten liggen.

Die maatregel vloeit voort uit de kennis dat stuifmeelconcentraties in de lucht snel

afnemen met een toenemende afstand tot de stuifmeelbron. Hoe minder stuifmeel in

de lucht, hoe kleiner de kans op ongewenste kruisbevruchting. Wie zegt dat velden

op een bepaalde afstand van elkaar moeten liggen wordt natuurlijk geconfronteerd

met de precieze invulling daarvan. Daarvoor worden isolatieperimeters gedefinieerd.

Een isolatieperimeter is een strook van een bepaalde breedte rondom een veld.

Isolatieperimeters voor maı̈s hier en elders

Er is in verschillende landen van de EU onderzoek verricht of aan de gang om uit te

maken hoe ver maı̈spercelen precies van elkaar moeten liggen om onbedoelde

vermenging te beperken. Beperken betekent in dat geval zeker onder de 0,9 %

houden, want het is mogelijk dat bij de verwerking buiten de hoeve er nog extra

onbedoelde vermenging bijkomt. De inspiratie komt vaak uit ouder onderzoek dat

decennia geleden uitgevoerd werd om te achterhalen hoe men zaaizaadproductie-

velden raszuiver kon houden.

Op basis van een gedetailleerde literatuurstudie concludeerden Devos et al. (2005)

dat een isolatieperimeter van 50 m in de meeste gevallen ruim voldoende is.

Voor percelen met niet-transgene maı̈s die groter zijn dan 5 ha is er in principe geen

isolatieperimeter nodig: kruisbevruchting gebeurt namelijk in belangrijke mate in de

randen van velden en ze wordt erg verdund door de grootte van het ontvangende

veld, want hoe groter een veld, hoe relatief kleiner het aandeel van de randen in de

totale oppervlakte. Voor percelen niet- transgene maı̈s met een oppervlakte tussen

5 ha en 1 ha is een toenemende isolatieperimeter van 10 m tot 50 m vereist naarmate

het veld in grootte verkleint. Velden die kleiner zijn dan 1 ha moeten minstens 50 m

van elkaar liggen, vooral als het veld met het niet-transgene gewas windafwaarts

gelegen is van de transgene stuifmeeldonor.

De isolatieperimeters zoals men die vindt in wetsvoorstellen en -teksten uit

omliggende EU-lidstaten variëren tussen 15 m en 800 m, met 200 m als de meest

voorkomende afstand. Sommige lidstaten maken een onderscheid tussen gangbare en

biologische landbouw (tabel 3.4). Vergeleken met het resultaat van wetenschappelijk

onderzoek naar vermenging door kruisbestuiving, zijn sommige overheden

voorzichtig. Anno 2007 heeft Vlaanderen nog geen officiële isolatieperimeter

vastgelegd, maar onderhandelingen hieromtrent zijn gaande (Vlaamse Regering, 2007).
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Biologische landbouw: GGO-vrije productie

De biologische landbouw- en voedingssector
wil een nuchtere en realistische discussie op
basis van het wettelijke verbod op gebruik
van GGO’s in de biologische landbouw in
een wereldwijde omgeving waar het areaal
transgene gewassen met de dag groeit. Tien
jaar commerciële teelt van transgene
gewassen hebben aangetoond dat het recht
op keuzevrijheid voor biologische landbouw
meer en meer in het gedrang komt
(Greenpeace, 2007). Dat wettelijke verbod is
de correcte toepassing van de internationaal
erkende basisprincipes van de biologische
landbouw. De biologische productie is
gebaseerd op ecologische systemen.
Ecologische systemen zijn in se
onverenigbaar met gentechnologie want zijn
gebaseerd op respect voor de integriteit van
de plant, een agro- ecologische benadering.
Dat respect voor integriteit betekent dat men
geen ingrepen doet bij een plant die van
nature niet kunnen. Bij een transgeen
organisme worden via gentechnologie de
natuurlijke grenzen van de voortplanting
doorbroken.

Door GGO’s te weren is echter nog niet
gegarandeerd dat biologische producten vrij
zijn van sporen van GGO’s. In Verordening
(EG) 2092/91 inzake de biologische
productie en de etikettering van biologische
producten staat alleen dat je GGO’s niet mag
gebruiken. In Verordening (EG) 834/2007,
die vanaf 1 januari 2009 Verordening (EG)
2092/91 zal vervangen, staan allerlei regels
die aangeven hoe dat verbod geı̈nterpreteerd
moet worden. Zo is nu formeel opgenomen
dat de marktdeelnemers mogen vertrouwen
op de etikettering overeenkomstig Richtlijn
2001/18/EG inzake verspreiding van GGO’s.
Dus de drempelwaarde voor etikettering van
onbedoelde GGO-besmetting (0,9 %) geldt
ook voor biologische producten.

