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Samenvatting 

 
Eén van de bedoelingen van het nieuwe landbouwbeleid is het duurzaam beheren van de 
natuurlijke hulpbronnen en het handhaven van een flexibele positie ten opzichte van 
klimaatverandering (Europese Commissie 2010). Voor de landbouwers zelf werden 3 
concrete doelstellingen geformuleerd. Eén daarvan was de bescherming van de kwaliteit van 
het water en de habitats door de invoering van ecologische focusgebieden (Europese 
Commissie 2011). De invulling van die focusgebieden kan gebeuren met bufferstroken, 
perceelsranden, opgaande begroeiing, bosjes en struwelen etc. Wanneer de landbouwer 
voldoet aan de vergroeningsvoorwaarden ontvangt hij hiervoor een premie van ongeveer 
130 €/ha  (van Doorn et al. 2012).  
 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat zowel agroforestry als KLE’s theoretisch kunnen voldoen 
aan de doelstellingen van de focusgebieden. Bovendien is het waarschijnlijk dat hun waarde 
groter is dan andere invullingen omdat ze tegemoet komen aan de algemene conclusie dat 
meerjarige en zeker permanente elementen een grotere ecologische rol vervullen dan 
tijdelijke elementen. 
 
Het aanleggen van die focusgebieden zal niet van een leien dakje verlopen. Landbouwers 
vrezen vooral dat een deel van hun grond zijn landbouwbestemming zal verliezen, er is een 
historisch gegroeid wantrouwen ten aanzien van vergroening, ze dragen de ‘properheid’ van 
hun grond hoog in het vaandel en hebben bovendien decennialang vanuit het GLB de 
boodschap gekregen dat uit ieder lapje grond de maximale productie moet gehaald worden.  
 
Agroforestry en KLE’s kunnen tegemoet komen aan de bekommernis van de landbouwers 
om de grond in landbouwproductie te houden. Toch blijft de mentale weerstand tegenover 
bomen op een landbouwperceel zeer groot. Er heerst de angst dat de bomen nutriënten en 
water roven, dat hun schaduw iedere vorm van productie in hun directe nabijheid onmogelijk 
zal maken en dat het juridisch onmogelijk zal zijn om ze ooit nog te verwijderen.  
 
Een manier om AF te promoten is afwijken van het typische beeld van agroforestry waarbij 
de bomen in rijen dwars over het perceel lopen en in de plaats daarvan te focussen op de 
aanplant van bomen en andere houtige KLE’s op de perceelsranden. Tot 100 jaar geleden 
konden deze elementen algemeen teruggevonden worden in het Vlaamse landschap en ook 
nu nog komen ze voor in enkele traditionele landschappen. Bovendien zijn de percelen in 
Vlaanderen vaak zodanig klein dat op die manier bijna een typische agroforestry-situatie 
ontstaat.  
 
Wanneer de economische gevolgen van het aanleggen van verschillende types van 
focusgebieden worden doorgerekend voor een typisch akkerbouwbedrijf in de 
zandleemstreek, blijkt dat zowel de aanleg van perceelsranden, een houtige bomenrij 
langsheen de perceelsrand als agroforestry rendabeler is dan BAU dankzij de 
vergroeningspremie. Zonder die steun kan agroforestry ook rendabeler zijn wanneer de 
landbouwprijzen afnemen en de houtprijzen toenemen. Zonder vergroeningspremie is de 
aanplant van een bomenrij op de perceelsrand niet rendabeler dan BAU, maar het break-
even punt bevindt zich reeds bij 21 €/ha. Wanneer echter ook de houtproducten afkomstig 
van de bomenrij gevalideerd kunnen worden zou dit systeem ook zonder inkomenssteun 
rendabeler kunnen worden.  
 
Tenslotte moet benadrukt worden dat bij het doorrekenen van de verschillende scenario’s 
enkel rekening wordt gehouden met de economische aspecten van de focusgebieden. De 
ecologische en indirecte voordelen die zij leveren worden niet gekwantificeerd, hoewel deze 
zeker niet onbelangrijk en vooral ook de oorspronkelijke doelstelling van de focusgebieden 
zijn. 
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1. Inleiding 

1.1 Rationale: nieuwe kansen voor de combinatie van bomen en 

landbouwproductiesystemen 

 
Bomen komen van oudsher veelvuldig voor op onze landbouwvelden (Smith 2010b) en ze 
vormden een wezenlijk onderdeel van het landbouwproductiesysteem. Het is slechts door de 
landbouwontwikkelingen sinds  het begin van de 20

ste 
eeuw dat ze systematisch verwijderd 

worden. Actuele kleine landschapselementen (KLE’s) zijn hiervan nog restanten (Hermy 
1997). Recenter ontstaat, omwille van diverse ecosysteemdiensten die de bomen leveren, 
opnieuw aandacht voor bomen in landbouwgebied, onder meer voor agroforestry. 
Agroforestry is de combinatie van bosbouw en landbouw op hetzelfde perceel (Smith 2010a) 
en houdt als dusdanig de mogelijkheid in om de voordelen van beide te combineren, alsook 
om de nadelen van een doorgedreven specialisatie in de landbouwsector te counteren. Toch 
heerst onder de landbouwers een terughoudendheid ten aanzien van de adoptie van bomen 
op de landbouwvelden. De op tafel liggende voorstellen van het nieuwe landbouwbeleid 
mikken op vergroening van de landbouw, wat een stimulans kan inhouden. 
 
Belangrijke problemen in de landbouwsector zijn het overmatig gebruik van pesticiden 
(herbiciden, fungiciden en insecticiden), bemesting en run-off van stikstof en fosfor. Deze 
processen hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (Csathó et al. 2007, Brady 
1987, Skinner et al. 1996). Een ander probleem is erosie (Skinner et al. 1996): dit is één van 
de belangrijkste bodemdegradatieprocessen in Vlaanderen (LNE-rapport 2011). Elk jaar 
verdwijnt zo 1,5 miljoen ton vruchtbare aarde van de Vlaamse akkers. De economische 
kosten hiervan worden geschat op 60 tot 90 miljoen euro per jaar (cijfers afkomstig van het 
Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs). Daarnaast is erosie ook nadelig voor het 
milieu: de waterretentiecapaciteit van de bodem neemt af wat resulteert in een lagere 
waterbeschikbaarheid voor de planten, de akkers moeten meer bemest worden zodat een 
hogere hoeveelheid nutriënten in het ecosysteem terecht komt en het zorgt voor een 
verschraling van het bodemleven (Pimentel 1995). 
 
Agroforestry wordt als één van de oplossingen naar voor geschoven door onder meer 
WERVEL en het Vlaams Ruraal Netwerk. Ook kleine landschapselementen houden 
dergelijke mogelijkheden in: alleenstaande bomen, houtkanten en traditionele landschappen 
als bulken, bolle akkers omzoomd met populieren  etc. kunnen talrijke ecosysteemdiensten 
leveren zoals de vermindering van erosie, een verbeterde watercyclus (Antrop 2007) en een 
hogere biodiversiteit (Hermy 1997). Agroforestry en KLE’s kunnen ook economische 
voordelen leveren. Echter, de studies die dit onderbouwen zijn beperkt. Op basis van de 
LER (Land Equivalentie Ratio) van een agroforestry-systeem kan geconcludeerd worden dat 
de productiviteit hoger kan liggen dan bij een conventioneel landbouwperceel (Dupraz 2012, 
Tallieu 2011). Bovendien is de landbouwer dankzij de houtoogst niet enkel afhankelijk van 
de gewasopbrengst, maar kan hij ook rekenen op inkomsten van de houtproductie. Hierdoor 
neemt de veerkracht van zijn bedrijf toe (Dupraz 2005, Prinsley 1992). Voor Vlaanderen 
werden nog geen concrete analyses doorgevoerd van het effect van agroforestry op de 
bedrijfseconomische resultaten. 
 
Uit het Europese onderzoeksprogramma SAFE (Silvoarable Agroforestry For Europe) bleek 
dat bijna 30% van de ondervraagde graantelers in Frankrijk bereid is om agroforestry toe te 
passen op hun bedrijf. In Vlaanderen daarentegen, is het begrip agroforestry nog niet wijd 
verspreid en wordt het potentieel ervan door de Vlaamse landbouwers laag ingeschat 
(Baeyens 2012). Om agroforestry aan te moedigen besloot de Vlaamse regering om vanaf 
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2011 een subsidie uit te schrijven voor landbouwers die op hun perceel een 
boslandbouwsysteem willen aanleggen. Deze subsidie bedraagt maximaal 70% van de 
aanplantkosten. Deze maatregel maakt deel uit van het Vlaams Programma voor 
Plattelandsontwikkeling en wordt voor de helft gefinancierd door Europa (Vlaamse Overheid 
Landbouw en Visserij, 2011). Sinds de subsidie werd uitgeschreven hebben amper 12 
landbouwers een gebruik gemaakt van de maatregel, ondanks de hierboven beschreven 
voordelen van het systeem.  
 
In het op til staande Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal de directe 
inkomenssteun gekoppeld worden aan een aantal extra voorwaarden, waaronder de 
implementatie van de zogenaamde ecologische focusgebieden (EFA’s), waarbij 7% van het 
landbouwareaal op een natuurvriendelijke manier zal beheerd worden (van Doorn et al, 
2012). Omwille van hun ecologische voordelen zouden agroforestry en KLE’s in theorie een 
mogelijke invulling kunnen geven aan de focusgebieden. In het huidige voorstel zal het erop 
neerkomen dat de landbouwer ongeveer 130 €/ha aan inkomenssteun, de zogenaamde 
vergroeningspremie, zou verliezen wanneer hij niet voldoet aan de 
vergroeningsvoorwaarden. Ook is er sprake van een gereduceerde basisbetaling, maar 
hierover bestaat nog geen duidelijkheid (SALV 2012). 
 
Op basis van die sterke prikkel vanuit het beleid en de beperkte maar hoopgevende 
gegevens over de economische rendabiliteit van agroforestry zou kunnen verwacht worden 
dat de aanwezigheid van bomen in het Vlaamse landbouwlandschap zal toenemen. Er moet 
echter ook rekening gehouden worden met de attitude van de landbouwer en de 
mogelijkheden binnen de Vlaamse context. Gegeven de huidige lage adoptie van 
agroforestry kan verwacht worden dat de houding van de landbouwer vooral terughoudend 
is. De aanwezigheid van KLE’s kan, vanuit een hogere vertrouwdheid hiermee, een hefboom 
of overstap betekenen naar een meer systematische integratie van bomen in 
landbouwgebied. In mijn thesis wil ik de mogelijkheden verkennen van deze systemen als 
ecologisch focusgebied.  

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 

 
In mijn thesis wil ik nagaan in hoeverre agroforestry  - in zijn ruimere betekenis van bomen in 
combinatie met landbouwgewassen -  een betekenisvolle invulling kan zijn van de 
ecologische focusgebieden die in het nieuwe GLB verplicht zullen worden op 7% van de 
landbouwoppervlakte. Betekenisvol houdt in dat de meerwaarde significant is en dat het 
bedrijf rendabel blijft en liefst meer rendabel wordt, waardoor omschakeling naar meer 
vergroening beter en meer algemeen aanvaard kan worden door de landbouwers.  
 
De onderzoeksvragen hierbij zijn: wat zijn de economische gevolgen wanneer 7% van het 
landbouwoppervlak uit productie wordt genomen en wanneer de EFA’s worden ingevuld met 
bomen op de perceelsranden of met typische agroforestry? Met typische agroforestry wordt  
de combinatie van bomen en landbouwgewassen op hetzelfde perceel (Smith 2010a) 
bedoeld. Tevens zullen vergroeningsopties vergeleken worden met de  keuze om geen 
focusgebieden aan te leggen en een maximale productie te halen uit het volledige areaal, 
maar ook om geen aanspraak te maken op de vergroeningspremie. Hoe groot moet de 
inkomenssteun in de verschillende gevallen zijn opdat het voor de landbouwer rendabel is 
om de focusgebieden te implementeren? Want hoewel weinigen twijfelen aan het nut van 
meer duurzame landbouw op ecologisch vlak, blijft economische leefbaarheid primeren. “Wij 
zullen eerst het rekensommetje maken, en dan zullen wij beslissen of wij die ‘groenen’ gaan 
toelaten op onze grond”, aldus één van de geïnterviewde landbouwers.  
 
De onderzoeksvragen houden ook een methodologische uitdaging in. Het onderzoek steunt 
op de simulatie van een complexe werkelijkheid met tal van onzekerheden. Daarom moeten 
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een aantal a priori keuzes gebeuren, zo onder meer dat het areaal EFA 7% zal bedragen, 
terwijl nog diverse voorstellen gaande van 3% tot 7% circuleren.  Bij de berekeningen wordt 
bovendien enkel rekening gehouden met de directe economische gevolgen van de 
focusgebieden en niet met de geleverde ecosysteemdiensten. De benodigde inkomenssteun 
zal bijgevolg uitdrukken welke de minimale monetaire waarde is die kan toegekend worden 
aan de ecosysteemdiensten die de focusgebieden kunnen leveren.  

1.3 Methode 

 
Om de vooropgestelde onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en om over enige 
basiskennis omtrent agroforestry en KLE’s te beschikken wordt gestart met een 
literatuurstudie. Hierna zijn een tiental diepte-interviews, ook wel kwalitatieve interviews 
genoemd, afgenomen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de impact van de 
7%-norm en de mogelijkheid van AF en KLE’s om hieraan invulling te geven. Ook kunnen de 
interviews interessant zijn om mogelijke knelpunten op te sporen. 
 
Vervolgens zijn verschillende scenario’s opgesteld voor de mogelijke invulling van de 
focusgebieden. De scenario’s zijn gebaseerd op de mogelijkheden die aangegeven zijn 
vanuit het beleid en op de mogelijke strategieën die op bedrijfsniveau kunnen uitgewerkt 
worden. Per scenario worden de benodigde gegevens verzameld. Wanneer deze niet voor 
handen zijn, is gewerkt met wetenschappelijk gefundeerde inschattingen op basis van 
logische extrapolaties en advies door experts.  
 
De verschillende scenario’s zijn doorgerekend met behulp van een rekenmodel aangeleverd 
door het ILVO. Met behulp van het model kan de netto huidige waarde (NHW) van een 
bedrijf berekend worden. Door vervolgens de afzonderlijke factoren te laten variëren kan hun 
invloed afgeleid worden. Ook kunnen daaruit algemene trends of conclusies opgesteld 
worden. 
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2. Agroforestry, kleine landschapselementen en ecologisch 

focusgebied: theoretische mogelijkheden 

2.1 Opzet 

 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan wat theoretisch verstaan wordt onder agroforestry en kleine 
landschapselementen en deze zullen afgetoetst worden aan de verwachtingen van de 
ecologische focusgebieden. Als de doelstellingen van de EFA’s overeenkomen met de 
mogelijke effecten van agroforestry en KLE’s, komen beide systemen dan theoretisch in 
aanmerking als mogelijke invulling van de focusgebieden?  

2.2 Agroforestry 

 
2.2.1 Definitie 
 
Afhankelijk van de auteur kan de definitie van agroforestry verschillen. Eén van de meest 
eenvoudige beschrijft AF als het combineren van bomen en landbouwgewassen op 
hetzelfde perceel (Smith 2010a). De in 1983 naar voor geschoven definitie van Lundgren en 
Raintree wordt nog steeds gehanteerd door het ICRAF: “Agroforestry is een verzamelnaam 
voor alle landgebruikssystemen en technologieën waarbij houtige langlevende planten 
(bomen, struikgewas, palmen, bamboe, etc.) bewust geteeld worden op hetzelfde perceel 
als de landbouwgewassen en/of het grasland met vee. Deze combinatie kan ruimtelijk of 
temporeel zijn en er zijn zowel ecologische als economische interacties tussen de 
verschillende componenten”.  

 
2.2.2 Diversiteit en voorkomen in Vlaanderen 
 
Volgens Nair (1993) kunnen agroforestry-systemen geclassificeerd worden aan de hand van 
hun structuur, hun functie, hun socio-economische functie en ecologische eigenschappen.  
 
Bij een structurele classificatie gebeurt de indeling op basis van de samenstellende 
componenten en hun ruimtelijke schikking. Afhankelijk van de componenten worden de 
volgende systemen onderscheiden: 

 agrisilvicultural systems: de teelt van akkerbouwgewassen wordt gecombineerd met 
de aanplant/ het behoud van bomen op hetzelfde perceel.  

 silvopastoral systems: grasland wordt gecombineerd met de aanplant/het behoud 
van bomen op hetzelfde perceel. Op het grasland kan vee worden gehouden. 

 agrosilvopastoral systems: de teelt van akkerbouwgewassen wordt gecombineerd 
met grasland en de aanplant of het behoud van bomen op hetzelfde systeem. Op de 
graslanden kan vee worden gehouden.  

De componenten kunnen verspreid voorkomen over het hele perceel, maar ook geordend, 
waarbij de bomen bijvoorbeeld in zones of strips van variërende breedte groeien. Ook op de 
perceelsranden kunnen bomen staan. Bij de functionele classificatie wordt onderscheid 
gemaakt tussen de productieve en de beschermende bestemming van de bomen. Onder de 
beschermende functie van de bomen vallen de vele ecosysteemdiensten die geleverd 
worden. Hoewel de nadruk vaak op de productie komt te liggen, blijft het belang van die 
ecosysteemdiensten aanzienlijk. Door dit laatste aspect onderscheidt agroforestry zich van 
traditionele landbouw. In de socio-economische classificatie worden een 
subsistentiesysteem en een commercieel systeem onderscheiden. De ecologische 
classificatie houdt rekening met het klimaat en de omgevingsfactoren. Zo zijn er de tropische 
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‘humid/subhumid systems’, de ‘semiarid/arid systems’, de ‘temperate systems’ en de 
‘highlands’ (Nair 1993).   
 
De oppervlakte ingenomen door agroforestry in Vlaanderen is, gemeten op basis van de 
subsidieaanvragen, verwaarloosbaar. Echter,de combinatie van bomen en landbouw is niet 
zo zeldzaam in het Vlaamse landschap. Vooral de koppeling van graslanden (en dus 
grondgebonden veeteelt) en bomen komt regelmatig terug. Wanneer, zoals Nair beschreef 
(1993), agroforestry ook geïnterpreteerd wordt als landbouw met bomen op de 
perceelsranden, vallen ook traditionele landschappen als bolle akkers en bulken onder het 
begrip agroforestry. In Vlaanderen worden op die manier zowel ‘agrisilvicultural’ als 
‘silvopastoral systems’ teruggevonden.  De bomen vervullen zowel een productieve als een 
beschermende functie en ze kunnen zowel dienen voor eigen gebruik als voor commerciële 
bedoelingen. Agroforestry in Vlaanderen wordt gerekend tot de systemen van de gematigde 
streken.  

  
2.2.3 Subsidies 

 
Sinds 2011 kan voor agroforestry een subsidie aangevraagd worden. Dit is een éénmalige 
aanplantsubsidie waarbij maximaal 70% van de aankoopkosten, arbeidskosten en kosten 
voor de versteviging en bescherming van de bomen (excl. BTW) wordt terugbetaald. 
Bovendien moeten deze kosten aantoonbaar zijn met een factuur en een betalingsbewijs 
(Besluit Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor 
boslandbouwsystemen 2011).  
 
In 2011 werd uiteindelijk slechts 7,57 ha gesubsidieerde agroforestry aangeplant door 7 
landbouwers. In 2012 vroegen 5 landbouwers de subsidie aan, maar hoeveel van hen 
daadwerkelijk zullen overgaan tot de effectieve aanplant van bomen is nog niet duidelijk 
(antw. 194 op schriftelijke vraag aan het parlement op 9 januari 2013). 
 
Mogelijke tekortkomingen van de subsidieregeling die ook uit de interviews naar voor 
kwamen zijn:  

 Het gaat om een aanplantsubsidie, bestaande agroforestry-systemen komen dus niet 
in aanmerking voor steun; 

 Het terugbetaalde bedrag is gebaseerd op de kosten aantoonbaar met factuur en 
betalingsbewijs. Wanneer de landbouwer werkt met eigen plantmateriaal en zelf het 
grootste deel van de arbeid verricht, zal hij weinig of niets terugbetaald krijgen; 

 De subsidie wordt uitbetaald het eerste jaar na aanplanting, terwijl de grootste 
opbrengstverliezen zich situeren tussen het moment waarop de bomen een bepaalde 
grootte hebben bereikt en het moment waarop de bomen kaprijp zijn.  

 
2.2.4 Theoretische voor- en nadelen van agroforestry 
 
Eén van de manieren om de efficiëntie van de combinatie van gewassen en bomen aan te 
duiden is met behulp van de Land Equivalentie Ratio (LER). De LER bestaat uit de 
verhouding van de oppervlakte nodig om een bepaalde biomassa te produceren in een 
monocultuur ten opzichte van de oppervlakte nodig voor diezelfde biomassa in een 
agroforestry-systeem, onder dezelfde beheeromstandigheden (Tallieu 2011). Wanneer de 
LER hoger ligt dan 1, is er meer land nodig onder een traditionele monocultuur om dezelfde 
biomassa te produceren als in het gemengde systeem. LER-metingen vereisen identieke 
controleplots en deze ontbreken meestal. Hierdoor zijn nog weinig LER-waarden voor 
agroforestry-sytemen gepubliceerd. Recentelijk werden via modellering verrassend hoge 
waarden tussen de 1,2 en 1,6 berekend (Tallieu 2011, Newman 1997). 
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Meer economisch georiënteerd is het criterium ‘la surface économique équivalente de 
l’agroforesterie (SEEA). De SEEA geeft weer wat de benodigde oppervlakte is om uit de 
gescheiden teelt van bomen en landbouwgewassen dezelfde monetaire opbrengst te halen 
als uit een agroforestry-perceel. Wanneer de SEEA groter is dan 1, is agroforestry 
rendabeler dan de monocultuur. Voor de combinatie van populieren en graangewassen werd 
een theoretische SEEA gevonden van 2,45. Walnoot in combinatie met granen leverde een 
SEEA van 1,76 (Dupraz et al. 2008). 
 
Agroforestry biedt een diversifiëring van de inkomstbronnen: er zijn de jaarlijkse of frequente 
inkomsten van de landbouwgewassen en/of veeteelt en later ook die van de bomen. De 
landbouwer is dan niet enkel afhankelijk van de gewassen en het risico op een totale 
misoogst is kleiner (Dupraz 2005, Prinsley 1992). Dankzij de indirecte, ecologische 
voordelen van de bomen moet de landbouwer minder investeren in inputs als water en 
meststoffen (Dupraz 2005).  
 
Naast mogelijke economische voordelen zijn er ook ecologische, indirecte voordelen. Minder 
wind- en watererosie, een gehandhaafde nutriëntencyclus en een hoger aandeel organisch 
materiaal dragen bij tot een aanzienlijk betere bodemkwaliteit, -vruchtbaarheid en 
waterhoudende capaciteit (Rietveld 1997, Prinsley 1992). Bomen vormen een windscherm, 
waardoor winderosie sterk afneemt, het vee bescherming geniet, en hinderlijke geuren en 
stof minder verspreid worden (Rietveld 1997, Nair 1993). Ook de meer gematigde 
temperatuur komen het vee ten goede (Rietveld 1997). Het water circuleert vlotter doorheen 
een agroforestry-systeem, waardoor het beter beschikbaar wordt voor de gewassen en meer 
gefilterd wordt. Hierdoor is het water schoner en is er dankzij een betere spreiding minder 
kans op wateroverlast (Rietveld 1997). Bovendien is de biodiversiteit op een agroforestry-
perceel hoger dan die op een traditioneel landbouwveld. Een hogere biodiversiteit heeft een 
intrinsieke meerwaarde, maar draagt ook bij aan de bestrijding van schadelijke insecten en 
plagen dankzij de aanwezigheid van meer natuurlijke vijanden in het systeem (Eason 1994, 
McAdam 2007). 
 
De positieve invloed van de boom is niet enkel voelbaar in de onmiddellijke omgeving van de 
boom zelf, maar reikt meestal verder. De oppervlakte die een gunstig effect ondervindt, 

wordt invloedssfeer genoemd. Tijdens de eerste Europese Agroforestry Conferentie op 9 
en 10 oktober 2012 werd de zogenaamde ‘Habitat Ratio’ voorgesteld. Dit is de verhouding 
van de oppervlakte waarbinnen de insecten een gunstige invloed ondervinden, de Beneficial 
Insect Habitat (BIH) genoemd, ten opzichte van de gebruikte landbouwoppervlakte, de 
Utilised Agricultural Area (UAA) (Gabory 2012a). Deze verhouding kan voor elk kenmerk 
worden berekend afhankelijk van de prioriteit.  
 
Als laatste kunnen ook esthetische voordelen vermeld worden: bomen kunnen bijdragen tot 
een aantrekkelijk landschap en kunnen deel uitmaken van traditionele landschappen die 
dreigen verloren te gaan (Rietveld 1997).  
 
Naast voordelen zijn er ook nadelen en moeilijkheden verbonden met agroforestry. Vooral in 
gematigde streken is licht een beperkende factor en wanneer niet wordt bemest, kunnen ook 
de beschikbare nutriënten gelimiteerd zijn. Bomen kunnen in competitie treden met 
gewassen waardoor de productie verlaagt. Mits het gebruik van complementaire soorten en 
een goede planning, kan aan dit probleem worden tegemoet gekomen (De Wulf 2012, 
Eason 1994). Het onderhoud van dergelijke gemengde percelen vereist complexere 
onderhoudsschema’s (Nair 1993) en bij het onderhoud of oogst van één van de 
componenten kan ongewild mechanische schade toegebracht worden aan de andere 
component (De Wulf 2012). In een (agro)silvopastoraal systeem kan het grazend vee 
schade toebrengen aan de bomen, vooral wanneer die nog jong zijn (De Wulf 2012, Eason 
1994). Hoewel ze door hun aanwezigheid bijdragen aan de biodiversiteit, bieden de bomen 
ook meer mogelijkheden voor plagen om zich te ontwikkelen, aangezien ze kunnen dienen 
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als mogelijke habitat voor schadelijke insecten of andere organismen (Rietveld 1997, De 
Wulf 2012). Een bezwaar voor veel landbouwers is dat gedurende de eerste jaren na 
aanplanting de bomen nog geen oogstbare producten opleveren, waardoor moet 
geïnvesteerd worden zonder onmiddellijke return (Newman 1997). 
 
Agroforestry kan dus voor de landbouwer heel wat nadelen inhouden. Wanneer echter 
voldoende afstand wordt gelaten tussen de bomen en de gewassen, valt een groot deel van 
die bezwaren weg. Hier staat dan weer tegenover dat met de afstand tussen de bomen en 
de gewassen de niet-productieve oppervlakte toeneemt, waardoor de landbouwer een 
verlieszone heeft. De afstand tussen de bomenrij en het gewas ligt best tussen de 1 en 4m. 
Om een vlotte bewerking van het gewas te bewaren wordt aangeraden om de afstand zo 
groot mogelijk te laten (Dupraz et al. 2008).  

2.3 KLE’s 

 
2.3.1 Definitie 
 
Kleine landschapselementen zijn kleine punt- of lijnvormige structuren die vaak in een 
herhaald patroon voorkomen en die het landschap een eigen karakter verlenen (Antrop 
2007). Het kan gaan om weg- en perceelsbermen, bomenrijen, hagen, houtkanten, 
houtwallen, knotbomen, alleenstaande bomen, holle wegen, poelen, bronnen enz.  Ze zijn 
typisch het gevolg van menselijke activiteiten. Na de eerste wereldoorlog werd de 
prikkeldraadafsluiting geïntroduceerd en na de tweede wereldoorlog steunde verdere 
landbouwontwikkeling op mechanisering en rationalisering. Houtkanten, bomenrijen en 
andere KLE’s verdwenen ten voordele van een intensievere landbouw, betere infrastructuur 
en minder onderhoudswerk. Van wat ooit een dicht netwerk van natuurlijke elementen was, 
blijven nog slechts fragmenten over en deze hebben vaak een normale successie 
ondergaan na het wegvallen van het traditionele beheer, waardoor de soortensamenstelling 
sterk gewijzigd is (Hermy 1997). 
 
In functie van onze onderzoeksvraag wordt dieper ingegaan op de houtige KLE’s. Houtige 
KLE’s kunnen zijn:  

 alleenstaande bomen en heesters: zij hadden vaak een heel specifieke 
functie waarbij het economische aspect ondergeschikt was. Hun waarde was 
vaak vooral symbolisch. 

 weerhagen: in Vlaanderen vooral aangeplant rond private weilanden en 
boomgaarden om het vee op zijn plaats te houden. Het snoeisel kon ook 
dienen als brandhout.  

 sierhagen: hagen die aangeplant werden rond de erven om de hond en het 
pluimvee op zijn plaats te houden en om voor privacy te zorgen.  

 houtkanten: dit zijn hagen langs waterlopen opgebouwd uit hakhout.  

 houtwallen: houtkanten aangeplant op door de mens aangelegde wallen 

 kaphagen: rijen van lage knotbomen 

 knotbomenrijen 

 opgaande bomenrijen 
Ook konden mengvormen worden aangetroffen, waarbij opgaande bomen in houtkanten 
werden aangeplant. (Hermy 1997, Tack 1993) 

 
2.3.2 Rol van KLE’s in het Vlaamse landschap 
 
Kleine landschapselementen hebben vaak een cultuurhistorische betekenis en vervullen 
daarnaast ook een esthetische functie: ze bepalen de herkenbaarheid en eigenheid van een 
streek (Hermy 1997). Bovendien leveren ze talrijke ecosysteemdiensten zoals de 
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vermindering van erosie, een verbeterde watercyclus (Antrop 2007) en een hogere 
biodiversiteit (Hermy 1997). Vroeger hadden KLE’s meerdere concrete functies: ze werden 
gebruikt als veekering, ter productie van loofvoeders en hout, om de privacy te garanderen 
en de eigendom af te bakenen, bomen werden vaak aangeplant als bodemversteviger op 
erosiegevoelige standplaatsen of als schaduwbrenger of windscherm voor het vee  (Hermy 
1997, Antrop 2007). Met het verdwijnen van de KLE’s zijn ook hun positieve effecten 
verdwenen.  
 
KLE’s dragen op drie manieren bij tot een verhoogde biodiversiteit. Enerzijds zorgt de 
verhoogde gelaagdheid in het landschap voor een grotere range aan habitats, waardoor 
meer organismen zich kunnen vestigen (Hermy 1997). Een regio met veel KLE’s zal dus 
meer organismen kunnen huisvesten.  Daarnaast kunnen hagen of struwelen relicten zijn 
van oude bossen, waardoor ze een waardevolle bron zijn van oud-bossoorten die anders 
niet zouden kunnen overleven in het landschap en ook de nieuwe bosgebieden niet zouden 
kunnen herkoloniseren (Hermy 2013). Als laatste kunnen KLE’s ook bijdragen aan de 
biodiversiteit door  de connectiviteit van het landschap te verhogen: ze kunnen optreden als 
zogenaamde ‘corridors’ tussen grotere natuurgebieden. Op die manier kan tegemoet 
gekomen worden aan de steeds toenemende versnippering van die natuurgebieden en 
kunnen genen uitgewisseld worden tussen naburige populaties (Gabory 2012b). 

2.4 Het vergroeningsbeleid 

 
2.4.1 Inhoud 
 
Vanaf 1 januari 2014 zou door de Europese Commissie een nieuw GLB ingevoerd worden, 
maar aangezien de deadline niet gehaald wordt, zal 2014 een overgangsjaar worden. Het 
nieuwe GLB houdt enkele ingrijpende veranderingen in voor onder andere de directe 
betalingen, dit zijn de bedrijfstoeslagrechten binnen de eerste pijler. Deze worden vervangen 
door voorwaardelijke betalingen, in het zogenaamde ‘Basisbetaling Stelsel’. Naast de 
basisbetalingen zal een premie uitgeschreven worden voor landbouwactiviteiten die een 
positieve invloed hebben op het milieu. Hiervoor zal iedere lidstaat 30% van hun totale 
nationale budget voor directe betalingen moeten vrijmaken (van Doorn et al. 2012). 
Daarnaast wordt ook gediscussieerd over een koppeling van de basisbetalingen en de 
vergroeningspremie. Wanneer een bedrijf niet voldoet aan de vergroeningsvoorwaarden, 
kan het hierdoor ook een deel van de basisbetalingen kwijtraken. Hierover bestaat nog geen 
duidelijkheid. 
 
De landbouwers zullen moeten voldoen aan volgende criteria:  

 gewasdiversificatie: vanaf een minimum oppervlakte akkerland van 3 ha, moeten 
daarop 3 verschillende gewassen worden geteeld waarbij één gewas niet meer dan 
70% van de totale oppervlakte mag bedekken en elk gewas minimum 5% van de 
totale oppervlakte in beslag moet nemen 

 Behoud van permanent grasland: individuele landbouwers mogen nog maximaal 5% 
van hun huidige grasland omvormen en inzetten voor de teelt van gewassen 

 De implementatie van ecologische focusgebieden (EFA’s) op 7% van het 
landbouwareaal 

De aanleg van de EFA’s behoort tot de vergroeningsvoorwaarden voor alle bedrijven met 
een subsidiabel areaal landbouwgrond van meer dan 15 ha. Het areaal onder blijvend 
grasland wordt niet meegerekend. Ook zijn de focusgebieden niet nodig wanneer minimum 
75% van het bedrijfsareaal grasland is of gebruikt wordt voor de productie van grassen of 
andere kruidachtige voedergewassen. De voorwaarden worden gekoppeld aan 30% van de 
basispremie, wat voor Vlaanderen ongeveer zou neerkomen op 130 €/ha (SALV 2012). Voor 
biologische landbouwbedrijven gelden deze voorwaarden niet. Zij ontvangen sowieso de 
groene bonus (van Doorn et al. 2012). Hoewel de uitvoeringsbepalingen nog niet gekend 
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zijn, gaan we er voor het vervolg van onderhavig onderzoek van uit dat iedere landbouwer 
minimum 7% van zijn land zal moeten inrichten voor ecologische doeleinden, de 
zogenaamde ‘ecological focus areas’. Deze EFA’s kunnen zijn: bufferstroken, bovenwettelijk 
verbrede teeltvrije zones, perceelsranden, natuurvriendelijke oevers maar ook opgaande 
begroeiing, perceelsrandenbegroeiing, bosjes en struwelen, agroforestry, sloten en kreken 
(van Doorn et al. 2012). 

 
2.4.2 Een verbeterde natuurwaarde… 
 
Eén van de bedoelingen van het nieuwe landbouwbeleid is het duurzaam beheren van de 
natuurlijke hulpbronnen en een flexibele positie handhaven ten opzichte van 
klimaatverandering. Dit kan gebeuren door duurzame productiemethoden te promoten, 
ecosysteemdiensten geleverd door de landbouw te waarderen, een groene groei te 
bevorderen en door het implementeren van adaptatie- en mitigatiestrategieën die de 
landbouwsector in staat stellen om te gaan met de klimaatverandering (Europese 
Commissie 2010). Voor de landbouwers zelf werden 3 concrete doelstellingen geformuleerd:  

 het behoud van de koolstof in de bodem en graslandhabitats door de instandhouding 
van de permanente graslanden 

 water- en habitatbescherming door de invoering van ecologische focusgebieden 

 verhogen van de veerkracht van de bodem en ecosystemen door gewasdiversificatie 
(Europese Commissie 2011) 

 
Met de EFA’s wordt dus vooral gemikt op halen van de tweede doelstelling. EFA’s kunnen  
een wezenlijke bijdrage leveren aan de instandhouding en ontwikkeling van natuur en 
biodiversiteit, een verbeterde bodem- en waterkwaliteit, een duurzame landbouw en een 
aantrekkelijker landschap (van Doorn et al. 2012). Vandaag laat de Europese waterkwaliteit 
nog op vele plaatsen te wensen over en mogelijke maatregelen om de run-off van stikstof, 
fosfor pesticiden en sedimenten naar oppervlaktewater en grondwater te reduceren, zijn de 
aanleg van tijdelijke opslagreservoirs, met gras begroeide bufferstroken, geulen en wallen  
(Natural England Technical Information Note TIN099 2011). Ook zogenaamde filter strips 
met permanente vegetatie en agroforestry reduceren de run off en fixeren de sedimenten 
(Udawatta et al. 2002). Bij een verminderde run off zal de infiltratie en dus ook de 
hoeveelheid beschikbaar water voor de gewassen toenemen (Allen et al. 2012).  
 
EFA’s dragen bij tot een hogere habitatkwaliteit doordat ze de permeabiliteit van het 
landschap verhogen. Dit is vooral van belang in regio’s met intensieve landbouwactiviteiten 
waar habitatverlies en -fragmentatie één van de belangrijkste oorzaken is van 
biodiversiteitverliezen (Allen et al. 2012). De vitaliteit van populaties neemt immers af 
naarmate de oppervlakte van hun beschikbare habitat afneemt en de afstand tussen 
verschillende patches toeneemt (Andrén 1994). Ook is het relatieve effect van de 
randinvloeden groter wanneer de oppervlakte van het gebied afneemt (Hermy 2013). Op die 
manier kunnen EFA’s ook bijdragen tot een hogere veerkracht van de ecosystemen: 
wanneer soorten zich gemakkelijker kunnen verplaatsen doorheen het landschap kunnen zij 
beter reageren op verstoringen en klimaatverandering (Allen et al. 2012).  
 
Naast de vooropgestelde water- en habitatbescherming, kunnen EFA’s ook een positieve 
invloed hebben op de bodemkwaliteit (Allen et al. 2012). Ongeveer 150 miljoen hectare in 
Europa ondervindt schade van wind- en watererosie (European Environment Agency 2010c). 
Vooral lineaire elementen als bomenrijen, hagen en stenen muurtjes kunnen deze 
hoeveelheid aanzienlijk reduceren (Allen et al. 2012).  
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2.4.3 … onder voorwaarden 
 
Om in te schatten wat het effect zal zijn van het nieuwe GLB in het algemeen en de 
focusgebieden in het bijzonder, is het belangrijk om weten wat als focusgebied zal aanvaard 
worden. Wanneer men alleen nieuwe natuurelementen tot de focusgebieden mag rekenen, 
zal dit ten nadele zijn van de bestaande elementen en wordt de uiteindelijke meerwaarde 
miniem. Ook wanneer gronden met een andere dan landbouwbestemming in aanmerking 
komen als focusgebied, bestaat het risico dat de netto-vergroening van de landbouwsector 
zeer klein zal zijn, aangezien landbouwers dan natuurgebieden kunnen aankopen en 
inbrengen als focusgebied (van Doorn et al. 2012). 
 
Ongeacht de concrete invulling van de focusgebieden, zullen de voorgestelde maatregelen 
zonder correcte toepassing en strenge controle zeer weinig effect hebben op de 
biodiversiteit en de reductie van broeikasgassen. Wel kan hun doeltreffendheid verhoogd 
worden door in te spelen op de lokale omstandigheden en door de regionale coördinatie te 
stimuleren. Optimaal zou zijn om algemene doelstellingen en voorwaarden uit te schrijven, 
maar deze op een lokaal niveau door een associatie van landbouwers te laten invullen. 
Boeren die dan niet willen deelnemen aan een dergelijke samenwerking kunnen individueel 
hun land herinrichten (Westhoek  2012).  
 
Allen et al. (2012) beschreef enkele factoren waar rekening mee gehouden moet worden 
opdat het effect van de focusgebieden maximaal is: 

 locatie 

 aard van de EFA’s: permanent of in rotatie 

 oppervlakte  

 ontwerp en management 
 
De optimale locatie van de EFA’s hangt af van de ecosysteemdiensten die ze verwacht 
worden te leveren. Wanneer de biodiversiteit prioritair is, is de gewenste locatie afhankelijk 
van de soort die beoogd wordt. Over het algemeen zijn houtkanten en onbeheerde 
perceelsranden voordelig voor invertebraten, vogels en zoogdieren. Ook sommige 
plantensoorten floreren op onbewerkte perceelsranden, maar dit effect is slechts beperkt, 
omdat de invloed van een intensief beheer nog lang aanwezig is in de bodem. In vele 
gebieden ligt de prioriteit bij akker- en weidevogelbeheer, omdat dit soorten zijn die met de 
intensivering van de landbouw sterk achteruit zijn gegaan (Allen et al. 2012). In dat geval 
moet gestreefd worden naar een grotere oppervlakte en hogere kwaliteit van de habitats op 
het perceel zelf, zoals braakliggende delen, overwinterende graanstoppels, een hoge 
gewasdiversiteit en minder pesticidengebruik (Poláková et al. 2011). 
 
Over het algemeen leveren permanente natuurcomponenten meer voordelen voor het milieu 
dan rotationele componenten, zowel voor de biodiversiteit als voor de kwaliteit van het water 
en de bodem (Allen et al. 2012, Westhoek 2012). Een aantal ecologische voordelen zijn 
bovendien positief gecorreleerd met de leeftijd van de componenten. Voorbeelden hiervan 
zijn de hogere biodiversiteit van houtkanten en verminderde uitloging van nutriënten bij 
bufferstroken en grasranden naarmate hun leeftijd toeneemt (Allen et al. 2012). De 
landbouwer heeft een grote vrijheid bij de aanleg van de focusgebieden; een jaarlijkse 
rotatie van deze oppervlakte is zelfs mogelijk (Westhoek 2012). Controle en begeleiding zijn 
echter erg belangrijk, want wanneer de landbouwers naar eigen goeddunken invulling gaan 
geven aan deze 7%, zal door een grote versnippering en een tekort aan meerjarige 
componenten het resultaat gering zijn  (van Doorn et al 2012).  
 
Vaak is de oppervlakte van de focusgebieden positief gecorreleerd met de invloed op de 
biodiversiteit, maar een goed beheer blijft hierbij onontbeerlijk. Een kleiner perceel onder 
een aangepast management kan zelfs meer ecologische voordelen opleveren dan een 
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groter perceel onder een meer willekeurig management. Voor water- en bodembescherming 
lijkt de oppervlakte van het gebied minder belangrijk te zijn (Allen et al. 2012). 
 
De maatregel rond gewasdiversificatie (zie boven) wordt geschat weinig effect te zullen 
hebben op de biodiversiteit in landbouwgebieden omdat de meeste landbouwers reeds 3 
gewassen of meer verbouwen. Slechts 2% van de Europese landbouwers zal een 
verandering moeten doorvoeren. In gebieden waar vooral monoculturen groeien, zal echter 
wel een positieve invloed van deze nieuwe maatregelen te voelen zijn (Westhoek 2012). 
Wat betreft de regel rond het permanent grasland, zullen de gevolgen eerder positief zijn, 
maar ook beperkt. Er is immers maar een klein oppervlakte grasland dat waarschijnlijk 
omgezet zal worden in akkers. 70% van de bestaande graslanden kunnen niet omgezet 
worden omdat bijvoorbeeld de grond niet geschikt is voor de teelt van gewassen. Bovendien 
kunnen landbouwers deze maatregel ontlopen door hun graslanden nu nog voor de 
maatregel van kracht gaat,  om te zetten in akkerland (Westhoek 2012). 

2.5 Conclusie 

 
De bedoeling van het vergroeningsbeleid is dat de resterende natuurlijke hulpbronnen op 
een meer duurzame manier beheerd worden en dat de landbouw een flexibele positie kan 
handhaven ten opzichte van de op til staande klimaatverandering. Concreet wordt verwacht 
van de ecologische focusgebieden dat ze bijdragen aan een betere water- en de daarmee 
gepaard gaande bodemkwaliteit en dat ze de biodiversiteit ten goede komen door de 
habitats te verbeteren. 
 
Onderstaande tabel is een overzicht van de landbouwkundige kenmerken die meespelen bij 
de water- en bodemkwaliteit (Reubens et al. 2010) en bij de biodiversiteit (Allen et al. 2012, 
Andrén 1994, Hermy 2013) en geeft weer welke van die kenmerken positief kunnen 
beïnvloed worden door agroforestry en kleine landschapselementen respectievelijk. 
 

 Agroforestry KLE’s 

N- en P- input in de bodem (via bemesting) X  

Verontreiniging door pesticidengebruik X x 

Run-off van oppervlaktewater X x 

Winderosie X x 

Bodemverdichting   

Organisch materiaal in de bodem X x 

Biodiversiteit van de bodem X x 

Stabiele waterhuishouding X x 

Aanwezigheid van geschikte habitats X x 

Grootte van de habitats X x 

Kwaliteit van de habitats X x 

Connectiviteit van de habitats  x 
Tabel 1: Landbouwkundige kenmerken die bijdragen tot een verhoogde water- en bodemkwaliteit en 
biodiversiteit en de invloed door AF en KLE’s 

 
Uit de tabel blijkt dat zowel agroforestry als KLE’s theoretisch kunnen voldoen aan de 
ecologische doelstellingen van de focusgebieden. Bovendien is het waarschijnlijk dat hun 
meerwaarde groter is dan andere invullingen omdat ze allebei  tegemoet komen aan de 
algemene conclusie dat permanente of op zijn minst meerjarige elementen een grotere 
ecologische meerwaarde leveren dan tijdelijke elementen. Of ze ook in de realiteit een 
mogelijkheid zijn hangt echter ook af van hun economische karakteristieken, praktische 
haalbaarheid en de attitude van de landbouwer ten aanzien van deze elementen. In 
volgende hoofdstukken wordt dit verder onderzocht.  
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3. Zijn de kansen benutbaar? 

3.1 Opzet 

 
In vorig hoofdstuk is aangetoond dat agroforestry en KLE’s theoretisch in aanmerking 
komen als invulling van de focusgebieden. Naast de ecologische criteria spelen ook nog 
andere factoren een rol bij de realisatie van de EFA’s. Er moet ook rekening gehouden 
worden met de belangen van de verschillende stakeholders, de lokale context en de attitude 
van de landbouwers. Het landbouwbeleid is geen kant-en-klaar recept dat over heel Europa 
op dezelfde manier kan toegepast worden, maar eerder een handleiding waarbinnen iedere 
regio zelf invulling kan geven aan de doelstellingen. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke 
de voornaamste discussies zijn en wat de opinie is ten aanzien van agroforestry. 

3.2 Interviews met enkele sleutelfiguren  

 
Met behulp van de literatuur werden enkele fenomenen beschreven. Een groot deel van de 
informatie is afkomstig van diepte-interviews, ook wel kwalitatieve interviews genoemd.  Ter 
aanvulling werd ook via de media informatie verzameld.  
 