Wat men niet altijd vermeldt is dat die
voorwaarde uit Richtlijn 2001/18/EG stelt dat
een besmetting tot 0,9 % ‘onvoorzien en
technisch onvermijdelijk’ moet zijn. Cruciale
vraag blijft wie verantwoordelijk gesteld zal
worden indien een biologische marktdeel-
nemer geconfronteerd wordt met een
aanwezige GGO-besmetting niettegen-
staande hij alles deed om dat te voorkomen.
Wil de biologische keten de nultolerantie
voor GGO-besmetting kunnen blijven
toepassen, dan moet de aansprakelijkheid
voor elke onvoorziene GGO-besmetting bij
de GGO-gebruiker neergelegd worden. De
inconsequentie zit dus eigenlijk niet in de
biologische verordening, maar in de richtlijn
2001/18/EG: die had met de drempelwaarde
tegelijk de aansprakelijkheid moeten regelen.

Ten slotte accepteert de biologische sector
de premisse van wezenlijke gelijkwaar-
digheid niet die gehanteerd wordt bij het
onderzoek. Daarmee wordt bedoeld dat een
transgeen organisme zoveel lijkt op de
niet-transgene variant, dat de veiligheids-
beoordeling beperkt kan zijn en niet de hele
plant onderzocht hoeft te worden.
Ook effecten op lange termijn hoeven niet te
worden onderzocht. Het gaat er om dat men
daarbij enkel uitgaat van ‘grootheden’,
waarbij iets dat 99,… % identiek is aan het
origineel, daarmee gelijkgesteld wordt.
Louter materieel gezien lijkt zo’n klein
verschil onbelangrijk, maar op levensniveau
kan dat wel degelijk een grote rol spelen.
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Tabel 3.4: Isolatieperimeters in wetvoorstellen (1) of aangenomen wetten (2) voor
co-existentie in maı̈s in enkele EU-lidstaten

lidstaat isolatieperimeter
(m) gangbaar

isolatieperimeter
(m) biologisch

isolatieperimeter
(m) zaadproductie

status maatregel

Denemarken 200 200 200 2

Duitsland 150 300 - 1

Frankrijk 50 - - 1

Hongarije 400 800 800 1

Ierland 50 75 - 1

Luxemburg 800 800 800 1

Nederland 25 250 250 1

Polen 200 300 - 1

Portugal 200 300 - 2

Slowakije 200 300 - 1

Spanje 50 50 300 1

Tsjechië 70 200 - 1

Verenigd Koninkrijk 110 = korrelmaı̈s
80 = kuilmaı̈s

- - 1

Zweden 25 = korrelmaı̈s*
15 = kuilmaı̈s*

idem als
conventioneel

- 1

* afstanden geldig voor transgene maı̈srassen met één genconstruct; voor transgene maı̈srassen met
meerdere genconstructen verdubbelt de afstand

Bron: Devos et al. (2007), UGent

Hoe implementeerbaar zijn isolatieperimeters in Vlaanderen?

Aanpak

Op Dolezel et al. (2005) na, stelde haast niemand zich de vraag wat de gevolgen zijn

van bepaalde isolatieperimeters. Intuı̈tief voelt men aan dat hoe breder de

perimeters, hoe groter de kans dat men aan teeltvrijheid verliest. Om vermenging te

vermijden wordt immers afgeraden niet-transgene maı̈s te verbouwen rond een veld

met transgene maı̈s. Omgekeerd zou niemand transgene maı̈s mogen verbouwen als

hij niet ver genoeg van niet-transgene maı̈s kan blijven. Als buren instemmen met

elkaars teeltsysteem zijn er natuurlijk geen strikte regels nodig, want dan vormt

co-existentie geen breekpunt. Aan de Vakgroep Plantaardige Productie van de

Universiteit Gent zijn een aantal scenario’s getest om te bestuderen hoe groot de

kans effectief is dat men in elkaars vaarwater terechtkomt. De veranderlijken waren:

(1) de breedte van de isolatieperimeter en (2) de distributie van percelen transgene

maı̈s. De scenario’s zijn getest in zes representatieve Vlaamse maı̈sgebieden, elk

25 km2 groot. De gebieden verschillen sterk in het aanwezige maı̈sareaal.

In elk scenario werd gekwantificeerd hoeveel percelen met niet-transgene maı̈s

binnen de isolatieperimeter vielen en hoeveel telers geraakt werden door de

maatregelen (figuur 3.11). Daaruit valt af te leiden hoe sterk het verlies is aan
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teeltvrijheid en welke administratieve en budgettaire gevolgen verbonden zijn aan

de keuze voor een bepaalde isolatieperimeter.

Figuur 3.11: Scenario’s voor co-existentie tussen transgene en niet-transgene maı̈s:

gebied van 25 km2 in Bocholt (links) en Anzegem (rechts)

bovenaan: aandeel maı̈spercelen;
onderaan: concentrisch geı̈mplementeerde isolatieperimeters rond velden met transgene maı̈s.

0 1 2
km

4002000
m

maïs andere gewassen onbeteeld

transgene maïs andere gewassenniet-transgene maïs onbeteeld

isolatieperimeters van 50 m, 100 m en 200 m

Bron: Devos et al. (2007), UGent
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Resultaten

De resultaten tonen aan dat co-existentie van transgene en niet-transgene maı̈s

lastig wordt in Vlaanderen met zijn versnipperde perceelstructuur. Als isolatie-

perimeters meer dan 50 m breed zijn, dan wordt het moeilijk om niet-transgene maı̈s

buiten de invloedssfeer van transgene maı̈s te houden in gebieden waar veel maı̈s

groeit, waar het aandeel transgene maı̈s hoog is, waar transgene maı̈s op een groot

aantal kleine percelen wordt verbouwd en waar transgene maı̈s willekeurig over het

gebied voorkomt.