Een kwalitatief interview is volgens Evers “een vorm van informatieverzameling, waarbij de 
interviewer één of meer respondenten bevraagt op grond van een onderzoeksvraagstelling. 
Daarbij geeft de interviewer aan de respondenten ruimte voor uitwijding – in hun eigen 
woorden – over de door hen ervaren feiten, hun beleving, betekenisverlening en 
nuanceringen met betrekking tot het onderwerp van onderzoek en eventuele effecten 
daarvan op hun leven. De interviewer probeert daarmee de leefwereld van de respondenten 
te begrijpen en doorgronden” (Evers 2007). Uit de diepte-interviews kan geen statistische 
informatie afgeleid worden, daarvoor zijn er niet genoeg gegevens verzameld. Wel zijn 
kwalitatieve interviews geschikt om een genuanceerd beeld te verkrijgen over de 
verschillende standpunten omtrent een bepaald thema en om een eerste aanvoelen te 
ontwikkelen inzake de verschillende problemen (Dumortier 2013). 
 
Er werd gestart met wetenschappers van het ILVO, die onderzoeksmatig met het onderwerp 
agroforestry bezig zijn en via het sneeuwbaleffect werd tot een set van 13  interviews 
gekomen, afgenomen van actoren verbonden aan de Universiteit Gent, het ILVO – Teelt en 
Omgeving, het Departement Landbouw en Visserij afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling, de Boerenbond, de Mina-raad, Wervel, BOS+ en ook van enkele 
individuele landbouwers. Bij de keuze van de respondenten was het belangrijk om zoveel 
mogelijk betrokken partijen aan het woord te laten. Zo kon vergeleken worden waar deze 
dezelfde opinie hadden en waar ze eerder tegenover elkaar stonden. 
 
Er werd een algemene vragenlijst opgesteld (zie bijlage 1) maar afhankelijk van de 
respondent en de loop van het gesprek werd deze vooraf en op het moment zelf nog 
aangepast. De ideeën en opinies die in deze thesis uitgedrukt worden zijn afkomstig van de 
respondenten en experts, maar reflecteren niet noodzakelijk de visie van alle betrokken 
partijen en houden geen verband met mijn persoonlijke mening. 
 
De informatie uit de interviews kan gebundeld worden volgens verschillende thema’s. Een 
algemeen terugkerend thema was de collectieve invulling van de focusgebieden. Ook de 
attitude van de verschillende partijen ten aanzien van AF en KLE’s werd in elk interview 
besproken. Daarnaast werd ook met elke respondent aandacht besteed aan het 
landbouwkundig en het ecologisch potentieel van beide systemen. Tenslotte werden ook in 
elk interview de mogelijke pijnpunten en kanttekeningen besproken.    
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3.3 Een vrijere, collectieve invulling  

 
Het nieuwe GLB krijgt, zowel bij de landbouwers als bij andere betrokken partijen, de kritiek 
dat er geen rekening gehouden wordt met de grote diversiteit binnen Europa. Meerdere 
partijen pleiten voor een maximale vrijheid aan de lidstaten om invulling te geven aan de 
nieuwe voorwaarden. Andere partijen willen strikte Europese richtlijnen om 
concurrentieverstoring te vermijden (Boer & Tuinder, 1 maart 2013). Bij Boerenbond vraagt 
men om meer flexibiliteit en maatregelen die aangepast zijn aan het specifieke karakter van 
de regio en de sector. In Vlaanderen gaat het dan vooral om een intensieve landbouw met 
een eerder klein bedrijfsareaal. Daarnaast beklemtonen het Algemeen Boerensyndidaat, de 
Boerenbond en het BioForum dat regionale samenwerking tussen verschillende 
landbouwers kan leiden tot een hogere ecologische meerwaarde van de focusgebieden. Het 
is voor individuele boeren immers moeilijker om de transitie naar een duurzamere 
bedrijfsvorm op een economische leefbare manier door te voeren. De Europese Commissie 
is ingegaan op dit Vlaamse voorstel en de planning van de EFA’s zal ook kunnen gebeuren 
door een collectief van boeren, bijvoorbeeld agrobeheergroepen. Het succes van dergelijke 
groepen werd reeds aangetoond met het  ECO²-project. ECO² is een samenwerking tussen 
de Boerenbond, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het 
Limburgs Steunpunt Rurale Ontwikkeling vzw en Rurant vzw. Eén van de doelstellingen van 
het project was het uitbouwen van agrarische beheergroepen en een agrobeheercentrum 
voor een efficiënter natuurbeleid binnen de landbouwzone (Defrijn 2010).  
 
Een ander argument voor een collectieve invulling van de EFA’s is dat op die manier grotere 
natuurgebieden kunnen aangelegd worden op locaties waar ze landbouw-economisch het 
minste impact hebben. Natuurorganisaties benadrukken de noodzaak om de invulling niet 
alleen vanuit landbouwperspectief te benaderen, maar ook voldoende aandacht te schenken 
aan de natuurwaarde van het gebied. Men vreest immers dat landbouwers met een grote 
hoeveelheid marginale grond deze zullen verhandelen aan boeren met een tekort aan 
focusgebieden. Wanneer dan verder niet aan natuurbeheer wordt gedaan, is het enige effect 
dat de minder vruchtbare gronden uit productie worden genomen. Volgens hen moeten als 
EFA ingebrachte gebieden een ecologische bijdrage leveren aan het Vlaamse agrarische 
landschap. Afhankelijk van de attitude van het collectief kan volgens natuurorganisaties 
meer bereikt worden wanneer verscheidene landbouwers zich organiseren en gezamenlijk 
werken aan een grotere ecologische zone. Er moet met andere woorden een compromis 
gevonden worden tussen een haalbare bedrijfsvoering en een significante ecologische 
meerwaarde. Idealiter wordt hierbij elk geval afzonderlijk geëvalueerd. Een regionale, 
eventueel lokale implementatie van het nieuwe beleid krijgt dan de voorkeur op een 
generieke, uniforme maatregel.  
 
Een pijnpunt is de praktische organisatie van het collectief. Hiervoor moet een specifieke 
juridische reglementering uitgeschreven worden waarin duidelijk wordt gemaakt wat de 
sancties zijn en wie verantwoordelijk is voor het eventuele falen van de organisatie. Ook is 
het nog maar de vraag of landbouwers zullen willen meestappen in een collectief. Zij kunnen 
afgeschrikt worden door de bijkomende verplichtingen of door de angst om op te draaien 
voor de fouten van een ander. Succesvolle samenwerking als de agrobeheergroepen en 
ECO² zijn hoopgevend. Subsidies in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma 
kunnen een extra stimulans betekenen. 
 
Vandermeulen et al. (2012) beschrijft enkele voorwaarden voor een geslaagde 
samenwerking tussen landbouwers. Begeleiding, zowel administratief als inhoudelijk is een 
belangrijke vereiste. Dit gebeurt reeds in de agrobeheergroepen, maar een officiële structuur 
bestaat nog niet. Aan de oprichting van een dergelijke officiële structuur zijn ook nadelen 
verbonden. Zo kan de flexibiliteit van het systeem afnemen of kan de drempel voor 
landbouwers om deel te nemen verhogen. Daarnaast vergt samenwerking ook financiële 
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ondersteuning, bijvoorbeeld een vergoeding van de opstartkosten. Als laatste probleem is er 
de houding van de landbouwer: jarenlang werd een individuele aanpak en zelfstandigheid 
gepromoot, waardoor nu een groot wantrouwen heerst t.a.v. onderlinge samenwerking.  
 
Uiteindelijk blijft de grote vraag of de landbouwers zullen meegaan in het vergroeningsbeleid 
en 7% van hun productieve oppervlakte zullen inleveren. Veel hangt af van de invulling van 
de focusgebieden, maar volgens Boerenbond zullen veel landbouwers afhaken wanneer een 
focusgebied geen productieve functie mag hebben. Men zal het rekensommetje maken en 
op basis van het meest voordelige scenario een beslissing nemen 

3.4 De attitude ten aanzien van agroforestry en KLE’s 

 
Hoewel de term ‘agroforestry’ relatief nieuw is, duikt het begrip steeds vaker op bij 
internationale ontwikkelingsprogramma’s en voorstellen van beleidsmakers (Zomer 2009). 
Het bewustzijn rond de kwetsbaarheid van ons milieu en duurzame landbouw groeit 
(Dumortier 2013), alsook de inzichten dat de herintroductie van de boom in het Vlaamse 
landbouwlandschap hieraan kan tegemoet komen (Visietekst agroforestry van Wervel). Dit is 
in tegenstelling met de boodschap die decennialang domineerde in het GLB: tot 1992 
kregen landbouwers steun met behulp van een systeem gebaseerd op 
productiehoeveelheden. Tot dan was het rendabel om uit ieder lapje landbouwgrond een 
maximale productie te halen, ongeacht of daar vraag naar was of niet. Het is slechts de 
laatste 20 jaar dat gewerkt wordt met rechtstreekse steun onder de vorm van hectare- en 
dierpremies (Brouwer et al. 1999). Aanwezigheid van meer natuur, al dan niet onder de vorm 
van bomen, vergt een scherpe mentaliteitswijziging van landbouwers (Vandermeulen et al. 
2012). 
 
De meerderheid (55%) van de landbouwers is niet vertrouwd met de term ‘agroforestry’ en 
de mogelijkheden van dit systeem in Vlaanderen worden laag ingeschat (Baeyens 2012). 
Belangrijkste factoren zijn de angst voor opbrengstverlies van de gewassen, onder andere 
door schaduwval en competitie voor nutriënten, te kleine percelen en te weinig beschikbare 
landbouwgrond. Verder wordt gevreesd dat de aanwezigheid van bomen negatieve gevolgen 
heeft bij het verkopen of de verpachting van de grond. Veel van deze argumenten komen 
voort uit een historisch gegroeid wantrouwen tussen de landbouw- en natuursector. “Bomen 
op mijn veld? Geen sprake van!” was de belangrijkste reactie van de landbouwers tijdens de 
interviews. De ondervraagde landbouwers zagen geen potentieel in een geïntegreerd 
landbouw- en natuurbeheer: dit zijn voor hen twee sectoren die niet kunnen samengaan.  
 
Vandermeulen et al. (2012) beschreef dat er bij landbouwers vanuit een soort 
beroepsfierheid zeer sterk het idee leeft dat hun grond vooral proper moet liggen. De term 
‘proper’ werd in deze context gedefinieerd als het tegengestelde van ‘natuurlijk’ en een 
proper landschap is het resultaat van een vakkundige bewerking. Die instelling is volledig in 
tegenspraak met het idee van de ecologische focusgebieden en kan problemen opleveren. 
Bij deze attitude spelen naast individuele motivaties ook socio-culturele doelstellingen mee, 
want landbouwers beoordelen elkaars competentie op basis van goed zichtbare indicatoren 
zoals de toestand van het veld. Grond heeft dus naast een financiële en een functionele ook 
een culturele betekenis. Hieraan kan worden tegemoet gekomen door de landbouwers zelf 
meer inspraak te geven in de invulling van de focusgebieden (zie 3.3) en door hen de 
mogelijkheid te geven om hierover met andere partijen te communiceren, bijvoorbeeld via 
informatieborden op hun percelen. De appreciatie van andere gebruikers van het landschap 
kan dan ook helpen om deze hindernis te overbruggen (Vandermeulen et al. 2012). 
 
Nochtans is agroforestry allesbehalve een nieuw fenomeen. Tot voor de eerste wereldoorlog 
kwamen bomen en andere KLE’s veelvuldig voor in het Vlaamse landbouwlandschap, maar 
na intensivering en mechanisering werden die praktisch allemaal verwijderd (Hermy 1997). 



15 
 

De relicten van dit systeem zijn echter nog terug te vinden onder de vorm van onder meer 
bolle akkers, bulkenlandschappen etc. en worden nu bestempeld als traditionele en 
waardevolle landschappen (Antrop et al. 2002). De historische aanwezigheid van bomen op 
een landbouwveld kan een argument zijn om landbouwers over de schreef te trekken, maar 
daarnaast moet ook afgeweken worden van het klassieke agroforestry-plaatje, aldus de 
respondent van een landbouworganisatie. Het typische beeld van bomenrijen dwars over 
een landbouwperceel is moeilijk te aanvaarden voor de landbouwers, maar wanneer de 
bomen enkel op de perceelsranden staan, is de impact en omschakeling al veel kleiner en 
dus meer haalbaar. In Vlaanderen zijn de percelen vaak zodanig klein dat op die manier al 
een agroforestry-situatie benaderd wordt. Dit is bovendien een systeem dat nauw aansluit bij 
het vroegere Vlaamse landschap en kan nu nog teruggevonden worden in de hierboven 
genoemde traditionele landschappen.  
 
Volgens diezelfde landbouworganisatie worden de verkeerde argumenten gebruikt om AF te 
promoten. In plaats van de houtopbrengst, die zeer moeilijk te voorspellen is en betrekking 
heeft op lange termijn, zou moeten gefocust worden op de ecosysteemdiensten van de 
bomen en vooral op hun positieve invloed op de waterhuishouding en erosiebestrijding.  Dit 
zijn voordelen die niet moeten en kunnen gekwantificeerd worden, maar die de landbouwer 
vanuit zijn kennis van de bodemstructuur en de werking ervan intuïtief kan aanvoelen. 
Wanneer vertrokken wordt vanuit de historische aanwezigheid van KLE’s op de 
perceelsranden, de waardering van andere landgebruikers en de geleverde 
ecosysteemdiensten kan de invulling van de focusgebieden met bomen minder stroef 
verlopen voor de landbouwer dan op het eerste zicht wordt verwacht.  

3.5 Landbouwkundig potentieel van AF in het vergroeningsbeleid 

 
Agroforestry komt tegemoet aan de zorg van de landbouwers inzake rechtszekerheid: de 
landbouwkundige bestemming van de grond wordt niet gewijzigd. Bestemmingswijziging kan 
op zeer weinig begrip rekenen bij landbouworganisaties en de landbouwers zelf, zo bleek uit 
de interviews. De grootste vrees van de landbouwers is dat ze de aangelegde 
focusgebieden na verloop van tijd ‘kwijt’ gaan zijn, dat de bestemming van de grond zal 
gewijzigd zijn.  
 
Een tweede pluspunt van agroforestry is dat de uiteindelijke opbrengst van het perceel 
hoger kan liggen dan bij een traditionele monocultuur. Zowel de Land Equivalentie Ratio 
(LER) als de Surface Economique Equivalente de l’Agroforesterie (SEEA) kan hoger liggen 
dan 1 (Dupraz et al. 2008). Recentelijk werden via modellering LER-waarden tussen de 1,2 
en 1,6 berekend. Dankzij het gebruik van simulatiemodellen kunnen verschillende ontwerpen 
van AF-systemen getest worden en kan gezocht worden naar eigenschappen die de 
productiviteit maximaliseren. Hieruit bleek dat over het algemeen gestreefd moet worden 
naar bomenrijen met een noord-zuid-oriëntatie, een dichtheid van 50-100 exemplaren per 
ha, een dynamisch snoeischema en het gebruik van wintergewassen (Dupraz 2012). 
Simulaties van Tallieu in 2011 met het Plot-SAFE model  leverden soortgelijke resultaten. 
Met behulp van meteorologische en bodemkundige gegevens van de Universiteit Gent 
(weerstation Melle) simuleerde Tallieu de LER van een boomrotatie populierenklonen 
(Populus spp.) als boomcomponent  en een gewasrotatie met voornamelijk wintertarwe 
(Triticum aestivum L.) en wintergerst (Hordeum vulgare L.) als tussengewas. Deze 
gewassen groeien wanneer de bomen nog kaal zijn en dus een minimum aan schaduw 
werpen. De berekeningen voor een twintigjarige periode toonden een LERrotatie  van 1,36. De 
LERjaarlijks is aanvankelijk hoog met een waarde van 1,47 en zakt na 20 jaar terug tot 0,78. 
Na 20 jaar wordt een LERcumulatief van 1,38 bekomen. Ook uit deze simulatie bleek dus dat 
het virtuele agroforestry-systeem productiever is dan een gelijksoortige productievorm 
waarbij landbouwgewassen en bomen gescheiden voorkomen (Tallieu 2011).  
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Het is nog niet duidelijk welk deel van het agroforestry-perceel als focusgebied zal mogen 
aangegeven worden. Een eerste optie is dat het volledige perceel wordt aanzien als 
agroforestry. Wanneer de bomen echter met een lage densiteit voorkomen, zullen de 
ecologische voordelen niet voelbaar zijn over het volledige perceel, waardoor de oppervlakte 
met een gunstig effect overschat wordt. Daartegenover staat het scenario waarin enkel de 
kroonprojectie van de bomen wordt gedefinieerd als focusgebied. Omdat de positieve 
gevolgen van de bomen echter vaak verder reiken dan enkel hun kroonprojectie, is een 
tussenoplossing om te werken met de invloedssfeer. Afhankelijk van de manier waarop 
gerekend wordt zal de landbouwer meer of minder grond als agroforestry moeten beheren 
om de benodigde oppervlakte te behalen.  

3.6 Ecologisch potentieel van AF in het vergroeningsbeleid 

 
Ecologische pluspunten werden ook in de interviews genoemd: de aanwezigheid van de 
bomen verhoogt de habitatdiversiteit van het landschap en daarmee ook de biodiversiteit en 
ze hebben eveneens een positieve invloed op abiotische factoren als erosie, uitspoeling van 
nutriënten etc. Bovendien maken ze het landschap visueel aantrekkelijker.  
 
Toch blijven bepaalde partijen, vaak natuurorganisaties, hun bedenkingen hebben bij AF als 
mogelijk focusgebied. Bij zo’n bedenkingen overheerst dan vaak het dogma dat enkel wat 
extensief is goed is, en alles wat intensief is, per definitie slecht. “En dat terwijl intensief en 
extensief eigenlijk loze woorden zijn”, aldus de geïnterviewde, “de woorden intensief en 
extensief hebben geen betekenis zolang niet gespecificeerd wordt over welke vormen van 
intensiviteit het gaat”. Als het gaat om de intensiviteit van de externe inputs, dan is het 
inderdaad beter om te streven naar een extensieve productievorm, maar dat houdt zeker 
niet in dat er geen hoge productie per oppervlakte-eenheid kan nagestreefd worden. Zo is er 
de term agro-ecologische intensivering, waarbij de kennis over ecologische principes 
gebruikt wordt om de opbrengst van landbouwsystemen te maximaliseren en dit door 
gunstige biologische interacties en synergieën onder de componenten van het agro-
ecosysteem te bevorderen (De Schutter 2010).   
 
Bij een invulling van de focusgebieden met AF moet gekeken worden naar de lokale noden 
en landschappelijke context. Wanneer agroforestry geen ecologische meerwaarde kan 
toevoegen aan de omgeving, en bijvoorbeeld lokaal meer nood is aan verbeterd 
oeverbeheer in het stroomgebied van een bepaalde rivier, dan moet daaraan voorrang 

worden gegeven, aldus enkele van de respondenten. 

 

3.7 Kanttekeningen 

 
De interviews leverden ook een aantal bijkomende aandachtspunten. Zo kwam de 
bezorgdheid omtrent het gebruik van externe inputs meermaals aan bod: de adoptie van AF 
zou niet automatisch een verbod op pesticiden of kunstmest met zich meebrengen, 
waardoor de ecologische meerwaarde beperkt zal blijven ten opzichte van een absolute set-
aside van de oppervlakte. Doch deze stelling werd ook weerlegd:  met agroforestry houdt  
men de troeven in handen om te evolueren naar een bedrijfsvoering met een gereduceerde 
input van kunstmest en pesticiden. Er moet een compromis gevonden worden tussen de 
snelheid waarmee doelstellingen bereikt worden en draagvlak voor die doelstellingen. Een 
geïnterviewde merkt op dat milieu- en natuurorganisaties vaak contraproductief te werk gaan 
door te veel te vragen, waardoor al gauw een tegenreactie komt en de uiteindelijke gulden 
middenweg zelden wordt bereikt. Er moet gestreefd worden naar een systeem waarvoor de 
bereidheid van de landbouwers zodanig hoog is dat de adoptie vlot verloopt. Op die manier 
kunnen ecologische meerwaarden gehaald worden.  
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De reden waarom er onder de landbouwers nog maar zo weinig geweten is over 
agroforestry, ligt volgens Wervel bij de beperkte aandacht die eraan wordt gegeven in de 
traditionele landbouwtijdschriften  en andere media. Maar zolang er geen betrouwbare 
wetenschappelijke informatie beschikbaar is over de effecten ervan, is het voor de 
landbouwers echter moeilijk om onverdeeld achter agroforestry te staan. Bovendien mijden 
landbouwers en hun organisaties het om de moeilijkheden verbonden aan de 
pachtwetgeving aan te kaarten, uit vrees dat sleutelen aan de pachtwet hun huidige 
bescherming zal doen verliezen: “De pachtwet wijzigen is zoals de doos van pandora 
openen”. 
 
Met de huidige wetgeving dient de pachter schriftelijke toestemming te hebben van de 
grondeigenaar om bomen aan te planten (Pachtwet, 1969) en indien de aanplant binnen een 
termijn van 18 jaar leidt tot een waardevermeerdering of –vermindering, moet hiervoor  
respectievelijk de pachter en verpachter worden vergoed bij het beëindigen van de pacht 
(Minaraad en SALV, 2011).  

 
Uit de interviews kwamen een aantal suggesties naar voor om agroforestry meer 
aantrekkelijk te maken voor de Vlaamse landbouwers. Volgens een respondent van de 
Vlaamse overheid (Departement Landbouw en Visserij) is het grootste pijnpunt nog steeds 
de juridische onzekerheid en een gebrek aan voorbeelden en ervaring. In het advies 
betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen uitgegeven door de 
Minaraad en SALV in 2011 worden de juridische problemen opgelijst. De meeste daarvan, 
afgezien van de moeilijkheden rond de pachtwetgeving, zijn ondertussen wel al opgelost. Zo 
is ondertussen duidelijk aangegeven in het bosdecreet (Art. 3 § 3) dat systemen waarbij de 
teelt van bomen wordt gecombineerd met landbouw op dezelfde grond, niet aanzien worden 
als bos. Hierdoor vervalt ook artikel 35bis, §5 van het Veldwetboek dat stelt dat een 
vergunning nodig is van het college van burgemeester en schepenen voor bosaanplant in de 
voor landbouw bestemde gedeelten van het grondgebied. Wel blijven de richtlijnen van 
artikel 35 omtrent plantafstanden van hoogstammige bomen van kracht. Ook geldt nog 
steeds artikel 8, §2, 1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998, waarin 
bepaald wordt dat een vergunning nodig is voor “het rooien of anderszins verwijderen en het 
beschadigen van houtachtige beplantingen op weg-, waterweg of spoorwegbermen of op het 
talud van holle wegen, van houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, van 
heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden”.  
 
De algemene conclusie van het adviesrapport luidt dat er een dringende noodzaak is aan 
meer juridische duidelijkheid en dat het belangrijk is de landbouwer niet op te zadelen met 
extra administratieve lasten. Ook moet de landbouwer de garantie hebben om op ieder 
moment terug te kunnen keren naar een traditionele landbouwsituatie.  
 
Daarnaast waren alle geïnterviewde partijen het erover eens dat er een dringende nood is 
aan Vlaamse voorbeeldpercelen. Enkel op die manier kan ervaring worden opgedaan inzake 
de praktische kant van agroforestry en kan men ook de effecten op lange termijn inschatten.  

3.8 Conclusie 

 
Over de concrete invulling van de focusgebieden staan natuur- en landbouworganisaties 
recht tegenover elkaar. Landbouwers zien liever geen land uit productie genomen, terwijl 
natuurorganisaties pleiten voor een invulling van de focusgebieden in functie van natuur. 
Bovendien vergen focusgebieden van de landbouwers een grote mentaliteitsverandering. 
Landbouwers beoordelen elkaars bekwaamheid vaak op basis van de ‘properheid’ van hun 
grond en de aanwezigheid van onbewerkte, natuurlijke stroken komt deze properheid niet 
ten goede. Bovendien hebben landbouwers decennialang, mede onder impuls van het GLB, 
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gestreefd naar een maximale productie van de landbouwgewassen. Beide ideeën zijn in 
tegenspraak met de nieuwe boodschap van het GLB en er kan niet verwacht worden dat die 
nieuwe visie op algemeen gejuich zal onthaald worden.  
 
Of de focusgebieden zullen leiden tot ecologische meerwaarde hangt af van de invulling van 
de gebieden. Wel waren de meeste partijen het erover eens dat een collectieve invulling van 
de focusgebieden kan leiden tot een grotere ecologische betekenis, mits hierbij voldoende 
aandacht wordt geschonken aan de lokale noden van het landschap en perverse effecten 
als het verhandelen van marginale gronden en het aankopen van natuurgebieden vermeden 
worden. Aangezien het draagvlak bij de landbouwers (nog) afwezig is, zal streng moeten 
worden toegezien op de correcte implementatie van de EFA’s.  
 
Agroforestry zou een mogelijke invulling kunnen zijn van de focusgebieden. Zijn grote 
sterkte is dat het tegemoet komt aan de grootste eis van zowel de landbouwers als van de 
natuurorganisaties: de boer verliest geen landbouwgrond en tegelijkertijd staat de 
ecologische meerwaarde ervan vast. Waar de mentale tegenstand bij de landbouwers 
tegenover natuur op de landbouwpercelen groot was, is die in het specifieke geval van 
bomen nog veel groter. Er heerst de angst dat bomen de nutriënten en water zullen roven, 
dat ze met hun schaduw iedere vorm van productie eronder onmogelijk zullen maken en dat 
het juridisch onmogelijk zal zijn om deze ooit nog te verwijderen. Ook de juridische 
onzekerheden rond de pachtwetgeving en het gebrek aan voorbeeldpercelen en 
wetenschappelijke gegevens voor Vlaamse situaties zijn nog steeds een rem op de 
verspreiding van agroforestry.  
 
Uit de literatuurstudie, aangevuld met informatie van de interviews leren we dat 
economische en ecologische potentie van agroforestry nog onvoldoende gekend zijn, maar 
ook dat het draagvlak voor de aanwezigheid van bomen op landbouwgrond nog moet 
verhogen. Vandaar het belang om uit te kijken naar een vergelijkbaar systeem dat een 
minder drastische omslag in denken en doen vergt, bijvoorbeeld door af te wijken van het 
typische beeld van agroforestry waarbij bomen in rijen dwars over het perceel lopen. De 
Vlaamse landbouwpercelen zijn vaak te klein voor deze aanpak. Er moet meer gefocust 
worden op de aanwezigheid van bomen en andere houtige KLE’s op de perceelsranden. Dit 
is in overeenkomst met het historische landschap tot ongeveer 100 jaar geleden en wijkt 
bovendien niet veel af van een aantal traditionele landschappen die ook nu nog kunnen 
teruggevonden worden in Vlaanderen. Vaak zijn de percelen zodanig klein dat op die manier 
ook al een typische agroforestry-situatie kan benaderd worden. De vertrouwdheid met KLE’s 
kan een eerste stap betekenen in een verhoogde adoptie van bomen in landbouwgebied.  
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4. Rol van KLE’s in het vergroeningsbeleid 

4.1 Opzet 

 
Ondanks zijn potentieel bleek in hoofdstuk 3 dat de aanvaarding van AF omwille van 
verschillende redenen niet vlot verloopt. Ook werd gesuggereerd om een AF-situatie te 
benaderen als een netwerk van houtige KLE’s langsheen kleinschalige percelen. De 
ecologische voordelen zullen grotendeels gelijkaardig zijn (zie hoofdstuk 2), maar de impact 
op de landbouwer zal kleiner zijn, waardoor de stap naar dit systeem sneller gezet zal 
worden. In dit hoofdstuk zal beschreven worden welke KLE’s typisch in Vlaanderen 
voorkomen, waarin hun meerwaarde ligt en wat hun potentieel is binnen het GLB.  

4.2 KLE’s in het Vlaamse landschap 

 
Voor Vlaanderen bestaat nog geen algemene inventaris van de KLE’s, maar op basis van  
de biologische waarderingskaart (BWK) van het INBO kunnen poelen, 
hoogstamboomgaarden, holle wegen, bomenrijen, houtkanten en houtwallen gelokaliseerd 
worden. De oppervlakte van polygonen waarin deze elementen voorkomen bedraagt 186 
610 ha (Danckaert et al. 2009). 
 
De meerwaarde van KLE’s neemt toe naarmate de dichtheid en de connectiviteit van de 
elementen stijgt. In Vlaanderen zijn nog een aantal gebieden terug te vinden waar KLE’s 
overvloedig zijn. Deze regio’s zijn de Vlaamse Ardennen, de Groene Gordel, het Hageland, 
Haspengouw, de West-Vlaamse heuvelstreek en de Vlakte van Bocholt. Elk van deze 
gebieden beschikt over een aantal traditionele landschappen. De oppervlakte van de 
polygonen waarin KLE’s voorkomen in deze traditionele landschappen bedraagt 46 010 ha. 
Hiervan is 27 575 ha in landbouwgebruik (Danckaert et al. 2009).  
 
In Vlaanderen kunnen dus nog heel wat traditionele KLE’s teruggevonden worden. Zo zijn er 
in verschillende streken met populierenrijen, knotrijen in het Meetjesland, de bulken in de 
vallei van de Oude Kale, de bolle akkers omzoomd met populieren of knotwilgen in het 
Waasland, etc. (Antrop et al. 2002).  
 
In het Beverhoutsveld in West-Vlaanderen worden nu vooral opgaande en geknotte 
populierenrijen teruggevonden. De meeste daarvan zijn aangeplant in dreefverband. Uit 
historische bronnen kan afgeleid worden dat de populieren werden aangeplant ter 
vervanging van zomereiken (Quercus robur) en beide soorten zijn bomen die behoren tot het 
traditionele landschap van deze contreien (Zwaenepoel 2002). 
 
In het Meetjesland bestond de traditionele perceelsrandbegroeiing uit rijen knotbomen en de 
resterende KLE’s zijn de relicten van die lineaire structuur. De meest bekende soort is de 
knotwilg (Salix alba), maar ook populier (Populus spp.), zomereik (Quercus robur), linde 
(Tilia spp.), zwarte els (Alnus glutinosa) en andere bomen kunnen voorkomen. De 
reconstructie van het traditionele landschap richt zich op het behoud en herstel van die 
lineaire perceelsrandbegroeiingen (Antrop et al. 2002, Regionaal Landschap Meetjesland 
2012).  
 
Het bulkenlandschap is een vlakke regio met diepe sloten en lineaire aanplantingen van 
vooral elzen en wilgen langs onregelmatige blok- en strookvormige percelen. Bulken zijn 
waardevolle landschappen maar worden zeldzaam en zijn daarom beschermd (Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed 2009, Antrop et al. 2002).  
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Bolle akkers zijn akkers die door hun manier van ploegen in het midden bol zijn om de 
afwatering te optimaliseren. Vaak zijn hun randen beplant met knotwilgen en populieren. 
Gelegen in het Waasland staat dit gebied onder sterke verstedelijkingsdruk uitgaande van 
Sint-Niklaas en Antwerpen (Antrop et al. 2002) 

4.3 Rijkdom in verscheidenheid 

 
4.3.1 Een hogere biodiversiteit dankzij grote en heterogene habitats 
 
De biodiversiteit van een landschap kan op twee manieren verhoogd worden: de  aanwezige 
habitats kunnen vergroot worden of de diversiteit ervan kan opgedreven worden.  
 
De grootte van de habitats is belangrijk omdat omvangrijke habitats een grotere draagkracht 
hebben waardoor de populatie meer veerkrachtig is (Griffen et al. 2008). Bovendien zijn 
kleinere natuurgebieden relatief meer onderhevig aan zogenaamde randeffecten, waarbij de 
natuurlijke omstandigheden in het gebied zelf veranderen onder invloed van processen die 
zich afspelen buiten het gebied (Laurance et al. 1991).  
 
Uit een studie van Benton et al. (2003) bleek dat ook een hoge heterogeniteit van het 
landschap cruciaal is voor het herstel en behoud van de typische soorten in 
landbouwgebied. Heterogeniteit zou moeten worden nagestreefd op landschapsniveau, 
tussen de verschillende percelen en ook binnen de percelen. Een heterogeen landschap 
houdt in dat verschillende landgebruikvormen op relatief korte afstanden van elkaar 
voorkomen. Verscheidenheid tussen de percelen wordt bereikt door de teelten op naburige 
velden te laten variëren en vooral door het invoeren van niet-bewerkte zones zoals 
perceelsranden, houtkanten, dijken, braakland en waterlopen. Verschillende studies toonden 
reeds het belang van dergelijke natuurlijke elementen voor de biodiversiteit van het 
landbouwlandschap. Heterogeniteit binnen een perceel volgt uit variërende 
bodemeigenschappen, schaduwval, invloed door de wind etc. en draagt bij tot een 
verhoogde biodiversiteit omdat op die manier microhabitats worden gecreëerd (Benton et al. 
2003).  
 
Kleine landschapselementen vervullen bijgevolg een dubbele rol: enerzijds dragen ze bij tot 
een verhoogde heterogeniteit tussen de verschillende percelen en anderzijds is hun invloed 
ook voelbaar binnen eenzelfde perceel. 
 
4.3.2 Een hogere biodiversiteit op landschapsniveau 
 
Op landschapsniveau beïnvloeden 3 kenmerken de ecologische processen en aanwezige 
soorten:  

 de schaal van de percelen en van de bedrijven 

 de aanwezigheid en ecologische kwaliteit van de habitats op de perceelsgrenzen en 
niet-bewerkte zones 

 de diversiteit van het landschap qua samenstelling, structuur en interacties met 
andere habitattypes  

 (Poláková et al. 2011) 
 
Het effect van deze parameters werd door Poláková onderzocht aan de hand van 4 types 
van (landbouw)landschappen en hun biodiversiteit, beschreven als alfa- , beta- en gamma-
diversiteit. Alfa-diversiteit beschrijft de biodiversiteit binnen een welbepaalde gemeenschap. 
De diversiteit tussen verschillende gemeenschappen wordt uitgedrukt door de zogenaamde 
beta-diversiteit. Alfa- en beta-diversiteit dragen bij tot de gamma-diversiteit, een maat voor 
de diversiteit van een ecosysteem of landschap in een bepaalde regio (Whittaker 1972).  
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Type 1 is een volledig natuurlijk landschap, met een minimale menselijke invloed. Het 
tweede type is een half-natuurlijk landbouwlandschap waarbij de verstoring door begrazing 
laag is en de impact op de hydrologische cyclus en bodem door drainage en bemesting klein 
is. Type 3 stelt een gemengd landbouwlandschap voor waar de percelen gewijzigd zijn om 
de productiviteit te verhogen. Dit landschap bevat een groot aantal KLE’s waaronder 
houtkanten, waterlopen, perceelsranden etc. Als laatste wordt een intensief 
landbouwlandschap bekeken, gekenmerkt door een sterke bewerking, een hoog pesticiden- 
en mestgebruik en grote percelen.   
 
Landschapstype 1 is slechts matig divers waardoor de biodiversiteit niet uitzonderlijk hoog is. 
Deze landschappen zijn echter zeer belangrijk omdat ze een habitat vormen voor soorten 
die nergens anders voorkomen en moeten daarom op nationaal, Europese en zelfs globale 
schaal beschermd worden. Halfnatuurlijke landschappen kunnen zeer soortenrijk zijn en een 
groot aantal gespecialiseerde soorten herbergen, waardoor hun alfa-diversiteit hoog ligt, 
maar de gamma-diversiteit ligt laag door de beperkte interne variatie van dit soort systemen. 
In het derde type doet zich het tegenovergestelde fenomeen voor: door menselijk ingrijpen 
(aanplanten van houtkanten, invoeren van gewasrotatie, aanleggen van perceelsranden,…) 
wordt een wijde range van habitats gecreëerd. Hierdoor is de lokale diversiteit, de alfa-
diversiteit, laag, maar de beta- en  gamma-diversiteit zijn hoog, waardoor de soortenrijkdom 
op landschapsschaal hoger is dan bij de andere types. Intensief bewerkte 
landbouwlandschappen tenslotte hebben over de hele lijn de laagste biodiversiteit. De 
variatie in habitats is zeer laag en slechts weinig soorten hebben zich aangepast aan de 
veelvuldige verstoringen op de percelen (Poláková et al. 2011).  
 
Vanuit de Vlaamse context is het niet realistisch om landschapstype 1 en 2 na te streven; 
ons landschap is zodanig geürbaniseerd dat dit niet bereikbaar is. Wel kan ingezet worden 
op landschapstype 3: door een gepast beheer kan het aantal habitats op regionaal niveau 
verhoogd worden, en hierdoor zal de biodiversiteit van het ecosysteem toenemen. Een 
ander voordeel van dit landschapstype is dat de KLE’s kunnen optreden als corridors en de 
bestaande natuurgebieden met elkaar verbinden. Op die manier kunnen individuen zich 
gemakkelijk verplaatsen doorheen het landschap en zullen de populaties stabieler zijn 

(Benton et al. 2003).  

4.4 Potentieel binnen het GLB 

 
4.4.1 Doelstellingen van het GLB 
 
In de mededeling COM(2010) 672 van de Commissie worden de uitdagingen van het 
toekomstige GLB beschreven: 
“De landbouw moet tevens bijdragen aan het aanpakken van de uitdagingen van de 
klimaatverandering, de achteruitgang van de vruchtbaarheid van de bodem, waterschaarste 
en -vervuiling, het verlies van leefgebied en biodiversiteit. Het GLB moet oplossingen voor 
deze toekomstige problemen ondersteunen”. De invulling van de focusgebieden moet dus 
streven naar elementen die maximaal bijdragen aan de bescherming van de water-, bodem- 
en habitatkwaliteit, en de hiermee geassocieerde biodiversiteit ( Europese Commissie 2010). 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de elementen die op basis van de algemene 
doelstellingen in aanmerking komen als invulling van de focusgebieden. Dit is echter geen 
volledige lijst en regionaal kunnen verschillen optreden (Allen et al. 2012). 
 
 
 
 



22 
 

 Traditionele landbouwelementen Andere KLE’s 

Perceelsrand hagen 
stenen muren 
oevers 
sloten 
onbewerkte stroken 

bufferstroken met gras 
stroken ten voordele van wilde 
fauna 
hooilanden 
bloemenranden 

Perceel terrassen 
vijvers 
archeologische sites 
bomen: alleenstaand, in rijen of 
groepjes * 
braakliggende oppervlaktes 

percelen onder weide- en 
akkervogelbeheer 
perceelbeheer ifv jachtinkomsten 
vochtige en natte zones 

Onbewerkte grond verboste zones 
beboste zones 
andere habitats 

 * komt ook voor op perceelsranden 
Tabel 2:  KLE’s die voldoen aan de algemene doelstellingen van het GLB  
(Bron: Allen et al. 2012) 

 
In het kader van de thesis zal enkel gewerkt worden met de houtige KLE’s zijnde de hagen, 
alleenstaande bomen en bomenrijen.  
 
4.4.2 Inzetten op een heterogener landschap 
 
Het nieuwe landbouwbeleid, en meer bepaald de focusgebieden kunnen bijdragen aan de 
heterogeniteit van het landschap. Het is immers niet waarschijnlijk dat op basis van 7% van 
het areaal per landbouwer een volwaardig natuurgebied kan worden geïnstalleerd. 
Randeffecten zijn meer uitgesproken wanneer het natuurgebied kleiner is, onregelmatiger 
van vorm en wanneer het verschil met de omgeving groter is. Gezien de overheersend 
intensieve landbouw in Vlaanderen en de kleine percelen, zal de invloed van de randeffecten 
significant zijn, waardoor de meerwaarde van dergelijke natuurgebieden laag zal zijn. De 
invloed van randeffecten kan immers voelbaar zijn tot 5km binnen het natuurgebied 
(Laurance et al. 1991). Om die reden moet ingezet worden op het verbeteren van de 
kwaliteit en heterogeniteit van het agrarisch landschap in plaats van op de implementatie 
van nieuwe natuurgebieden, want deze zullen zodanig klein zijn dat hun meerwaarde 
verwaarloosbaar is. 
 
4.4.3 Wat wel, wat niet? 
 
Vanuit het Vlaamse beleid klinkt dat het de bedoeling is dat de landbouwers bestaande 
natuurelementen als focusgebied kunnen inbrengen. Zo niet dan loopt men gevaar dat 
resterende  natuurelementen voor de invoering van het nieuwe GLB verwijderd worden, om 
ze nadien opnieuw en eventueel op een andere locatie aan te planten en aan te geven als 
focusgebied. Dit kan problematisch zijn aangezien de ecologische meerwaarde toeneemt 
met de leeftijd van het natuurelement.  Dit is onder andere zo omdat sommige soorten maar 
heel traag nieuwe habitats kunnen koloniseren (Hermy 2013). “Nu al geleverde 
vergroeningsinspanningen moeten ten volle erkend worden en de haalbaarheid op 
bedrijfsniveau moet verbeterd worden”, benadrukt Boerenbond.  
 
Bovendien wordt aangegeven dat enkel de natuurelementen op de bestemming 
“landbouwgrond” als EFA kunnen gelden. Aldus heeft het voor landbouwers geen zin om 
niet-landbouwgronden aan te kopen en deze de bestemming van focusgebied te geven. 
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4.5 Wat betekent dit economisch? 

4.5.1 Opbrengstverliezen 

 
Eén enkele bomenrij kan al een positief effect hebben op de globale oogst van het perceel, 
vooral dankzij zijn windreducerende eigenschappen (Brandle et al. 2004), maar er zijn ook 
negatieve gevolgen mogelijk , namelijk een verminderde plantengroei vooral ten gevolge van 
de concurrentie voor licht, water en nutriënten, allelopathie, een verhoogde kans op ziekten 
en plagen, minder beschikbare oppervlakte etc. (Chaves 2002). De opbrengst binnen een 
afstand van twee keer de boomhoogte (H) kan tot 80% lager zijn dan bij een onbeschut 
perceel. Naarmate de afstand tot de bomenrij toeneemt, stijgt de opbrengst en op een 
afstand van 5H is de opbrengst maximaal en tot 50% hoger dan op een onbeschut perceel. 
Voorbij de afstand van 5H neemt de opbrengst opnieuw af en na ongeveer 13H is het effect 
van de bomenrij niet meer waarneembaar. De netto-opbrengst kan dus hoger zijn dan 
wanneer geen bomenrij wordt aangeplant (Caborn 1957). 
 
In de jaren 1999 en 2000 werd onderzoek gedaan naar het effect van een bomenrij op de 
opbrengst van gewassen in Vlaanderen. In geen van de proeven werd een hogere netto-
opbrengst geregistreerd. Eén van de mogelijke verklaringen voor deze vaststelling is dat het 
positieve effect van een houtkant vooral voelbaar is wanneer de teeltomstandigheden niet 
optimaal zijn. Bij extreme temperaturen, hoge windsnelheden of een verarmde bodem zal de 
positieve invloed van de bomen meer doorwegen dan wanneer de omstandigheden ideaal 
zijn, zoals in Vlaanderen (Chaves 2002, Kuemmel 2003).  Bovendien was te bemonsterde 
afstand tot de bomen nooit zodanig groot dat de volledige beïnvloede zone werd opgemeten.   

4.5.2 Een praktisch voorbeeld 

 
Wanneer bestaande natuurlijke elementen mogen worden opgenomen als focusgebied, zijn 
de aanwezige KLE’s erg waardevol en heeft het Vlaamse landschap met zijn kleine percelen 
een hoog potentieel om te evolueren naar een gebied met een hoge diversiteit en 
connectiviteit. Onderstaand vereenvoudigd rekenmodel geeft een beeld van de kosten en 
opbrengsten op perceelsniveau verbonden aan de aanwezigheid van een bomenrij op de 
perceelsrand. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de opbrengst en indirecte 
effecten van de bomen; enkel het opbrengstverlies onder invloed van de bomen wordt in 
rekening gebracht.  
 

Rekenmodel: invloed bomenrij op de perceelsopbrengst 
        

Breedte van het perceel (m) B 

lengte van het perceel (m) L 

oppervlakte van het perceel (ha) A  = ( B * L ) / 10 000 

        

Scenario 1: geen bomenrij   

        
gemiddelde opbrengst (ton 
DS/ha) t 

perceelsopbrengst (ton DS) P1 = t * A 

        

Scenario 2: bomenrij   

        

lengte van de bomenrij (m) a 

      b 
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Breedte van de verlieszone (m) x 
oppervlakte van de verlieszone 
(ha) O =(  x * a + x * b ) / 10 000 
relatieve opbrengst in de 
verlieszone (%) p 

        
oppervlakte buiten de 
verlieszone (ha) Q = A - O 

        

        

perceelsopbrengst (ton DS) P2 = t * O * p + t * Q 

        

 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de gebruikte variabelen op een perceel.  

 

 
Figuur 1: Invloed van de bomenrij op de perceelsopbrengst 

 
 

Numeriek voorbeeld           

            

breedte van het perceel (m)   100       

lengte van het perceel (m)   100       

oppervlakte van het perceel (ha) 1       

            

Scenario 1: geen bomenrij           

            

gemiddelde opbrengst (ton DS/ha) 87       

perceelsopbrengst (ton DS)   87       

prijs aan producent (€/ton DS)   31,1       

opbrengst (€)   2705,7       
  
 
 
 
           

 

 

L 
 

B 
 

a 
 

b 
 

x 
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Scenario 2: bomenrij           

            

lengte van de bomenrij (m)   100       

    100       
breedte van de verlieszone 
(m)   10       

oppervlakte van de verlieszone (ha) 0,2       

relatieve opbrengst in de verlieszone (%) 95       

            

oppervlakte buiten de verlieszone (ha) 0,8       

            

            

perceelsopbrengst (ton DS)   86,13       

prijs aan producent (€/ton DS)   31,1       

opbrengst (€)   2678,643       

            

verschil   27,057       

            

(Gegevens gelden voor een typisch akkerbouwbedrijf voor de zandleemstreek in 2008). 

 
Het verschil in opbrengst komt neer op 27,06 €/ha. Dit is een verlies voor de landbouwer. 
Het is dus minder voordelig voor de landbouwer om langs de randen van zijn percelen 
bomen aan te planten. Wanneer echter rekening wordt gehouden met de financiële steun 
van ongeveer 130 €/ha waar de landbouwer aanspraak op maakt als hij voldoet aan de 
vergroeningsvoorwaarden, is het wel voordelig om de bomen aan te planten. 