Enkele voorbeelden:

• Zou men in het gebied Bocholt lukraak 10 % van de maı̈spercelen betelen met

transgene maı̈s en rond die velden een isolatieperimeter van 200 m opleggen, dan

ligt quasi twee derde van alle maı̈spercelen uit dat gebied binnen de isolatie-

perimeter (figuur 3.12).

• In Anzegem is dat de helft minder. Zelfs bij een isolatieperimeter van 50 m, ligt in

Bocholt nog altijd een derde van alle maı̈spercelen binnen de perimeter;

in Anzegem is dat nog slechts 10 %. Uiteraard verergert de situatie nog als het

aandeel transgene maı̈s stijgt of als de transgene maı̈s vooral op de kleinste

percelen staat.

Figuur 3.12: Aandeel percelen met niet-transgene maı̈s binnen isolatieperimeters

ten opzichte van het totale aantal maı̈spercelen (scenario: willekeurige distributie

van transgene maı̈s; aandeel transgene maı̈s: 10 %; maı̈sareaal zoals in het

teeltseizoen 2004)
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Bron: Devos et al. (2007), UGent

Het groeperen van alle percelen met transgene maı̈s in één grote cluster per gebied

(CG in figuur 3.13), kan het aantal getroffen percelen en telers vijf tot tien keer
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verlagen in vergelijking met een willekeurige verspreiding van velden met transgene

maı̈s (CO in figuur 3.13). Het groeperen van velden met transgene maı̈s per landbouw-

bedrijf, neemt een tussenpositie in (CB in figuur 3.13).

Figuur 3.13: Aandeel percelen met niet-transgene maı̈s binnen isolatieperimeters

ten opzichte van het totale aantal maı̈spercelen: effect van groeperingswijze

(aandeel transgene maı̈s: 10 %; gebied: Bocholt; maı̈sareaal zoals in het teeltseizoen

2004)
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CO: willekeurige distributie van transgene maı̈s; CG: gegroepeerde distributie per gebied; CB:
gegroepeerde distributie per landbouwbedrijf.

Bron: Devos et al. (2007), UGent

Landbouwers zouden ook met elkaar kunnen praten om transgene maı̈s zodanig te

verdelen over hun velden dat die het minst hinder veroorzaakt. Indien ze daarin

slagen, dan kunnen ze de proportie van percelen die binnen een perimeter van 50 m

valt bijna vier keer verminderen en wel tien keer als de perimeter 10 m bedraagt

(tabel 3.5)

Tabel 3.5: Aandeel velden met niet-transgene maı̈s binnen perimeters van velden
met transgene maı̈s, ten opzichte van het totale aantal maı̈svelden. 10 % van de
grondgebruikers teelt transgene maı̈s, ofwel in een samenwerkingsverband om
co-existentieproblemen te minimaliseren, ofwel lukraak.

isolatieperimeter (m) aandeel percelen (%) reductiefactor

optimale distributie willekeurige distributie

10 0,5 4,8 10,0

50 1,9 6,8 3,6

Bron: Devos et al. (2007), UGent
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Aanbevelingen

Het maximaal groeperen van percelen met transgene maı̈s is de efficiëntste optie om

ruimtelijke co-existentieproblemen tot een minimum te herleiden, maar belemmert

de keuzevrijheid in landgebruik en in gewasrotatie. Is het groeperen binnen een

gebied niet mogelijk en/of wenselijk, dan biedt het uitzoeken van percelen die de

minste hinder veroorzaken een beperkt alternatief zonder veel verlies aan

teeltvrijheid. Het is wetenschappelijk verdedigbaar om geen isolatieperimeter te

eisen tussen een perceel met transgene maı̈s en een perceel niet-transgene maı̈s

groter dan 5 ha, maar het toepassen van die regel heeft weinig betekenis in

Vlaanderen, omdat er weinig grote maı̈spercelen zijn. In de meeste gevallen volstaat

een isolatieperimeter van 50 m om de onbedoelde aanwezigheid van transgeen

materiaal onder de tolerantiedrempel van 0,9 % te houden. Grotere perimeters

opleggen staat bijna gelijk met het onmogelijk maken van de teelt van transgene

maı̈s, en zelfs 50 m zorgt er al voor dat een belangrijk deel van de percelen niet in

aanmerking kan komen in gebieden waar veel maı̈s groeit. Indien isolatieperimeters

moeilijk te implementeren zijn, dan kan men gebruik maken van alternatieve

co-existentiemaatregelen, maar dan duiken weer nieuwe problemen op

(Devos et al., 2007).

Meer informatie over Landbouw, Verspreiding van bestrijdingsmiddelen, Bodem en

Gebruik van GGO’s op

www.milieurapport.be.
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