  

4.6 Conclusie 

 
De oppervlakte van de KLE’s in landbouwgebruik die met elkaar in verbinding staan en zo 
een traditioneel landschap vormen bedraagt 27 575 ha. In Vlaanderen kunnen dus nog heel 
wat traditionele KLE’s teruggevonden worden. Zo zijn er in verschillende streken met 
populierenrijen, knotrijen in het Meetjesland, de bulken in de vallei van de Oude Kale, de 
bolle akkers omzoomd met populieren of knotwilgen in het Waasland, etc.  
 
De meerwaarde van KLE’s ligt in de verhoogde heterogeniteit, niet alleen tussen de 
verschillende percelen, maar ook binnen eenzelfde perceel. Dit leidt tot een verhoogde 
biodiversiteit op landschapsniveau. Inzetten op een meer heterogeen landschap is 
bovendien de meest haalbare kaart voor Vlaanderen om de biodiversiteit te verhogen: 
Vlaanderen heeft niet het potentieel om veel meer natuurgebieden aan te leggen of af te 
bakenen.  
 
Wanneer rekening gehouden wordt met de verliezen die gepaard gaan met de aanplant van 
bomen zal het bedrijf opbrengstverlies lijden, maar die kost kan gecompenseerd worden 

door de inkomenssteun gekoppeld aan de vergroeningsvoorwaarden.  
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5. Methodologie 

5.1 Opzet 

 
Uit de vorige hoofdstukken bleek welke aanknopingspunten, zowel economisch, ecologisch 
als teelttechnisch, belangrijk kunnen zijn bij de beslissing van de landbouwers om met 
agroforestry of KLE’s mee te gaan in het vergroeningsbeleid. Voor een uiteindelijke adoptie 
wordt de economische rendabiliteit voor de boer belangrijk. Uit de literatuurstudie kwam naar 
voor dat agroforestry rendabeler kan zijn dan een conventionele monocultuur, maar 
specifieke gegevens voor Vlaanderen ontbreken. Ook data over het effect van een andere 
invulling van de EFA’s zijn nog niet voor handen. Een economische analyse zal dus 
noodgedwongen op heel wat aannames steunen.  
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe met deze veelvoud aan onzekerheden om te gaan en 
welke de onderliggende aannames zijn van de mogelijke invullingen van de focusgebieden. 
In het bijzonder wordt nagegaan op welke manier de gevolgen van de verschillende 
focusgebieden kunnen berekend worden. Wegens gebrek aan precieze data wordt gewerkt 
met wetenschappelijk gefundeerde inschattingen of veronderstellingen. De 
veronderstellingen zijn gebaseerd op schaarse wetenschappelijke data, logische 
extrapolaties en advies door experts. Om te werken met onzekerheden en onvolledige 
informatie is een methode ontwikkeld die steunt op drie technieken: definiëren van een 
typisch bedrijf, coherent capteren van diverse onzekerheden in een scenario, en gebruik van 
triangulaire kansverdelingen.  
 

Een typisch bedrijf verstrekt per definitie gegevens over de typische bedrijfsgrootte, de 
meest voorkomende combinaties van bedrijfstakken en productiefactoren en de financiële 
variabelen. De verdienste van typische bedrijven in vergelijking met andere methodes is dat 
ze minder data nodig hebben (experteninformatie kan volstaan) en dat de resultaten beter 
zijn. Bovendien zijn ze meer geschikt voor internationale vergelijkingen en kan een groter 
aantal landbouwers zich terugvinden in een typisch bedrijf, waardoor de communicatie 
vlotter kan verlopen. De procedure bij een typisch bedrijf (TFA, Typical Farm Approach) 
bestaat uit 3 fases. Allereerst wordt gedefinieerd wat het typisch bedrijf precies inhoudt. 
Vervolgens worden de nodige economische en technische gegevens voor het bedrijf 
verzameld. In de laatste fase worden de resultaten statistisch getoetst  en/of gevalideerd 
door landbouwers, experts of de onderzoeker zelf (Wauters et al. 2011). 
 
Het typisch bedrijf dat in de komende hoofdstukken als voorbeeld zal dienen is een 
akkerbouwbedrijf met een oppervlakte van 47,27 ha en een ¼ -vruchtwisseling van 
wintertarwe, bieten, wintertarwe en aardappelen waarbij elk van de teelten ¼ van de totale 
oppervlakte inneemt. Wanneer 7% van het bedrijfsareaal wordt omgezet in EFA, komt dit 
neer op 3,31 ha.  De verschillende percelen zijn even groot en hebben een breedte van 50m 
en een lengte van 200m. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het ILVO, dateren van 
2008 en gelden voor een typisch akkerbouwbedrijf uit de zandleemstreek. Zowel voor als na 
het doorrekenen van de verschillende mogelijke invullingen van de focusgebieden werd 
overlegd met experts, respectievelijk ter validatie van de gebruikte gegevens en van de 
resultaten. 
 

Daarnaast worden er verschillende scenario’s uitgewerkt. Het werken met scenario’s is een 
veelgebruikte techniek om onzekerheden te capteren (LNE-rapport 2010). De scenario’s 
bestaan uit een geheel van assumpties consistent met de aannames voor het typisch bedrijf, 
de beleidsmogelijkheden en de keuzes die het bedrijf kan maken. In het eerste scenario 
wordt gerekend met een bedrijf dat ervoor kiest om geen focusgebieden te installeren en op 
die manier zijn maximale productie te handhaven. Dit bedrijf zal dan ook geen aanspraak 
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maken op betalingen gekoppeld aan de vergroening en het scenario geldt als referentie. In 
scenario 2 wordt de benodigde oppervlakte uit productie genomen en hierop wordt aan 
perceelsrandbeheer gedaan. Scenario 3 beschrijft de situatie waar de landbouwer opteert 
om 7% van zijn areaal te besteden aan KLE’s, onder de vorm van houtige elementen op de 
perceelsranden. Scenario 4 beschrijft een agroforestry-situatie waarbij de houtige 
component bestaat uit populier.  
 
Als laatste worden de gegevens in het model ingegeven als een triangulaire kansverdeling, 
gekenmerkt door een minimum-, een maximum- en een meest waarschijnlijke waarde. Deze 
verdeling is zeer geschikt voor het modelleren op basis van advies van experts (ModelAssist 
2013). De triangulaire distributie is een continue probabiliteitsfunctie, waarbij voor iedere 
waarde de kans van voorkomen wordt berekend (Hesse 2000). Onderstaande figuur geeft 3 
verschillende triangulaire distributies weer. De waarden bevinden zich hier op de x-as en via 
de y-as kan worden afgelezen hoe groot de kans is dat de overeenkomstige waarde 
voorkomt.  

 
Figuur 2: De triangulaire distributie 
(Bron: ModelAssist 2013) 

5.2 Het model 

 
In het model moet per gewas de teeltoppervlakte worden ingevoerd. Daarnaast kan worden 
meegeven hoe groot de oppervlakte van het focusgebied is en welke rotatie er gehandhaafd 
wordt. In het geval van het focusgebied wordt jaarlijks aangeduid hoe groot de relatieve 
opbrengst is.  
 
Per jaar wordt het bruto saldo/ha berekend door per gewas de jaarlijkse opbrengsten [€/ha] 
te verminderen met de jaarlijkse kosten [€/ha]. De jaarlijkse opbrengst is de fysieke 
opbrengst [kg/ha] van zowel het hoofdproduct als van het eventuele nevenproduct 
vermenigvuldigd met de prijs [€/kg] van respectievelijk hoofd- en nevenproduct. De jaarlijkse 
kosten bestaan uit de kosten voor het zaai- en pootgoed, de meststoffen, 
gewasbescherming, loonwerk en overige kosten. Voor elk jaar afzonderlijk wordt het bruto 
saldo per hectare op bovenstaande manier berekend. Onafhankelijk van het bruto saldo/ha 
kunnen de vergroeningspremie en andere bronnen van inkomsten/kosten worden ingevoerd. 
 
Agroforestry-systemen zijn meerjarige rotaties terwijl de alternatieven waarmee moet 
vergeleken worden jaarlijkse rotaties zijn. De termijn waarover gerekend wordt is 20 jaar. Na 
20 jaar worden de bomen geoogst. Om de verschillende systemen te kunnen vergelijken 
wordt gewerkt met de netto huidige waarde (NHW). Het bruto saldo wordt daarom elk jaar 
verdisconteerd met factor 1,05.  Het jaarlijkse, verdisconteerd bruto saldo is de som van het 
bruto saldo en de bijkomende opbrengsten en kosten gedeeld door factor 1,05 verheven tot 
het jaar waarin wordt gerekend. De NHW is de som van de verdisconteerde bruto saldo’s.  
 
Er moet ook rekening gehouden worden met de verandering van de prijzen en opbrengst 
doorheen de tijd en het effect hiervan op het inkomen. In het rekenmodel wordt 
verondersteld dat de landbouwopbrengst jaarlijks toeneemt met 0,5%. De evolutie van de 
landbouwprijzen is gebaseerd op de jaarlijkse inflatie gedurende de laatste 10 jaar. Die was 
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2,31% (Statistics Belgium 2013). Ook voor de houtprijs wordt een stijging verwacht (Dupraz 
et al. 2008), maar hierover bestaat geen zekerheid. Daarom wordt de evolutiefactor van de 
houtprijs initieel gelijkgesteld aan één. In latere berekeningen wordt deze gevarieerd om ook 
het effect hiervan te onderzoeken. 
 
In bijlage 2 wordt het model verduidelijkt aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Er 
wordt gerekend met  een bedrijf met 1 ha wintertarwe, 1 ha aardappelen en 1 ha 
suikerbieten waarvan 1 ha onder een scenario valt met 95% relatieve opbrengst. Dit 
scenario is een type focusgebied en dankzij dit scenario komt het bedrijf in aanmerking voor 
de vergroeningspremie. Jaarlijks wordt een ander gewas aangeplant op het focusgebied. Er 
wordt aangenomen dat na 20 jaar 80 m³/ha hout geproduceerd wordt en dat de houtprijs   
30 €/m³ bedraagt. Dankzij de aanleg van het focusgebied maakt het bedrijf ook aanspraak 
op de vergroeningspremie van 130 €/ha, wat neerkomt op 390 € voor de 3 hectaren. In het 
BAU-scenario bedraagt het bruto saldo in het eerste jaar 5697,03 €. In het tweede jaar wordt 
dit 5856,72 €. Om de NHW te berekenen moet het bruto saldo uit jaar 2 gedeeld worden 
door 1,05. Voor de daaropvolgende jaren geldt dezelfde redenering. De NHW is de som van 
de verdisconteerde bruto saldo’s, wat overeenkomt met 93796,65 €. Wanneer 1 ha van het 
bedrijf focusgebied is, bedraagt de uiteindelijke NHW 97304,22 €. Tenslotte worden de 
resultaten vergeleken: de NHW van het bedrijf inclusief focusgebied is 3508 € hoger dan de 
NHW van het BAU-bedrijf. Het resultaat wordt ook grafisch meegegeven. 

5.3 Scenario 1: business as usual 

 
5.3.1 Methode  
 
Het bedrijf onderneemt geen stappen om het focusgebied te implementeren. Op die manier 
maakt het geen aanspraak op de betalingen gekoppeld aan de vergroeningsvoorwaarden, 
maar zal het evenmin grond uit productie moeten nemen of extra kosten moeten maken. De 
basisbetalingen bedragen ongeveer 300 €/ha. De vergroeningspremie bedraagt ongeveer 
130 €/ha. Naast dit bedrag kan het bedrijf ook een deel van zijn basisbetalingen verliezen 
wanneer het niet voldoet aan de vergroeningsvoorwaarden. Het werkelijke bedrag is nog niet 
gekend en in de berekeningen wordt na advies van experts gewerkt met een verlies van 
25% van de vergroeningspremie. Het bedrijf heeft dan nog recht op ongeveer 270 €/ha. 
 
De opbrengst van het bedrijf bestaat uit de gemiddelde opbrengst per oppervlakte-eenheid 
vermenigvuldigd met de teeltoppervlakte en dit voor elk van de gewassen. Er moet echter 
ook rekening gehouden worden met de opbrengstverliezen op de wendakkers en eventueel 
langs de perceelsranden. Uit verschillende experimenten bleek dat de opbrengst op 
verschillende types van perceelsranden tussen de 7 en 45% lager kan liggen bij granen, 
10% lager bij aardappelen en 26% lager bij suikerbieten. Het uiteindelijke effect zal 
afhangen van het type perceelsrand en het gewas. In sommige gevallen kunnen de 
verliezen groter zijn, in andere gevallen kunnen hogere opbrengsten bekomen worden 
(Kuemmel 2003, Sparkes et al. 1998). Opbrengstverliezen kunnen onder meer te wijten zijn 
aan een tekort aan nutriënten en pesticiden (Kuemmel 2003), bodemcompactie en fysische 
schade door de machinerie (Arvidsson & Hakansson 1991). Daartegenover staat dat groei 
en biomassaproductie positief gecorreleerd zijn met de interceptie van PAR-straling en de 
efficiëntie waarmee die straling wordt gebruikt (Shanker 2010). Planten op de 
perceelsranden kunnen meer PAR opvangen waardoor hun productie hoger kan liggen.  
 
Voor suikerbieten werd op wendakkers een gemiddelde reductie in opbrengst van 26% 
gemeten, bij granen is die gemiddeld 7%. De afstand waarover gemeten werd is 18 m 
(Sparkes et al. 1998). Voor aardappelen werden geen data gevonden die het 
opbrengstverlies op de wendakker beschreven. Wel is geweten dat onder invloed van 
bodemverdichting de opbrengst bij aardappelen tot 54% lager kan liggen (Adams et al. 
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1960). Dit kan verklaard worden door de hoge gevoeligheid van aardappelen aan de 
fysische bodemfactoren en de intensieve bewerking die nodig is bij dit gewas (Blake et al. 
1960). Ook voor suikerbieten werd onder invloed van bodemverdichting een 
opbrengstverlies van 59% geregistreerd (Brereton et al. 1986). Op basis van het 
gelijkaardige effect van bodemverdichting op suikerbieten en aardappelen wordt 
verondersteld dat ook bij aardappelen op de wendakker een opbrengstverlies van 26% zal 
optreden.   
 
Het bedrijf bestaat uit ongeveer 47 percelen van 1ha groot (50m op 200m). Op die manier is 
de lengte van de wendakker 4727 meter. Bij een breedte van 18 m bedraagt de oppervlakte 
dan 8,46 ha. Aangezien gewerkt wordt met een ¼-vruchtwisseling en elk van de teelten ¼ 
van de totale oppervlakte inneemt, bedraagt de oppervlakte van de wendakker per teelt 2,12 
ha. Wintertarwe komt binnen de rotatie twee keer terug, dus per jaar zal er over een 
oppervlakte van 4,24 ha een opbrengstverlies van 7% zijn. Op de overige wendakkers (ook 
4,24 ha) wordt een opbrengstverlies van 26% teruggevonden. Omdat er geen duidelijke 
gegevens voorhanden zijn over de opbrengst op perceelsranden, wordt die hier niet 
gekwantificeerd en in rekening gebracht. We moeten echter wel in gedachten houden dat 
die bestaat en dat die een invloed zou kunnen uitoefenen.  
 

5.3.2 Simulatie 
 
Vooraleerst wordt nagegaan wat de  relatieve  opbrengst is, rekening houdend met de 
opbrengstverliezen op de wendakkers. De totale oppervlakte van het bedrijf bedraagt 47,27 
ha. Per teelt komt dit neer op 11,82 ha. Aangezien wintertarwe twee keer terugkomt in de 
rotatie is de oppervlakte wintertarwe per jaar gelijk aan 23,64 ha. Per teelt bedraagt de 
oppervlakte van de wendakker 2,13 ha. Voor wintertarwe is dit 4,26 ha. Wanneer rekening 
wordt gehouden met de opbrengstverliezen op deze oppervlaktes (7% voor wintertarwe, 
26% voor aardappelen en suikerbieten), kan de relatieve opbrengst per teelt bepaald 
worden. Voor wintertarwe komt dit neer op 98,74% en voor aardappelen en suikerbieten is 
dit 95,31%.  
 
Berekeningen: 

 Wintertarwe: (4,26 ha * 93% + 19,38 ha * 100%) / 23,64 ha = 98,74% 

 Aardappelen en suikerbiet: (2,13 ha * 74% + 9,69 ha * 100%) / 11,82 ha = 95,13% 

Op basis van de gemiddelde fysieke opbrengst [kg/ha] en bovenstaande percentages wordt 
de opbrengst per ha berekend wanneer rekening wordt gehouden met de wendakker. 

5.4 Scenario 2: perceelsrandenbeheer 

 

5.4.1 Methode 
 
In het tweede scenario wordt de benodigde oppervlakte uit productie genomen (set aside). 
Die oppervlakte is gesitueerd op de wendakker, aangezien de opbrengsten hier het laagst 
zijn. Hierop wordt aan perceelsrandbeheer gedaan en er wordt gekozen voor de 
beheerovereenkomst ‘perceelsrand milieu’  omdat die zone dan nog steeds mag gebruikt 
worden als wendakker. Bovendien wordt, met oog op ecologische meerwaarde,  
aangenomen dat het focusgebied permanent uit de traditionele rotatie wordt genomen, het is 
m.a.w. niet mogelijk dat het focusgebied verschuift over de verschillende percelen. Er moet 
rekening gehouden worden met de minimale breedte van de strook, die moet liggen tussen 
de 6 en de 12 m. Er wordt gekozen voor een perceelsrand van 10 m. Om te voldoen aan de 
minimale oppervlakte van het focusgebied, moet de lengte van de zone waarin aan 
perceelsrandbeheer wordt gedaan gelijk zijn aan 3308,90 m. Over de andere wendakkers 
wordt gerekend met de normale opbrengstverliezen.  
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In de zone die valt onder perceelsrandbeheer zal niet geoogst kunnen worden. Dit komt 
overeen met een oppervlakte van 3,31. De oppervlakte van de normale wendakker bedraagt 
nu nog 4,96 ha en de verliesvrije zone neemt 42,30 ha in. De opbrengstverliezen ten 
gevolge van de perceelsrand zijn niet zo groot als verwacht kan worden op basis van de 
oppervlakte die uit productie wordt genomen. Er moet immers ook rekening worden 
gehouden met de opbrengstreductie op de wendakker. Bovendien zullen ook de kosten 
verbonden aan de traditionele bewerking voor dit gebied wegvallen.   
 
Wanneer aan perceelsrandbeheer wordt gedaan, brengt dit ook kosten met zich mee. De 
schatting van die kosten is gebaseerd op de voorschriften beschreven in de 
beheerovereenkomst. De landbouwer moet een beschermingsstrook aanleggen, en dit door 
een grasmengsel in te zaaien of door een bestaande grasstrook te behouden. Er mogen 
geen bestrijdingsmiddelen, meststoffen en andere cultuurtechnische middelen gebruikt 
worden en de grond mag niet verder bewerkt worden. De strook mag wel gemaaid worden, 
en het maaisel moet binnen de 15 dagen afgevoerd worden (Infofiche 
Perceelsrandenbeheer, VLM). Het eerste jaar bestaat de gemaakte kost uit het aanleggen 
en het maaien van de grasstrook. Op die manier komt dit neer op 90,90 €/ha. De 
daaropvolgende jaren moet enkel gemaaid worden, wat nog 83,30 €/ha kost.  
 
Het focusgebied kan wel inkomsten opleveren via het maaisel, maar daarmee wordt hier 
geen rekening gehouden, omdat de kwaliteit van het maaisel na een zekere periode afneemt 
(De Cauwer et al. 2005) . Op lange termijn heeft afvoeren van het maaisel een verschralend 
effect, wat ecologisch een pluspunt oplevert (Hermy 2013). Effecten van het 
perceelsrandbeheer op de gewassen worden niet in rekening gebracht. Wanneer voor dit 
perceelsrandbeheer ook een beheerovereenkomst kan worden afgesloten, krijgt de 
landbouwer een vergoeding van 845 €/ha (Infofiche Perceelsrandenbeheer VLM). Het is 
echter nog niet duidelijk of de vergroeningspremie en een vergoeding gekoppeld aan 
beheerovereenkomsten gecombineerd kunnen worden. Tegenstanders spreken van een 
zogenaamde ‘double funding’.  
 

5.4.2 Simulatie 
 
Het is niet mogelijk om in het huidig model een onderscheid te maken tussen wendakkers 
waarop aan perceelsrandenbeheer wordt gedaan en normale wendakkers. Via enkele 
bijkomende berekeningen kan dit toch in beeld worden gebracht. 
 
De oppervlakte die de landbouwer dan nog in productie heeft bedraagt 43,96 ha (47,27 ha – 
3,31 ha). Op basis van dezelfde redenering als in 5.3.2 wordt de relatieve opbrengst per 
gewas berekend: 

 Wintertarwe: (2,6 ha * 93% + 19,38 ha * 100%) / 21,98 ha = 99,17% 

 Aardappelen en suikerbiet: (1,3 ha * 74% + 9,69 ha * 100%) / 10,99 ha = 

96,92% 

Op basis van de gemiddelde fysieke opbrengst [kg/ha] en bovenstaande percentages wordt 
de opbrengst per ha berekend wanneer rekening wordt gehouden met de wendakker. 
 
Er zijn natuurlijk ook kosten verbonden aan het perceelsrandbeheer. Het eerste jaar bestaat 
de gemaakte kost  het aanleggen en het maaien van de grasstrook. Op die manier komt dit 
neer op 90,90 €/ha. De 4 daaropvolgende jaren moet enkel gemaaid worden, wat nog   
83,30 €/ha kost. Na 5 jaar moet het gras opnieuw ingezaaid worden. Het focusgebied is  
3,31 ha groot. De kosten in jaar 1, jaar 6, jaar 11 en jaar 16 bedragen dan 300,88 €. De 
overige jaren is de kost 275,72 €. 
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5.5 Scenario 3: een bomenrij (Salix alba) op de perceelsrand 

 
5.5.1 Methode 
 
Het derde scenario staat model voor gebruik van KLE’s als focusgebied. Het scenario dat 
steunt op de keuze van knotwilgen combineert aannames inzake de dimensies van de 
bomenrij, de kosten en de invloed op de landbouwgewassen. Er wordt geen opbrengsten 
van de KLE’s verondersteld. 

 
Dimensies van de bomenrij 

 
Om te berekenen hoeveel bomen moeten aangeplant worden om te voldoen aan de 7%-
voorwaarde, wordt gewerkt met de invloedssfeer van de bomen. Zoals gesuggereerd in de 
interviews wordt de boomhoogte gebruikt als straal van de invloedssfeer. Het is echter nog 
niet duidelijk of dit in het uiteindelijke GLB ook op die manier zal gebeuren.  
 
In een onderzoek van Chaves werden de boomhoogtes van 2 wilgenrijen in Vlaanderen 
opgemeten. De gemiddelde hoogte van de eerste rij was 17,4 m en die van de tweede rij 
was 9,1 m (Chaves 2002). Hier zal gewerkt worden met het gemiddelde van deze 2 
waarden, namelijk 13,25 m. Het focusgebied moet minstens 3,31 ha groot zijn. De bomenrij 
moet dan 2476,47 m lang zijn. Wanneer om de 4 meter een wilg wordt aangeplant, zijn er 
625 bomen nodig. Onderstaande figuur geeft weer hoe het focusgebied onder invloed van 
de bomen er  zou kunnen uitzien indien gewerkt wordt met de invloedssfeer van de bomen: 

 

 
Figuur 3 : Invloedssfeer van de bomenrij 

 
Aangezien de wilgen op de perceelsrand staan strekt het focusgebied zich slechts uit over 
de helft van de invloedssfeer van de bomen. We gaan er immers van uit dat de landbouwer 
de wilgen zal aanplanten op de grenzen van zijn areaal, om op die manier zo weinig mogelijk 
hinder te ondervinden van de bomen. Wanneer het echter de prioriteit is van de landbouwer 
om de grootte van het focusgebied per aanwezige boom te maximaliseren, is het efficiënter 
om de bomenrij aan te planten tussen 2 percelen die in zijn bezit zijn. Op die manier 
verdubbelt de oppervlakte van het focusgebied. In de verdere hoofdstukken wordt uitgegaan 
van het eerste geval waarin de bomen worden aangeplant op de bedrijfsgrenzen.  
 
Omdat wilgen vrij snel groeien en hun volgroeide fase overweegt ten opzichte van hun 
onvolgroeide fase, wordt geen rekening gehouden met de eerste jaren waarin de wilg zijn 
maximale hoogte nog niet bereikt heeft.  

 
Kosten 

 
Uit hoofdstuk 3 bleek dat het Vlaamse landschap doorspekt is met houtige KLE’s. Daarom 
wordt verondersteld dat 10% van de bomen reeds aanwezig is. In sommige streken zoals de 
vallei van de Oude Kale en het Waasland (zie 3.2) kan dit hoger liggen. Voor de reeds 
aanwezige bomen moeten geen aankoop- en aanplantkosten aangerekend worden.  
 
Er moeten dan 562 bomen aangekocht en aangeplant worden. Via de websites van enkele 
boomkwekerijen werd de prijs gevonden van 1,25 € voor een boompje tussen de 80 en 100 
cm hoog. De totale aankoopprijs bedraagt dan 702,36 €. Wanneer wordt aangenomen dat 
de landbouwer de aanplant laat uitvoeren door een betaalde werkkracht tegen 30 € per uur 
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en er gemiddeld 5 bomen per uur worden aangeplant, kost dit 3371,33 €. In de volgende 
berekeningen wordt hiermee rekening gehouden, maar de kans is reëel dat de landbouwer 
de aanplant zelf voor zijn rekening zal nemen. Daarnaast moet er ook per boom een 
steunpaaltje en bescherming tegen wildvraat worden aangebracht. De boombeschermer 
kost per stuk 0,472 € en voor het paaltje komt dit neer op 4 €. De totale aanplantkosten 
bedragen dan 6586,46 €. Dit is een eenmalige kost.  Voor het periodiek knotten van de 
bomen zullen geen kosten of opbrengsten worden aangerekend, omdat de landbouwer het 
knotten kan laten uitvoeren door externen in ruil voor de houtopbrengst. 
 

Invloed op de gewasopbrengst 

 
Op basis van de gegevens van Chaves (zie 4.5.1 en bijlage 3) wordt de relatie opgesteld 
tussen de boomhoogte en het opbrengstverlies. Het verband kan beschreven worden met 
behulp van volgende vergelijking:  
y = 0,1482x + 3,309 
 met y : opbrengstverlies (in %) 
        x : boomhoogte (in m) 
 
Hier wordt gewerkt met een gemiddelde boomhoogte van 13,25 m, wat een opbrengstverlies 
van 5,27% oplevert.  
De breedte waarover dit verlies zich situeert bevindt zich in elk van de proeven tussen de 
afstand gelijk aan de boomhoogte en twee keer de boomhoogte. Hier wordt uitgegaan van 
een afstand gelijk aan 1,5 keer de boomhoogte, oftewel 19,88m. 
 
Er zijn geen gegevens beschikbaar die het verband weergeven tussen de boomhoogte en 
het opbrengstverlies van gewassen als wintertarwe, suikerbieten en aardappelen. Daarom 
zullen de volgende berekeningen gebruik maken van de gegevens van Chaves. Belangrijk is 
om bij de interpretatie van de resultaten in gedachten te houden dat het opbrengstverlies per 
gewas zal verschillen. De opgestelde relatie is gebaseerd op gegevens afkomstig van maïs-
percelen. Maïs is echter een C4-gewas, wat betekent dat het normaalgezien een hogere 
fotosynthesesnelheid heeft dan een C3-gewas omdat er geen fotorespiratie optreedt, maar 
een C4-gewas is per definitie ook gevoeliger voor schaduw (Tallieu 2012). Hierdoor zouden 
de opbrengstverliezen bij maïs naast een bomenrij hoger kunnen liggen dan voor andere 
gewassen, maar daarmee wordt hier geen rekening gehouden, omdat het verschil niet 
gekwantificeerd kan worden.  
 
Ook zal de boomsoort, de oriëntatie van de bomenrij en het klimaat een invloed uitoefenen 
(Caborn 1957). De relatie tussen de boomhoogte en het opbrengstverlies kan dus gebruikt 
worden als een leidraad, maar men moet weten dat elke situatie zeer specifiek is en dat voor 
een correcte berekening data afkomstig van het perceel zelf moeten gebruikt worden. Hier 
wordt abstractie gemaakt van deze opmerkingen en er wordt gewerkt met een algemene 
vergelijking.  

 
5.5.2 Simulatie 

 
Er wordt opnieuw rekening gehouden met de wendakker, dus de gemiddelde fysieke 
opbrengst (kg/ha) van wintertarwe wordt vermenigvuldigd met 98,74% en die van 
aardappelen en suikerbieten met 95,31%. Daarnaast wordt ook het opbrengstverlies door de 
bomen in rekening gebracht: over 4,96 ha bedraagt de relatieve gewasopbrengst nog 
slechts 94,73 %. De kosten die erbij komen zijn: 702,36 € voor het zaai- en pootgoed, 
2512,77 € voor de bescherming van de boompjes en 3371,33 € voor het loonwerk. Dit zijn 
eenmalige kosten. 
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5.6 Scenario 4: agroforestry 

 
5.6.1 Methode 
 
Het laatste scenario steunt op de keuze voor agroforestry en omvat bijkomende aannames 
over het ontwerp van het perceel, keuze als EFA, kosten en opbrengsten en de invloed op 
de gewassen. Met agroforestry wordt de definitie uit de subsidievoorwaarden bedoeld. 

 
Ontwerp van het agroforestry-perceel 
 
Er wordt gekozen voor populier (Populus spp.) als houtige component, hoewel de 
ecologische meerwaarde ervan lager ligt dan bij bijvoorbeeld walnoot (Juglans regia). Het 
economisch voordeel van populieren is echter groter(Dupraz et al. 2008) en ook het lange-
termijnaspect speelt een rol :de bedrijfstijd voor populier is slechts 20 jaar, terwijl deze van 
walnoot 40 jaar bedraagt  
 
De afstand tussen de bomenrijen bedraagt 35,5 m en de onderlinge afstand tussen de 
bomen binnen eenzelfde rij is 8 m. De dichtheid bedraagt op die manier 50 bomen/ha. De 
grote afstand tussen de bomenrijen laat toe dat nog met een veldspuit van 32 m breedte kan 
gewerkt worden. Bovendien blijven de landbouwgewassen, dankzij de lage dichtheid (50 
bomen/ha), lange tijd rendabel (Dupraz  et al.  2008). Bij landbouwbedrijven die zich 
specialiseren in agroforestry en beschikken over aangepaste machines is de dichtheid van 
de bomen meestal hoger. 
 

Oppervlakte van het ecologisch focusgebied 
 
De oppervlakte van het focusgebied wanneer agroforestry wordt toegepast, kan op 3 
verschillende manieren worden berekend: het volledige agroforestry-perceel kan 
gedefinieerd worden als focusgebied, er kan gewerkt worden met de invloedssfeer of enkel 
met de kroonprojectie.  
 
Wanneer het volledige AF-perceel als focusgebied wordt ingerekend, bedraagt de 
benodigde oppervlakte 3,31 ha. Bij een dichtheid van 50 bomen/ha moeten dan 166 bomen 
worden aangeplant. 

 
Indien gewerkt wordt met de invloedssfeer als focusgebied, moet eerst uitgemaakt worden 
op basis van welk criterium de invloedssfeer bepaald wordt. De invloedssfeer kan berekend 
worden als de cirkel waarvan de straal overeenkomt met de boomhoogte. De meeste 
akkerbouwbedrijven in Vlaanderen zijn gesitueerd in de polders en de zandleemstreek 
(Departement Landbouw en Visserij op basis van FOD Economie - Algemene Directie 
Statistiek en Economische Informatie, 2007). Aangezien dit vrij vruchtbare gronden zijn en 
populier hierop goed gedijt, wordt gewerkt met een standplaatsboniteit (size class) II. Bij 
deze boniteit wordt een populier na 40 jaar gemiddeld 40 meter hoog. De rotatietijd bedraagt 
20 jaar en we gaan ervan uit dat de bomen aangeplant worden wanneer ze een leeftijd 
hebben van 1 jaar. De bomen worden dus geoogst wanneer ze 21 jaar oud zijn. Na 21 jaar 
is een populier gemiddeld 29,6 meter hoog en de gemiddelde hoogte gedurende de 
bedrijfstijd is 17 meter (Faber et al. 1975).  Indien we de boomhoogte zouden gebruiken om 
de invloedssfeer te berekenen, levert iedere boom al een focusgebied van 899 m² en 
zouden 36 bomen reeds volstaan om de benodigde 3,31ha te behalen.  
 
De typisch smalle en hoge kroon van de populier is echter een argument om hier niet met de 
boomhoogte als indicator voor de invloedssfeer te werken. Door de experts werd 
gesuggereerd dat de invloedssfeer in de simulaties berekend wordt als 1,5 keer de 
kroonprojectie. Bij gebrek aan definitieve informatie van het GLB zal deze leidraad 
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gehanteerd worden. Gedurende de 20-jarige rotatie bedraagt de gemiddelde dbh 27 cm 
(Jansen et al. 1996). Hieruit volgt een gemiddelde kroondiameter van 5,9m (Hemery et al. 
2005). De diameter van de invloedssfeer wordt dan 8,85 m.  Per boom bedraagt de 
invloedssfeer 246,06 m². Op het agroforestry-perceel staan dan 538 bomen. De oppervlakte 
van het AF-perceel bedraagt 10,61 ha.  
 
Tenslotte kan de kroonprojectie worden gedefinieerd als EFA. Gedurende de 20-jarige 
rotatie bedraagt de gemiddelde dbh 27 cm (Jansen et al. 1996). Hieruit volgt een 
gemiddelde kroondiameter van 5.9m (Hemery et al. 2005). Per boom bedraagt het 
focusgebied dan 27,37 m², waardoor 1209 bomen moeten aangeplant worden.  
 

Aanplant- en beheerkosten van de bomen 
 

De aankoopprijs van een populierenboompje wordt geschat op 2 €. Er wordt aangenomen 
dat de landbouwer de aanplant laat uitvoeren door een betaalde werkkracht tegen 30 € per 
uur en er worden gemiddeld 5 bomen per uur aangeplant. Daarnaast moet er ook per boom 
een steunpaaltje en bescherming tegen wildvraat worden aangebracht. De boombeschermer 
kost per stuk 0,472 € en voor het paaltje komt dit neer op 4 €. Er wordt aangenomen dat de 
landbouwer ook aanspraak maakt op de aanplantsubsidie voor agroforestry. Op die manier 
krijgt hij 70% van zijn aanplantkosten terugbetaald. Naast de aanplant is ook het onderhoud 
van de bomen belangrijk. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de taken die moeten 
gebeuren en het geschat aantal werkuren per taak. We gaan ervan uit dat de landbouwer 
het wieden, beschermen en onderhouden zelf doet. Voor de vormsnoei zal een loonwerker 
worden aangenomen, aan een kost van 30 € per uur.  
 
Moment Taak Snelheid van uitvoering 

Jaar 1 tem 5 Onkruid wieden rond de voet van de boom 25 à 50 bomen/uur 

Jaar 1 Bescherming aanbrengen rond de boompjes 13 à 17 bomen/uur 

Jaar 5 Vormsnoei 12 à 16 bomen/uur 

Jaarlijks Onderhoud van de bomenrij tussen de bomen 200 meter/uur 
Tabel 3: Onderhoud van een agroforestry-perceel 
(Bron: gebaseerd op Dupraz et al. 2008) 

 

De opbrengst van de bomen 

 
Voor de dichtheid van 50 bomen/ha werden voor populier geen productiegegevens 
gevonden. Bij een dichtheid van 100 bomen/ha is het gemiddeld spilhoutvolume per boom 
2,24 m³. Wanneer de dichtheid 169 bomen/ha is, bedraagt het spilhoutvolume 1,73 m³ 
(Faber 1975). De mate waarin de spilhoutproductie per boom toeneemt bij een afnemende 
dichtheid verloopt niet constant: naarmate de dichtheid afneemt zal ook de toename van de 
productie afnemen (De Wulf 2013). Omdat 100 bomen/ha reeds een vrij lage dichtheid is, 
zal gewerkt worden met een spilhoutproductie van 2,24 m³/boom. Op het internet bedragen 
de prijzen voor populierenhout op stam tussen de 30 en 40 €/m³. Dupraz en Liagre 
beschrijven prijzen tussen de 30 en 60 €/m³. Hier zal gewerkt worden met een houtprijs van 
30 €/m³. Aangezien de houtige component bestaat uit populieren, zal pas over 20 jaar 
geoogst kunnen worden. Hoe de houtprijs over die periode zal evolueren is niet te 
voorspellen. Er wordt gesuggereerd dat de waarde van hout zal stijgen, aangezien hout een 
hernieuwbare hulpbron is die verscheidene materialen gebaseerd op niet-hernieuwbare 
hulpbronnen kan vervangen (Dupraz et al. 2008). Dit effect is echter moeilijk te voorspellen 
en te kwantificeren.  
 

De opbrengst van de gewassen o.i.v. de bomen 

 
Door de aanwezigheid van de bomen wordt slechts een deel van het perceel gebruikt voor 
de teelt van akkergewassen. Dupraz en Liagre (2008) adviseren om minstens een meter 
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afstand te laten tussen de bomen en het gewas, opdat de cultuurbewerkingen vlot verlopen. 
Wanneer aan weerszijden van de boom 1m vrij wordt gelaten en de doorsnede van de boom 
wordt ingeschat als een halve meter, bedraagt de breedte van de teeltvrije zone 2,5 m. 
Naast het oppervlakteverlies, zullen de bomen ook een impact hebben op de gewassen. 
Door de competitie voor licht zal de opbrengst dalen, maar door een gunstiger microklimaat 
kan de opbrengst stijgen. Het netto-effect is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de 
bomen, de boomsoort, het gewas, de dichtheid van de bomen, de oriëntatie van de 
bomenrijen etc. (Dupraz et al. 2008).  
 
Voor monocultuur wintertarwe werden door Tallieu de relatieve opbrengst berekend voor 
een densiteit van 83 bomen/ha. Aangezien hier de dichtheid lager ligt (50 bomen/ha), zal de 
relatieve opbrengst vermoedelijk hoger liggen. Er zijn geen data of methodes gekend om te 
berekenen hoeveel de relatieve opbrengst dan wel zal bedragen. Op basis van advies van 
experten werd beslist om het opbrengstverlies van Tallieu met relatief 39,76% te verlagen, 
omdat dit perceel 39,76% minder bomen bevat dan het perceel waarmee Tallieu heeft 
gerekend. Bij gebrek aan een beter inschattingsmethode, blijven de bekomen cijfers slechts 
ruwe benaderingen van de werkelijke opbrengst.   
 
Jaar 83 bomen/ha Jaar 83 bomen/ha Jaar 50 bomen/ha Jaar 50 bomen/ha 

1 95  11 85 1 96.99 11 90.96 

2 95 12 81 2 96.99 12 88.55 

3 93 13 81 3 95.78 13 88.55 

4 94 14 77 4 96.39 14 86.14 

5 93 15 66 5 95.78 15 79.52 

6 92 16 66 6 95.18 16 79.52 

7 92 17 59 7 95.18 17 75.30 

8 93 18 62 8 95.78 18 77.11 

9 89 19 55 9 93.37 19 72.89 

10 87 20 50 10 92.17 20 69.88 

Tabel 4: Relatieve opbrengst [%] voor wintertarwe op een AF-perceel bij een densiteit van 83 bomen/ha 
(Bron: Tallieu 2011) en bij een densiteit van 50 bomen/ha 

 
Voor aardappelen en suikerbieten zijn geen data beschikbaar. Wel heeft Tallieu de relatieve 
opbrengst voor maïs in een AF-system berekend. Door de experts werd gesuggereerd om 
de effecten op de opbrengst van aardappelen en suikerbieten te berekenen als het 
gemiddelde van de effecten op de opbrengst van wintertarwe en maïs. De relatieve 
opbrengst die op die manier werd berekend bevindt zich in bijlage 4.  
 

5.6.2 Simulatie 

 
Er wordt opnieuw rekening gehouden met de wendakker, dus de gemiddelde fysieke 
opbrengst [kg/ha] van wintertarwe wordt vermenigvuldigd met 98,74% en die van 
aardappelen en suikerbieten met 95,31%. Er worden 50 bomen/ha aangeplant. De 
aanplantkost is 97,90 €/ha. De kost voor de werkuren bedraagt 89,97 €/ha. In jaar 5 wordt 
de boom opgesnoeid, wat zorgt voor een extra kost van 99,97 €/ha. De opbrengst van de 
bomen bedraagt 111,96 m³/ha. De densiteit van de bomen is in elk van de scenario’s gelijk, 
waardoor dezelfde cijfers kunnen gehanteerd worden 
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6. Resultaten  

6.1 Opzet 

 
In dit hoofdstuk worden de economische gevolgen berekend van de verschillende scenario’s 
van de focusgebieden. Eerst wordt de Netto Huidige Waarde (NHW) berekend van een 
typisch akkerbouwbedrijf, wanneer dit het BAU-scenario volgt en vervolgens ook bij het 
aanleggen van de focusgebieden die beschreven zijn in scenario 2, 3 en 4. Hierbij wordt ook 
de statistische betekenis van het resultaat bekeken. Daarnaast wordt berekend bij welke 
inkomenssteun het aanleggen van de verschillende focusgebieden rendabel wordt.  
 
Vervolgens wordt ook de invloed van factoren als de oppervlakte van het AF-perceel, de 
houtprijs en de landbouwprijzen en –opbrengst nagegaan door middel van een 
gevoeligheidsanalyse, dit is door telkens één van deze factoren te laten variëren en de 
andere constant te houden. Ook de combinatie van verschillende variërende factoren wordt 
onderzocht. Op basis hiervan zullen enkele algemene relaties opgesteld worden. Op die 
manier kan ook voor een bedrijf met een andere vormgeving van het AF-perceel een beeld 
geschetst worden van de mogelijke economische gevolgen.  
 
S1, S2, S3 en S4a, b en c komen overeen met respectievelijk scenario 1, 2, 3 en 4a, 4b en 
4c. In de figuren komt AF 1 overeen met scenario 4a, AF 2 met scenario 4b en AF 3 met 
scenario 4c.  
 
Er moet in gedachten gehouden worden dat slechts enkele economische gevolgen van de 
invullingen van de focusgebieden gesimuleerd worden, en niet de indirecte gevolgen zoals 
de ecosysteemdiensten geleverd door de focusgebieden. Sinds enkele jaren wordt steeds 
meer aandacht besteed aan dit concept (Meiresonne et al. 2012).  Het bedrag dat een 
landbouwer aan inkomenssteun zou moeten ontvangen opdat de invoering van de 
focusgebieden rendabel zou zijn, kan gezien worden als de minimale monetaire waarde van 
de geleverde ecosysteemdiensten. 

6.2 Statistische betekenis van de resultaten 

 
Aangezien de gegevens ingevoerd worden als een kansverdeling zal ook de output  op die 
manier worden meegegeven. Voor elke berekening kan dan ook een minimum en maximum 
gedefinieerd worden, net als een interval waarbinnen een bepaald procent van de resultaten 
voorkomt. Hierdoor wordt de onzekerheid omtrent de ingevoerde gegevens meegenomen in 
de berekeningen. Het is dan ook belangrijk hiermee rekening te houden bij de interpretatie 
van de resultaten. De output zal immers geen eenduidig cijfer zijn maar wel een range 
waarbinnen de uiteindelijke waarde zich zal bevinden.  

6.3 De netto huidige waarde van de teeltkeuze 

 
6.3.1 De meest verwachte waarden per scenario 

 
De netto actuele waarden worden per scenario en volgens diverse aannames van 
uitbetaalde premies in tabel 5 gegeven. In scenario 1, wanneer het bedrijf geen 
focusgebieden aanlegt en wanneer geen rekening wordt gehouden met de 
opbrengstverliezen op de wendakker bedraagt de NHW van de rendementen van het bedrijf 
voor de komende 20 jaar  838 221 €. Wanneer echter ook deze opbrengstverliezen in 
rekening worden gebracht, is de NHW nog 807 155 €. De basisbetalingen zijn dan nog niet 
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in rekening gebracht. Inclusief de basisbetalingen is de NHW van het bedrijf 1 025 844 €. 
Het is echter mogelijk dat het bedrijf naast de vergroeningspremie ook een deel van de 
basisbetalingen verliest. Door experts werd gesuggereerd dat dit kon neerkomen op 25% 
van de huidige vergroeningspremie. De NHW is dan nog 974 675 €. 
 
Wanneer op 3,31 ha van de wendakker aan perceelsrandenbeheer wordt gedaan zoals 
beschreven in scenario 2 is de NHW van het bedrijf 757 206 €. Inclusief de 
vergroeningspremie wordt dit 837 624 €.  Het bedrijf maakt echter aanspraak op de volledige 
basisbetaling en de vergroeningspremie, waardoor de NHW 1 025 239 € wordt. Het 
focusgebied wordt bovendien beheerd zoals beschreven in de beheerovereenkomst 
‘perceelsrandenbeheer milieu’. Hierdoor kan het bedrijf een vergoeding krijgen van 845 €/ha. 
Voor het volledige focusgebied van 3,31 ha komt dit neer op jaarlijks 2796,95 €. De NHW 
van het bedrijf is dan 1 061 838 €.  
 
In het derde scenario bedraagt de NHW van het bedrijf 793 893 €. Met de 
vergroeningspremie wordt dit 872 242 €. Met de premie en volledige basisbetaling bedraagt 
de NHW van het bedrijf 1 061 926 €. 
 
In scenario 4a, waar het volledige AF-perceel beschouwd wordt als ecologisch focusgebied 
bedraagt de NHW van het bedrijf 800 370 €. Met de vergroeningspremie wordt dit 878 719 
€. Inclusief premie en volledige basisbetaling is de NHW 1 068 404 €. 
 
Wanneer de invloedssfeer van de boom als focusgebied wordt beschouwd (scenario 4b) is 
de NHW van het bedrijf 785 408 €. Met de vergroeningspremie wordt dit 863 757 €. Met de 
premie en volledige basisbetaling is de NHW 1 053 442 €. 
 
In het laatste scenario is enkel de kroonprojectie van de boom het focusgebied.  In dat geval 
is de NHW van het bedrijf 758 251 €.  Met de vergroeningspremie wordt dit 836 600 €. Met 
de premie en volledige basisbetaling is de NHW 1 026 284 €. 
 
 NHW zonder BB 

en premie [€] 
NHW zonder BB, 
met premie [€] 

NHW  met 
verminderde BB, 
zonder premie [€] 

NHW met 
volledige BB en 
premie [€] 

BAU 807 155  974 675  

Perceelsrandenbeheer 757 206 837 624  1 025 239 

Perceelsrandenbeheer (+BO) 793 805 874 220  1 061 838 

KLE 793 893 872 242  1 061 926 

AF 1 800 370 878 719  1 068 404 

AF 2 785 408 863 757  1 053 442 

AF 3 758 409 836 600  1 026 284 

Tabel 5: NHW per scenario en volgens uitbetaalde BB en premies 

 
In elk van de scenario’s is het dus voor de landbouwer voordelig om de focusgebieden aan 
te leggen en op die manier aanspraak te maken op de vergroeningspremie. Wanneer 
bovendien ook de verminderde basisbetaling wordt in rekening gebracht, neemt het verschil 
tussen BAU en aanleg van de focusgebieden toe in het voordeel van de focusgebieden. 
Zonder deze financiële steun is het echter minder rendabel om agroforestry toe te passen, in 
tegenstelling tot wat bleek uit de literatuurstudie. Een mogelijke stijging van de houtprijs of 
variërende landbouwopbrengsten en –prijzen wordt later nog in deze thesis onderzocht. 
 

6.4.2 Statistische achtergrond  
 
Bijlage 5 geeft een overzicht van de extrema en het 90%-BI voor elk scenario, de 
basisbetalingen niet in rekening genomen. Deze zijn het resultaat van één simulatie met 
10000 iteraties. Per iteratie worden de berekeningen 1 keer uitgevoerd en de output is de 
verzameling deze 10000 berekeningen. Elke simulatie bestaat uit een geheel van iteraties. 
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Per simulatie worden licht verschillende waarden gevonden. Enkele opvallende resultaten 
worden hieronder belicht. 
 
Bij perceelsrandenbeheer zonder de vergroeningspremie bestaat er geen kans dat dit 
scenario voordeliger is dan het BAU-scenario. Wanneer echter rekening wordt gehouden 
met de vergroeningspremie en dan zeker ook met de vergoeding gekoppeld aan de 
beheerovereenkomst is de kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het 
BAU-scenario 100%. In scenario 3 waarin KLE’s worden aangeplant is er, wanneer geen 
vergroeningspremie wordt toegekend een zeer kleine kans (0,2%) dat de NHW hoger ligt 
dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario (figuur 4). Inclusief de premie wordt die  
kans 100% .  
 

 
Figuur 4 : NHW van BAU vs NHW van S3 (zonder premie) 

 
In scenario 4a, waarbij het volledige AF-perceel wordt gedefinieerd als EFA, is er 7,5 % kans 
dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario wanneer er geen 
vergroeningspremie wordt toegekend (figuur 5). Inclusief de vergroeningspremie wordt die 
kans 100%. 

 

 
 
Figuur 5 : NHW van BAU vs NHW van S4a (zonder premie) 
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In scenario 4b, waarbij de invloedssfeer van de bomen wordt aanzien als focusgebied is er 
geen kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario wanneer 
er geen vergroeningspremie wordt toegekend. Inclusief de vergroeningspremie wordt die 
kans 100%. Hetzelfde geldt voor scenario 4c.  

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het 90%-betrouwbaarheidsinterval voor de 
NHW per scenario. 
 
 90% -BI voor NHW 

zonder BB [€] 
90% - BI voor NHW  
met verminderde BB [€] 

90%-BI voor NHW met 
volledige BB en premie [€] 

BAU 799 102 - 815790 966 379 – 982 755  

Perceelsrandenbeheer 749 726 – 764 273  1 018 292 – 1 033 085 

Perceelsrandenbeheer (+BO) 786 073 – 801 339  1 054 368 – 1 069 375 

KLE 785 756 – 802 273  1 054 352  1 069 563 

AF 1 792 342 – 808 248  1 050 485 – 1 076 286 

AF 2 777 877 – 793 116  1 045 912 – 1 061 578 

AF 3 750 682 – 765 704  1 018 602 – 1 033 998 

Tabel 6: 90%-BI voor de NHW per scenario 

 
Figuren 6 en 7 geven dit grafisch weer. 
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Figuur 6 : 90%-BI van de NHW per scenario (zonder BB of premie) 

 
Wanneer geen rekening wordt gehouden met de basisbetalingen of de vergroeningspremie 
is BAU gemiddeld rendabeler dan ieder ander scenario, maar het 90%-BI overlapt wel met 
dat van het perceelsrandbeheer (inclusief BO), de KLE’s en AF 1. Er kan met andere 
woorden niet met zekerheid worden gezegd dat BAU in alle gevallen rendabeler is.  
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Figuur 7 : 90%-BI van de NHW per scenario (inclusief BB en premie) 
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Wanneer in het BAU-scenario het bedrijf slechts recht heeft op een verminderde BB en de 
overige scenario’s op de volledige BB en een vergroeningspremie, dan ligt het 90%-BI in elk 
van de gevallen hoger voor de focusgebieden dan voor het BAU-scenario.  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de extrema  van de NHW per scenario. 
 
 Extrama van NHW 

zonder BB [€] 
Extrema van NHW  met 
verminderde BB [€] 

Extrema van NHW met 
volledige BB en premie [€] 

BAU 792 444 – 822 751 956 398 – 991 495  

Perceelsrandenbeheer 743 578 – 770 612  1 009 107 – 1 041 129 

Perceelsrandenbeheer (+BO) 774 583 – 808 934  1 049 494 – 1 077 276 

KLE 777 349 – 809 378  1 046 219 – 1 075 056 

AF 1 784 244 – 816 300  1 050 118 – 1 083 876 

AF 2 768 107 – 800 210  1 039 528 – 1 065 065 

AF 3 744 063 – 773 329  1 010 467 – 1 038 837 

Tabel 7: extrema voor de NHW per scenario 

 
Figuren 8 en 9 geven dit grafisch weer. 
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Figuur 8 : extrema van de NHW per scenario (zonder BB of premie) 

 
Wanneer geen rekening wordt gehouden met de basisbetalingen of de vergroeningspremie 
is BAU gemiddeld rendabeler dan ieder ander scenario. Het maximum van het scenario van 
het perceelsrandbeheer (inclusief BO), de KLE’s, AF 1 en AF 2 ligt wel hoger dan het 
minimum van het BAU-scenario. Het kan dus zijn dat het toepassen van deze scenario’s 
rendabeler is dan het BAU-scenario.  
 

 

extrema van de NHW per scenario(inclusief 

BB en premie)

940000

960000

980000

1000000

1020000

1040000

1060000

1080000

1100000

N
H

W
 (

€
)

BAU

Perceelsrandenbeheer

Perceelsrandenbeheer(+BO)

KLE

AF1

AF2

AF3

 
Figuur 9 : extrema van de NHW per scenario(inclusief BB en premie) 
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Wanneer in het BAU-scenario het bedrijf slechts recht heeft op een verminderde BB en de 
overige scenario’s op de volledige BB en een vergroeningspremie, dan is het BAU-scenario 
in elk van de gevallen minder rendabel dan het toepassen van de focusgebieden.  

6.5 Break-even point bij een variërende vergroeningspremie 

 
In onderstaande berekeningen wordt enkel rekening gehouden met de vergroeningspremie 
en niet met de (verminderde) basisbetalingen. 
 
Uit 6.3 bleek dat het dankzij de inkomenssteun rendabeler is voor de landbouwer om de 
focusgebieden aan te leggen. Er is uitgerekend dat wanneer de landbouwer aan 
perceelsrandbeheer (S2) doet, een jaarlijkse premie van 80,75 €/ha nodig is om dit 
rendabeler dan het BAU-scenario te maken. Wanneer de landbouwer echter aanspraak 
maakt op de premie verbonden aan de beheerovereenkomst, bedraagt de benodigde premie 
slechts 22,08 €/ha. Om het scenario met de KLE’s (S3) rendabeler te maken is een jaarlijkse 
premie van 21,44 €/ha nodig. Voor agroforestry volgens scenario 4a, 4b en 4c is dit 
respectievelijk 10,97 €/ha, 35,16 €/ha en 79,06 €/ha.  
 
 Break - even punt [€/ha] 

Perceelsrandenbeheer 80.75 

Perceelsrandenbeheer (+ BO) 22.08 

KLE 21.44 

AF 1 10.97 

AF 2 35.16 

AF 3 79.06 

Tabel 8: Jaarlijks benodigde premie om het scenario rendabeler te maken dan BAU 

 
Figuur 10 geeft het verschil in NHW (break-even punt) weer tussen een typisch 
akkerbouwbedrijf dat geen focusgebieden aanlegt en een bedrijf dat dit wel doet en hiervoor 
de vergroeningspremie ontvangt. Dit verschil verandert in functie van jaarlijkse 
vergroeningspremie dat het bedrijf ontvangt.  
 
Zowel grafisch als uit de berekeningen blijft dat het break-even punt het laagst ligt bij S4a. 
S4c en S2 (zonder BO) hebben het hoogste break-even punt.  
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Figuur 10 : BE-punt in functie van de vergroeningspremie 
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6.6 De invloed van veranderende factoren 

 
In onderstaande berekeningen wordt enkel rekening gehouden met de vergroeningspremie 
en niet met de (verminderde) basisbetalingen. 

 
6.6.1 Een variërende oppervlakte van het agroforestry-perceel (alle andere factoren 
constant) 
 
Wanneer de oppervlakte van het AF-perceel toeneemt, neemt de NHW van het bedrijf af. 
Figuur 11 geeft dit grafisch weer.  
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Figuur 11 : NHW in functie van de oppervlakte van het AF-perceel 

 
6.6.2 Een variërende houtprijs (alle andere factoren constant) 
 
Wanneer de houtprijs over 20 jaar 76,25 €/m³ bedraagt, zijn de AF-scenario’s ook zonder de 
vergroeningspremie rendabeler dan BAU. Wanneer de houtprijs stijgt zoals de prijs van de 
landbouwproducten (namelijk jaarlijks met 1,0231 %), dan komt dit overeen met een huidige 
houtprijs van 48,29 €/m³. Figuur 12 geeft het verschil in NHW weer tussen een bedrijf dat AF 
toepast en BAU. De NHW varieert in functie van de houtprijs over 20 jaar. 
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Figuur 12 : Verschil in NHW aanleg van de focusgebieden en BAU in functie van de  houtprijs over 20 jaar 
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6.6.3 Een variërende prijs van de landbouwproducten (alle andere factoren constant) 
 
Figuur 13 geeft het verschil in NHW weer tussen een typisch akkerbouwbedrijf dat geen 
focusgebieden aanlegt en een bedrijf dat dit wel doet en hiervoor de vergroeningspremie 
ontvangt. Dit verschil verandert in functie van jaarlijkse prijsverandering van de 
landbouwproducten. 

 
Wanneer de prijs van de landbouwproducten afneemt, neemt het verschil tussen de NHW 
van het BAU-scenario en de invulling van de focusgebieden toe. Het wordt dan m.a.w. 
rendabeler om de focusgebieden aan te leggen. Het aanleggen van KLE’s en AF volgens 
scenario 4a blijft rendabeler, ook wanneer de prijs van de landbouwproducten jaarlijks met  
1,1% toeneemt. 
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Figuur 13 : Verschil in NHW tussen BAU en aanleg van de focusgebieden in functie van de     jaarlijkse 
prijsverandering van de landbouwproducten 

 
6.6.4 Een variërende opbrengst van de landbouwproducten (alle andere factoren 
constant) 
 
Figuur 14 geeft het verschil in NHW weer tussen een typisch akkerbouwbedrijf dat geen 
focusgebieden aanlegt en een bedrijf dat dit wel doet en hiervoor de vergroeningspremie 
ontvangt. Dit verschil verandert in functie van de opbrengst van de landbouwproducten. 
 
Als de opbrengst van de landbouwproducten lager is dan die van een typisch 
akkerbouwbedrijf uit de zandleemstreek, neemt de rendabiliteit van het aanleggen van de 
focusgebieden toe. Wanneer de opbrengst lager ligt is het rendabeler voor de landbouwer 
om perceelsranden aan te leggen. Wanneer de opbrengst hoger ligt is het rendabeler om 
agroforestry volgens scenario 4a aan te leggen. Het aanplanten van KLE’s behoort tot de 
meest voordelige opties in beide gevallen. 
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Figuur 14 : Verschil in NHW tussen BAU en aanleg van de focusgebieden in functie van de landbouwopbrengst 

6.7 De combinatie van verschillende factoren 

 
In onderstaande berekeningen wordt enkel rekening gehouden met de vergroeningspremie 
en niet met de (verminderde) basisbetalingen. 

 
6.7.1 Een stijgende houtprijs en variërende prijzen van de landbouwproducten (alle 
andere factoren constant) 
 
Onderstaande figuur 15 geeft het verschil in NHW weer tussen een typisch akkerbouwbedrijf 
dat geen focusgebieden aanlegt en een bedrijf dat dit wel doet en hiervoor de 
vergroeningspremie ontvangt. Dit verschil verandert in functie van jaarlijkse prijsverandering 
van de landbouwproducten. Net als bij een constante houtprijs, neemt het verschil in de 
NHW toe wanneer de prijs van de landbouwproducten afneemt. De agroforestry-scenario’s 
blijven echter langer rendabel wanneer de prijzen van de landbouwproducten toenemen.  
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Figuur 15 : Verschil in NHW tussen BAU en aanleg van de focusgebieden bij een stijgende houtprijs in functie 
van de jaarlijkse prijsverandering van de landbouwproducten  
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Wanneer de landbouwprijzen jaarlijks met gemiddeld 3% dalen en de houtprijs toeneemt 
volgens de inflatie is de NHW van het BAU-scenario 390 401€. De aanleg van een 
agroforestry-perceel is dan rendabel: scenario 4a, 4b en 4c leveren dan repsectievelijk een 
NHW van 390 913 €, 392 052 € en 394 114 €. De rendabiliteit neemt bovendien toe met de 
oppervlakte van het AF-perceel. 
 
Wanneer de landbouwprijzen jaarlijks met gemiddeld 3% dalen is elk van de agroforestry-
scenario’s rendabeler zodra de houtprijs jaarlijks met minimum 2% toeneemt. Bij een actuele 
houtprijs van 30 €/m³ komt dat overeen met een houtprijs van 44,58 €/m³ over 20 jaar. 

 
Wanneer de landbouwprijzen jaarlijks met gemiddeld 3% stijgen en de houtprijs toeneemt 
volgens de inflatie, is de NHW van het BAU-scenario 881 698 €. De aanleg van een 
agroforestry-perceel is dan in geen van de scenario’s rendabel: scenario 4a, 4b en 4c 
leveren dan repsectievelijk een NHW van 876 366 €, 864 608 € en 843 265 €. De 
rendabiliteit neemt af met de oppervlakte van het AF-perceel. 

 
Wanneer de landbouwprijzen jaarlijks met gemiddeld 3% stijgen is elk van de agroforestry-
scenario’s rendabeler zodra de houtprijs jaarlijks met minimum 6% toeneemt. Bij een actuele 
houtprijs van 30 €/m³ komt dat overeen met een houtprijs van 96,21 €/m³ over 20 jaar. 

 
6.7.2 Een stijgende houtprijs en variërende landbouwopbrengsten (alle andere 
factoren constant) 
 
Onderstaande figuur 16  geeft het verschil in NHW weer tussen een typisch 
akkerbouwbedrijf dat geen focusgebieden aanlegt en een bedrijf dat dit wel doet en hiervoor 
de vergroeningspremie ontvangt. Dit verschil verandert in functie van de opbrengst van de 
landbouwproducten. Net als bij een constante houtprijs neemt de rendabiliteit van het 
aanleggen van de focusgebieden toe naarmate de opbrengst van de landbouwproducten 
lager is dan die van een typisch akkerbouwbedrijf uit de zandleemstreek. De rendabiliteit van 
agroforestry ligt bij een stijgende houtprijs hoger, zodat het ook bij een lage 
landbouwopbrengst voordeliger is om AF zoals in scenario 4a toe te passen.  
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Figuur 16 : Verschil in NHW tussen BAU en aanleg van de focusgebieden bij een stijgende houtprijs in functie 
van de landbouwopbrengst 
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6.7.3 Geen aanplantkosten en validatie van de houtproducten bij S3 
 
De aanplant van wilgen is een taak die door de landbouwer zelf kan uitgevoerd worden. De 
enige kost is dan de aankoop van de wilgenstaken en van het beschermingsmateriaal. 
Wanneer bovendien om de 5 jaar de houtproducten afkomstig van de wilgen gevalideerd 
kunnen worden, neemt de NHW van het bedrijf toe. Figuur 17 geeft het verloop van de NHW 
weer in functie van de opbrengst per boom wanneer de landbouwer de bomen zelf aanplant. 
Wanneer per boom om de 5 jaar een opbrengst van 3,97 € behaald wordt, is het aanplanten 
van de wilgen ook zonder vergroeningspremie rendabel.  
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Figuur 17: Verschil in NHW tussen BAU en S3 in functie van de opbrengst per boom wanneer de landbouwer de 
bomen zelf aanplant 

6.8 Variantie van de resultaten 

 
In onderstaande berekeningen wordt enkel rekening gehouden met de vergroeningspremie 
en niet met de (verminderde) basisbetalingen. 
 
Figuur  18 geeft de NHW van de verschillende scenario’s weer in functie van de variantie 
van dit scenario. Zoals verwacht ligt de variantie het hoogst in het BAU-scenario, omdat de 
landbouwer zijn bron van inkomsten niet diversifieert. Binnen de AF-scenario’s nemen zowel 
de rendabiliteit als de variantie af naarmate de oppervlakte van het AF-perceel toeneemt. De 
variantie neemt immers af naarmate een groter aandeel van het bruto saldo afkomstig is van 
verschillende componenten. Dit is ook de reden waarom de variantie van het 
perceelsrandenbeheer met BO lager ligt dan het perceelsrandenbeheer zonder BO.  
De variantie van het KLE-scenario ligt hoog omdat de bomen niet bijdragen tot een 
diversifiëring van het inkomen.  
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Figuur 18 : NHW per scenario in functie van de variantie per scenario 
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7. Discussie 
 
Door de werkwijze en het model konden de talrijke onzekerheden omtrent de inputs 
gecapteerd worden. De output is een distributie waaruit zowel de meest verwachte waarde 
als de extrema en betrouwbaarheidsintervallen kunnen afgeleid worden. Daarnaast is het 
model zeer gebruiksvriendelijk en moeten slechts de oppervlaktes per teelt en de relatieve 
opbrengsten per scenario ingegeven worden om de NHW te berekenen. 
 
Uit de simulaties kan heel wat informatie afgeleid worden, maar ze tonen evenzeer aan dat 
het veelvoud van onzekerheden nadere sensitiviteitsanalyses behoeven.  
 
Eén van de onzekerheden was de onduidelijkheid over de uiteindelijke grootte van de EFA’s. 
Er is sprake dat er eerst naar een verplichte  3%, dan naar 5% en uiteindelijk pas na enkele 
jaren naar 7% van het bedrijfsareaal gewerkt zal worden. Opdat de resultaten gelden op 
lange termijn wordt uitgegaan van 7% van de bedrijfsoppervlakte. Er zijn enkele bijkomende 
simulaties gedaan waaruit bleek dat de oppervlakte van het focusgebied het uiteindelijke 
resultaat beïnvloedt, maar een trend werd hiervoor niet opgesteld. 
 
Een tweede set van onzekerheden is de evolutie van de prijzen. De initiële assumpties zijn 
een jaarlijkse stijging van 1,023% van de landbouwprijzen, een jaarlijkse toename van 0,5% 
van de landbouwopbrengsten en een constante houtprijs van 30 €/m³. Bij deze aannames is 
het aanleggen van de focusgebieden zonder de vergroeningspremie niet rendabeler dan het 
BAU-scenario. Dankzij de premie slaat de balans om in het voordeel van de focusgebieden. 
Wanneer dan ook nog eens rekening wordt gehouden met de verminderde basisbetaling 
wanneer de landbouwer niet voldoet aan de vergroeningsvoorwaarden neemt de rendabiliteit 
van de aanleg van de EFA’s toe ten opzichte van BAU. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse 
premie van 130 €/ha, maar er bleek dat het break-even punt bij elk scenario lager ligt, met 
een minimum voor AF zoals in scenario 4a aangetoond werd. Het berekende break-even 
punt is specifiek voor het typisch akkerbouwbedrijf. Er is nog geen zekerheid of de 
vergroeningspremie 130 €/ha zal bedragen. Uit de berekeningen bleek dat de premie mag 
zakken tot 80 €/ha om elk van de verschillende focusgebieden rendabeler te houden dan het 
BAU-scenario. 
 
Dat AF zonder de vergroeningspremie minder rendabel is dan BAU lijkt in tegenstelling met 
wat gesteld werd in de literatuur en eerder uitgevoerde simulaties, namelijk dat agroforestry 
rendabeler kan zijn dan een conventioneel landbouwsysteem. Dit contrast kan op een aantal 
manieren verklaard worden. Uit de simulaties van Tallieu, waar slechts louter de LER en dus 
biomassaproductie berekend werd, kan geconcludeerd worden dat in een AF-systeem de 
hoeveelheid geproduceerde biomassa hoger ligt, maar over de monetaire waarde van de 
biomassa wordt geen informatie gegeven. In onze studie  is bovendien een verdiscontering 
gebeurd van de netto-baten , terwijl de vergelijkingen in de literatuur zich vaak louter tot het 
opbrengstniveau beperkten. Bovendien is in onze studie uitgegaan van een constante 
houtprijs en een toename van zowel de prijzen van de landbouwproducten als van de 
opbrengsten. Deze assumpties werken in het nadeel van het agroforestry-scenario. 
Wanneer rekening wordt gehouden met een stijging van de houtprijzen (zoals voorspeld 
door Dupraz en Liagre ) van minimum 2% en een jaarlijkse daling van de landbouwprijzen 
met gemiddeld 3% wordt de aanleg van agroforestry rendabel. Ook gelden de berekeningen 
enkel voor AF waarbij de houtige component populier is. Soorten als notelaar (Juglans regia) 
leveren waardevoller hout en kunnen op die manier de rendabiliteit van het AF-scenario 
verhogen. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de risico’s verbonden aan 
de teelt. Die worden in het rekenmodel uitgedrukt als de variantie. Uit de berekeningen blijkt 
dat de variantie van agroforestry lager ligt dan die van het BAU-scenario. Daarnaast kan ook 
gekeken worden naar het 90%-BI. Ook zonder de vergroeningspremie is er overlap tussen 
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het BI van het BAU-scenario en dat van onder andere scenario 4a. Er kan met andere 
woorden niet met zekerheid worden gezegd dat BAU in alle gevallen rendabeler is.  
 
In het geval van scenario 3, namelijk de aanplant van een bomenrij langsheen de 
perceelsrand, is een relatief lage inkomenssteun van 21,44 €/ha nodig om dit scenario 
rendabel te maken. Hierbij wordt verondersteld dat de houtproductie van de wilgen niet 
gevalideerd wordt. Wanneer wordt aangenomen dat de landbouwer de aanplant van de 
bomen zelf doet, is dit scenario reeds rendabeler dan BAU zodra per boom om de 5 jaar een 
opbrengst van 3,97 € wordt behaald. Ook is de relatieve opbrengst van de gewassen 
gebaseerd op de opbrengstverliezen van maïs. Dit gewas is vrij gevoelig voor schaduw, 
waardoor de opbrengstverliezen bij andere gewassen lager kunnen liggen. Het voordeel van 
dit scenario is dat de rendabiliteit weinig beïnvloed wordt door een prijsverandering van de 
landbouwproducten en –opbrengsten. Ook wanneer beide toenemen, blijft de rendabiliteit 
van het bedrijf gewaarborgd. Negatief aan dit scenario is de hoge variantie.  
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8. Conclusie 
 
Uit de thesis is gebleken dat er een hernieuwd perspectief is voor de combinatie van bomen 
en landbouwgewassen, zowel onder de vorm van KLE’s als AF. Deze kansen zijn er dankzij 
de herziening van het GLB, de vergroening die dit met zich meebrengt, en vooral de 
financiële stimuli. Ondanks de vele onzekerheden omtrent de fysieke opbrengsten, de 
prijzen en de wederzijdse beïnvloeding tussen de bomen en de gewassen kunnen we door 
een consistente aanpak van data uit de literatuur, kwalitatief onderzoek en kwantitatieve 
simulaties tot een dergelijke conclusie komen. 
 
De literatuur is immers duidelijk dat zowel AF als KLE’s alvast de ecologische meerwaarde 
aanreiken die in het nieuwe GLB wordt beoogd. Echter, uit de kwalitatieve interviews bleek 
dat AF nog onbekend is en dat er diverse obstakels zijn. KLE’s roepen meer vertrouwdheid 
op en kunnen op die manier een brug zijn naar meer typische vormen van AF.  
 
Tenslotte leerden we uit de kwantitatieve simulaties, waar we de onzekerheden zo goed 
mogelijk probeerden te capteren met behulp van verschillende scenario’s, advies door 
experts en gevoeligheidsanalyses, dat de rendabiliteit van verschillende combinaties van 
bomen en landbouwgewassen niet sterkt afwijkt van de conventionele landbouwsystemen. 
 
In tegenstelling tot wat beschreven wordt in de literatuur en reeds voor Vlaanderen 
uitgevoerde simulaties, leverden de besproken systemen initieel een kleine minopbrengst. 
Dergelijke verschillen zijn grotendeels te wijten aan de vele onzekerheden waar in elke 
studie moet rekening mee gehouden worden. Daarnaast kunnen simulaties uit de literatuur, 
die vooral de productie van biomassa berekenen niet rechtstreeks vergeleken worden met 
simulaties in termen van NHW. Dankzij de vergroeningspremie wordt de minopbrengst 
bovendien volledig gecompenseerd. Uit de berekeningen bleek dat de premie tussen de 10 
en 80 €/ha moet bedragen opdat elk van de beschreven scenario’s rendabeler is dan BAU.  
 
In de berekeningen is geen rekening gehouden met de indirecte voordelen voor de 
landbouwer. Wanneer ook deze ecosysteemdiensten worden meegenomen in de simulatie, 
kan hierdoor het resultaat positief beïnvloed worden. 
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9. Perspectief voor verder onderzoek 
 
De berekende data geven allesbehalve een compleet beeld van de rendabiliteit van de 
verschillende scenario’s en in het bijzonder van agroforestry. Een aantal boeiende pistes zijn 
nog niet uitgewerkt. Het zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn om na te gaan wat het 
effect is van de dichtheid van de bomen op het systeem. Wanneer meer bomen aangeplant 
worden zal de productie van de gewassen vermoedelijk afnemen maar zal de houtproductie 
toenemen. Wanneer een evenwicht gevonden kan worden tussen deze twee effecten, kan 
het AF-systeem geoptimaliseerd worden. Ook de rendabiliteit van een verschillende 
gewasrotatie zou kunnen onderzocht worden. Er kan bijvoorbeeld verwacht worden dat een 
aangepaste rotatie met wintergerst en zonder aardappelen en suikerbieten een hogere 
rendabiliteit zal hebben.  
 
De resultaten gelden voor een typisch akkerbouwbedrijf waarbij de percelen 1 ha groot zijn 
(50m x 200m). Wanneer de oppervlakte van de percelen varieert, zal dit een invloed hebben 
op het resultaat van de simulaties. Het kan daarom boeiend zijn om de verschillende 
scenario’s ook door te rekenen voor een andere perceels- en bedrijfsgrootte. 
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Bijlage 1: Algemene vragenlijst kwalitatief interview 

 
 Kunnen de huidige kleine landschapselementen die een ook een houtige component 

bevatten aanzien worden als agroforestry? Is het ecologisch zinvol om die 
landschappen te behouden? 

 Een KLE heeft een grotere ecologische meerwaarde naarmate zijn oppervlakte 
toeneemt (Hermy 1997). Is een individuele boom dan ecologische waardevol? 

 In hoeverre is agroforestry en de recentelijk uitgeschreven subsidiemaatregel gekend 
bij de Vlaamse landbouwers? Indien deze begrippen niet gekend zijn, hoe komt dit?  
Indien deze begrippen gekend zijn, wat is de opinie hierover?  

 Hoe valt de lage respons te verklaren?  

 Zijn de indirecte voordelen van agroforestry doorslaggevend bij de beslissing om 
agroforestry toe te passen? 

 De huidige subsidiemaatregel is een aanplantsubsidie. Wat met de reeds bestaande 
AF-systemen? Zou er een andere vorm van subsidiëring moeten komen, waarbij ook 
bestaande AF-systemen in aanmerking komen voor betalingen?  

 Hoe ziet het voorstel van het nieuwe landbouwbeleid er nu uit? Welke discussies 
lopen nu omtrent de invulling van het 7% focusgebied? 

 Welke partijen staan op dezelfde lijn en welke staan recht tegenover elkaar?  

 Wat is de grootte van de bedragen?  

 Hoe zal die 7% worden berekend?  

 Wat wordt er verstaan onder een ‘ecologisch focusgebied’?   

 Kunnen huidige natuurelementen die binnen een landbouwbedrijf vallen 
ondergebracht worden in de 7%?  

 Wie zou die natuur moeten beheren?  

 Welke zullen de knelpunten zijn bij het realiseren van de nieuwe 
vergroeningsmaatregel? Zijn er suggesties om dit te verbeteren of zelfs op te lossen? 

 De norm werd gesteld voor individuele bedrijven, maar ondertussen heeft de 
Europese Commissie toegezegd aan landbouwers om zich te organiseren en binnen 
dit collectief te streven naar 7% focusgebied. Zal dit voordelig uitkomen voor de 
landbouwers? Wat zullen de ecologische gevolgen zijn?  

 Zal de 7%-norm over het algemeen leiden tot een verbeterde natuurwaarde in het 
Vlaamse landschap?  

 Men is het er in het algemeen over eens dat een permanente component vaak 
bijdraagt tot een optimaal effect. De landbouwer heeft echter een grote vrijheid bij de 
aanleg van de focusgebieden; een jaarlijkse rotatie van deze oppervlakte is zelfs 
mogelijk (Westhoek, 2012), waardoor geen permanente component kan 
gehandhaafd worden. Hoe kan de vrijheid van de landbouwers verzoend worden met 
een invulling van de focusgebieden waar de ecologische meerwaarde toch nog groot 
genoeg is? 

 Voor een optimaal effect zijn controle en begeleiding zijn echter erg belangrijk, want 
wanneer de landbouwers naar eigen goeddunken invulling gaan geven aan deze 7%, 
zal door een grote versnippering en een tekort aan meerjarige elementen het 
resultaat zijn (Alterra Rapport, 2012). Zal dit niet als betuttelend ervaren worden door 
de landbouwers? 

 Wie zal verantwoordelijk zijn voor die controle en begeleiding? 

 De doeltreffendheid van de maatregel kan verhoogd worden door in te spelen op de 
lokale omstandigheden en door de regionale coördinatie te stimuleren. Optimaal zou 
zijn om algemene doelstellingen en voorwaarden uit te schrijven, maar deze op een 
lokaal niveau door een associatie van landbouwers te laten invullen. Boeren die dan 
niet willen deelnemen aan een dergelijke samenwerking kunnen dan nog altijd 
individueel hun land herinrichten. (Westhoek, 2012). Hoe zou dit georganiseerd 
kunnen worden?  



 

 Is agroforestry een zinvolle invulling van de ecologische focusgebieden? Zou het dan 
enkel gaan om perceelsranden of ook om bomen op de percelen? Indien het ook kan 
gaan om bomen op de percelen, hoe zou die 7% dan berekend worden? 

 Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat agroforestry ecologisch  niet kan 
tippen aan een natuurgebied. Is het dan verantwoord om agroforestry te zien als een 
mogelijke invullen van de ecologische focusgebieden? 



 

Bijlage 2: Rekenmodel: eenvoudig voorbeeld 

 
 
Voor een bedrijf met 1 ha wintertarwe, 1 ha aardappelen en 1 ha suikerbieten waarvan 1 ha onder een scenario valt met 95% relatieve 
opbrengst ziet het model er als volgt uit: 

 

Definieer hier de akkerbouwgewassen     

      

  Naam Oppervlakte 

Akkerbouwgewas 1: Wintertarwe  1 

Akkerbouwgewas 2: Suikerbiet 1 

Akkerbouwgewas 3: Aardappelen 1 

Akkerbouwgewas 4:     

Akkerbouwgewas 5:     

Akkerbouwgewas 6:     

Akkerbouwgewas 7:     

Akkerbouwgewas 8:     

Akkerbouwgewas 9:     

Akkerbouwgewas 10:     

      

Scenariocomponent Scenario 1 

      

Geef hier de scenario's een naam     

      

Scenario 1: Business as usual   

Scenario 2: Scenario   

      

      

Verdiscontering     

Verdisconteerfactor 1.05   



 

 
 
 
 
 
ROTATIE           

           

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

Gewas onder scenario Wintertarwe  Aardappelen Suikerbiet Wintertarwe  Aardappelen Suikerbiet Wintertarwe  Aardappelen Suikerbiet Wintertarwe  

 
Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20 

Aardappelen Suikerbiet Wintertarwe  Aardappelen Suikerbiet Wintertarwe  Aardappelen Suikerbiet Wintertarwe  Aardappelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Voor wintertarwe wordt met de volgende gegevens gerekend:  

  Business As Usual   Scenario 

  MIN ML MAX Evolutiefactor   MIN ML MAX Evolutiefactor 

AKKERBOUW                   

                   

Wintertarwe                    

Opbrengsten                   

Oppervlakte (ha) 1 1 1 1           

Fysieke opbrengst hoofdproduct (kg/ha) 8170.0 8600 9030.0 1.005           

Prijzen per eenheid hoofdproduct (€/kg) 0.190 0.200 0.210 1.0231   0.190 0.200 0.210 1.0231 

Fysieke opbrengst nevenproduct (kg/ha) 2850.0 3000 3150.0 1.005           

Prijzen per eenheid nevenproduct (€/kg)         0.060  0.063 0.066 1.0231   0.060 0.063 0.066 1.0231 

Kosten                   

Zaai- en pootgoed (€/ha) 91.77 96.60 101.43 1.0231   91.77 96.60 101.43 1.0231 

Meststoffen  (€/ha) 180.98 190.5 200.03 1.0231   180.98 190.5 200.03 1.0231 

Gewasbescherming  (€/ha) 186.39 196.2 206.01 1.0231   186.39 196.2 206.01 1.0231 

Loonwerk  (€/ha) 78.95 83.1 87.26 1.0231   78.95 83.1 87.26 1.0231 

Overige kosten  (€/ha) 11.88 12.5 13.13 1.0231   11.88 12.5 13.13 1.0231 

 

Rendement relatief ten opzichte van reinteelt           
Vul dit in in plaats van MIN, ML en MAX indien de waarde jaarlijks en/of ten opzichte van reinteelt uitgedrukt dient te 
worden 

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

 

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20 

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

 
Voor aardappelen en suikerbieten is de weergave gelijkaardig. 



 

  
Wanneer wordt aangenomen dat na 20 jaar 80 m³/ha hout geproduceerd wordt en dat de houtprijs 30 €/ m³ bedraagt ziet de scenario-
component  er als volgt uit:  

 
Scenario-component     

Opbrengsten MIN ML MAX Evolutiefactor Jaar 1 Jaar 2 … Jaar 4 Jaar 20 

Oppervlakte (ha) 1,0 1 1,0 1      

Fysieke opbrengst hoofdproduct (m³/ha)     0 0 0 0 80 

Prijzen per eenheid hoofdproduct (€/m³) 28,5 30 31,5 1      

Fysieke opbrengst nevenproduct (m³/ha)     0 0 0 0 0 

Prijzen per eenheid nevenproduct (€/m³) 0,0 0 0,0 1      

 
Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 

Zaai- en pootgoed (€/ha) 20 0 0 0 0 

Meststoffen  (€/ha) 10 0 0 0 0 

Gewasbescherming  (€/ha) 10 0 0 0 0 

Loonwerk  (€/ha) 30 0 0 0 0 

Overige kosten  (€/ha) 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

 
Dankzij de aanleg van het focusgebied maakt het bedrijf ook aanspraak op de vegroeningssteun van 130 €/ha, wat neerkomt op 390 € voor de 
3 hectaren: 

 
Overige          

Opbrengsten MIN ML MAX Evolutiefactor  MIN ML MAX Evolutiefactor 

      Directe inkomenssteun voor totaal bedrijf 0 0 0 1  300 390 450 1 

      Agromilieupremie voor totaal bedrijf 0 0 0 1  0 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Wanneer het bedrijf het scenario niet toepast (BAU), is de output:  

 
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

Totaal bruto saldo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

Wintertarwe  1330,1 1366,438 1403,747 1442,053 1481,381 1521,76 1563,216 1605,777 1649,473 1694,334 

Wintergerst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korrelmais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suikerbiet 1808 1857,959 1909,264 1961,949 2016,053 2071,611 2128,664 2187,249 2247,408 2309,182 

Aardappelen 2558,9318 2632,32 2707,734 2785,227 2864,857 2946,679 3030,753 3117,14 3205,901 3297,101 

Gras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gewas 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gewas 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gewas 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gewas 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Subtotaal 5697,0318 5856,717 6020,745 6189,229 6362,291 6540,05 6722,632 6910,166 7102,782 7300,617 

Directe steun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agromilieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Totaal 5697,0318 5856,717 6020,745 6189,229 6362,291 6540,05 6722,632 6910,166 7102,782 7300,617 

           

Netto huidige waarde           

Verdisconteerfactor 1,05          

Verdisconteerd bruto saldo 5697,0318 5577,826 5460,993 5346,489 5234,272 5124,3 5016,532 4910,926 4807,443 4706,043 

 
 
 
 
 



 

 
Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20 

1740,391 1787,673 1836,215 1886,048 1937,207 1989,727 2043,643 2098,991 2155,81 2214,137 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2372,614 2437,747 2504,627 2573,3 2643,812 2716,213 2790,552 2866,879 2945,249 3025,713 

3390,804 3487,078 3585,992 3687,617 3792,025 3899,29 4009,489 4122,701 4239,006 4358,487 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

7503,809 7712,499 7926,835 8146,965 8373,044 8605,23 8843,683 9088,572 9340,065 9598,338 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          

7503,809 7712,499 7926,835 8146,965 8373,044 8605,23 8843,683 9088,572 9340,065 9598,338 

          

          

          

4606,688 4509,339 4413,958 4320,51 4228,956 4139,263 4051,393 3965,314 3880,99 3798,388 

 
NHW 93796,653 

 
 



 

Wanneer het bedrijf het scenario toepast is de output:  

 
 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

Totaal bruto saldo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10 

Subtotaal bruto saldo 5531,582 5718,037 5791,933 6086,41 6212,903 6293,573 6611,875 6749,245 6837,276 7181,309 

Directe steun 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

Agromilieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 5911,582 6098,037 6171,933 6466,41 6592,903 6673,573 6991,875 7129,245 7217,276 7561,309 

           

Netto huidige waarde           

Verdisconteerfactor 1,05          

Verdisconteerd bruto saldo 5911,582 5807,654 5598,125 5585,928 5423,998 5228,919 5217,444 5066,621 4884,937 4874,087 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netto huidige waarde 97304,22 

 

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Jaar 11 Jaar 12 Jaar 13 Jaar 14 Jaar 15 Jaar 16 Jaar 17 Jaar 18 Jaar 19 Jaar 20 

7330,463 7426,494 7798,315 7960,237 8064,958 8466,787 8642,538 8756,699 9190,934 11781,66 

380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7710,463 7806,494 8178,315 8340,237 8444,958 8846,787 9022,538 9136,699 9570,934 12161,66 

          

          

          

4733,556 4564,296 4553,992 4423,006 4265,278 4255,456 4133,329 3986,312 3976,921 4812,783 



 

Tenslotte worden ook beide resultaten vergeleken:  

 
       Gemiddelde Stdev. 

NHW Business As Usual                  93.797                   570  

NHW Scenario                   97.304                   572  

Verschil NHW Scenario - NHW Business As Usual                   3.508                     98  

 
In dit geval is de toepassing van het scenario 3508 € voordeliger dan BAU.  
 
Het resultaat wordt ook grafisch meegegeven. Hieruit kan informatie over de spreiding en eventuele overlapping van de twee scenario’s 
worden afgelezen. 

 



 

 



 

 
 



 

Bijlage 3: Invloed van een bomenrij op de gewasopbrengst 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten uit het onderzoek van Chaves:  
 

Proefveld Jaar Boomsoort Boomhoogte (m) Gewas Opbrengstverlies 

KLE 1 1999 Els 9.2 Kuilmais 11.1% 

 2000   Aardappel Geen meting 

KLE 2 1999 Els 9.2 Kuilmais 1.46% 

 2000   Kuilmais Gegevens onbruikbaar 

KLE 3 1999 Eik 19.6 Kuilmais 4.3% 

 2000   Kuilmais 8.2% 

KLE 4 1999 Populier 32.6 Kuilmais 11% 

 2000   Grasland Geen meting 

KLE 5 a 1999 Knotwilg 17.4 Kuilmais 25% 

 2000   Kuilmais Gegevens onbruikbaar 

KLE 5 b 1999 Knotwilg 9.1 Kuilmais 19% 

 2000   Kuilmais Gegevens onbruikbaar 

KLE 6 1999 Populier 28.6   

 2000   Kuilmais 3.65% 

KLE 7 1999 Meidoorn 5.7   

 2000   Kuilmais 1.9% 

 
Bij KLE 5 werd slechts over een zeer kleine zone gemeten, namelijk 1.65 keer de 
boomhoogte. Er werd dus enkel gemeten in de verlieszone. Wanneer over een grotere 
afstand gemeten wordt, zal ook de winstzone meegerekend worden en zal het totale verlies 
hoogstwaarschijnlijk kleiner worden. De gegevens voor KLE 5 worden daarom niet in 
rekening gebracht. 
 
 



 

 

Bijlage 4: De relatieve gewasopbrengst van aardappelen en suikerbieten 

 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de relatieve gewasopbrengsten [%] voor 
aardappelen en suikerbieten op een agroforestry-perceel met een dichtheid van 50 bomen 
per ha  

 
Jaar Relatieve opbrengst (%) Jaar Relatieve opbrengst (%) 

1 96,69% 11 89,16% 

2 96,08% 12 85,24% 

3 95,18% 13 83,43% 

4 96,08% 14 78,01% 

5 95,18% 15 73,19% 

6 94,58% 16 73,19% 

7 94,28% 17 69,88% 

8 94,28% 18 70,18% 

9 92,17% 19 61,14% 

10 90,06% 20 58,13% 



 

Bijlage 5: Statistische waarden van de verschillende scenario’s 

 
Scenario 1: BAU  
Gemiddeld: 807155 
Minimum: 786589 
Maximum: 825327             
Er is  90% kans dat de NHW tussen 799 340 en 815 044 ligt.  
De standaardafwijking is 4801.  

 
 

Scenario 2: Perceelsrandenbeheer 
a. Perceelsrandenbeheer zonder vergroeningspremie 

Gemiddeld: 757205 
Minimum: 739089 
Maximum: 778275 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 749862 en 764594 ligt.  
De standaardafwijking is 4504.  
Er is geen kans dat dit scenario voordeliger is dan het BAU-scenario. 
 



 

 
b. Perceelsrandenbeheer met vergroeningspremie, zonder vergoeding gekoppeld aan 

de beheerovereenkomst 

Gemiddeld: 837621 
Minimum: 821562 
Maximum: 853345 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 830279 en 845198 ligt.  
De standaardafwijking is 4529.  

 
Er is 100% kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 
 



 

 
 

c. Perceelsrandenbeheer met vergroeningspremie, met vergoeding gekoppeld aan de 

beheerovereenkomst 

Gemiddeld: 874219 
Minimum: 855424 
Maximum: 891909 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 866883 en 881808 ligt.  
De standaardafwijking is 45452. 

 
Er is 100% kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 
 



 

 
Scenario 3: KLE  

a. Zonder vergroeningspremie 

Gemiddeld: 793892 
Minimum: 773320 
Maximum: 811164 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 785922 en 801682 ligt.  
De standaardafwijking is 5041.  
 
 

 
Er is zeer weinig kans (0.2%) dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-
scenario. 



 

 
b. Met vergroeningspremie 

Gemiddeld: 874304 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 866266 en 882178 ligt.  
De standaardafwijking is 4844.  
Minimum: 856722 
Maximum: 894199 
 

 
 
Er is 100% kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 
 



 

 
Scenario 4a: AF 1 

a. Zonder vergroeningspremie 

Gemiddeld: 800370 
Minimum: 780429 
Maximum: 817587 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 792262  en 808121  ligt.  
De standaardafwijking is  4808 

 
Er is 7.5 % kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 
 



 

 
b. Met vergroeningspremie 

Gemiddeld: 880781 
Minimum: 862455 
Maximum: 897148 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 872828 en 888646 ligt.  
De standaardafwijking is 4766.  
 
             

 
Er is 100% kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 
 



 

 
Scenario 4b: AF 2 

a. Zonder vergroeningspremie 

Gemiddeld: 785408 
Minimum: 770039 
Maximum: 803239 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 777635 en 793308 ligt.  
De standaardafwijking is 4741.  
 

 
Er is geen kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 
 



 

 
 

b. Met vergroeningspremie 

Gemiddeld: 865820 
Minimum: 846502 
Maximum: 883095 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 858116 en 873543 ligt.  
De standaardafwijking is 4724.  

 
Er is 100% kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 



 

 
 

Scenario 4c: AF 3 
a. Zonder vergroeningspremie 

Gemiddeld: 758250 
Minimum: 740238 
Maximum: 774838 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 750750 en 765996 ligt.  
De standaardafwijking is 4655.  
 

 
 
Er is geen kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 



 

 
b. Met vergroeningspremie 

 
Gemiddeld: 838661 
Minimum: 821597 
Maximum: 856175 
Er is 90% kans dat de NHW tussen 830945 en 846314 ligt.  
De standaardafwijking is 4708.  
 

 
 
Er is 100% kans dat de NHW hoger ligt dan de gemiddelde NHW van het BAU-scenario. 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 


