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VVOOOORRWWOOOORRDD  

Het voorliggende rapport stelt de resultaten voor van een onderzoek naar een 

afwegingsinstrument dat gebruikt wordt om de waarde van landbouwgrond voor de 

landbouw te differentiëren. Deze waardering kan gebruikt worden om te bepalen welke 

landbouwgrond prioritair behouden moet blijven, wanneer een project gepland wordt dat 

landbouwgrond in beslag zal nemen. Het voorgestelde afwegingsinstrument heeft als doel 

het beslissingsproces te ondersteunen en niet het beslissingsproces te vervangen. De 

aangeleverde informatie houdt dus geen beslissing in, maar moet met kennis van zaken 

geïnterpreteerd worden om tot een advies of argumentatie te komen. 

Het rapport bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel is een samenvatting van de 

wetenschappelijke analyse van het afwegingsinstrument. Het tweede deel is meer 

beschrijvend en kan gebruikt worden bij de praktische toepassing van het instrument. 

Door evoluties in de beschikbaarheid van gegevens of veranderingen in de wetgeving is 

deze beschrijving echter onderhevig aan veranderingen. Het tweede deel moet daarom 

meer gezien worden als de aanzet voor een werkdocument dat steeds aangepast wordt. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling 

(ADLO) en in samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Beiden leverden 

belangrijke  input en waren intensief betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. 

Bedankt voor jullie inzet en de goede samenwerking! 

In de loop van het onderzoek werden gesprekken gevoerd met verschillende betrokkenen 

en werden ook focusgroepen en expertgroepen georganiseerd. Graag willen we alle 

mensen bedanken voor hun medewerking. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud 

van voorliggend rapport berust uiteraard bij de auteurs en ILVO – L&M. 
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IINNLLEEIIDDIINNGG  

11..    DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGG  VVAANN  HHEETT  OONNDDEERRZZOOEEKK  

De open ruimte in Vlaanderen is beperkt en de bevolkingsdichtheid hoog, waardoor er 

een hoge druk is op het gebruik van de open ruimte. Verschillende sectoren zoals 

industrie, landbouw, wonen of natuur hebben elk een bepaalde ruimtebehoefte. Soms 

kunnen verschillende activiteiten gecombineerd worden in dezelfde ruimte, soms sluit de 

aanwezigheid van een bepaalde activiteit andere activiteiten uit. Er bestaat daarom een 

uitgebreid wettelijk kader om te regelen waar welke activiteiten kunnen en mogen 

uitgevoerd worden. De globale doelstelling daarbij is een kwaliteitsvol ingerichte 

omgeving waar alle gewenste activiteiten hun plaats vinden.  

Doordat er bij planning van de open ruimte steeds meer verschillende belanghebbenden 

zijn met verschillende doelstellingen en aandachtspunten, ontstaan complexe processen. 

Daarom is het nuttig een instrumentarium te hebben dat een objectieve afweging 

ondersteunt door de verschillende doelstellingen en mogelijkheden en de bijhorende 

voor- en nadelen expliciet te stellen. Een voorbeeld van zo’n instrument is het 

milieueffectenrapport (MER). In een MER worden de verwachte milieugevolgen van een 

activiteit of ingreep (projecten, beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) op 

een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd voordat 

de activiteit of ingreep  plaatsvindt. Op die manier kan men in de beslissing over de 

activiteit of ingreep steeds rekening houden met de doelstellingen en beginselen van het 

milieubeleid [1]. 

Ook voor beslissingen waarbij landbouwruimte betrokken is, zijn er specifieke 

instrumenten ontwikkeld om ondersteuning te bieden bij bestemming, inrichting en 

beheer van landbouwruimte en de afweging daarbij ten opzichte van andere mogelijke 

landgebruiken. Een voorbeeld van een instrument dat de laatste jaren ontwikkeld is en 

steeds meer gebruikt wordt, is de landbouwgevoeligheidsanalyse. In deze studies 

worden beschikbare bedrijfsgegevens gecombineerd met juridische en fysische gegevens 

van een gebied om een eerste beeld te krijgen van het belang van dat gebied voor de 

landbouw. Het gebied kan ook waardevol zijn voor andere sectoren, maar dat wordt 

binnen dit instrument niet in rekening gebracht. 

De methode is ontstaan vanuit het landbouwbeleid om bij beslissingen over 

landbouwruimte zoals de afbakening van het agrarisch gebied of projecten zoals een 

havenuitbreiding in landbouwgebied, op een objectieve manier informatie voor te stellen 

die voor de agrarische sector van belang is.  Tijdens voorbije beslissingsprocessen is de 

methode door VLM uitgewerkt in samenwerking met experts en al doende verfijnd in 

interactie met de betrokkenen. Doordat de landbouwgevoeligheidsanalyses steeds meer 

gebruikt worden om beslissingen te ondersteunen, rijst de vraag of de methode wel alle 

nodige aspecten in beeld brengt en op een goede manier de informatie synthetiseert. De 

informatie die al dan niet in de studies opgenomen wordt, zal immers een impact hebben 

op de toekomstige ontwikkeling van de landbouw. Het is daarom belangrijk dat de 

afwegingsmethode de gewenste visie op de ontwikkeling van de landbouwsector 

weerspiegelt. 
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Deze studie maakt daarom een wetenschappelijke analyse van de methodiek van het 

afwegingsinstrument. Dit moet leiden tot een theoretische onderbouwing van de 

methode en eventuele voorstellen voor verbetering. Als eindresultaat wordt dit 

achtergronddocument met een beschrijving en analyse van de methode opgesteld. Dit 

betekent niet dat een standaardmethode is uitgewerkt die in alle uiteenlopende 

toepassingen onveranderd moet toegepast worden. Het rapport beschrijft een vast kader 

van aanpak waarbinnen er ruimte is voor flexibiliteit. Daarnaast wordt de betekenis van 

de criteria die worden opgenomen om de waarde van landbouwgrond te bepalen, 

toegelicht en worden voorbeelden van waarderingsfuncties voor deze criteria gegeven. 

22..    OOPPBBOOUUWW  VVAANN  HHEETT  RRAAPPPPOORRTT  

Het rapport bestaat uit twee grote delen: een beschrijving van de stappen voor de 

wetenschappelijke onderbouwing van het afwegingsinstrument (hoofdstuk 1, 2, 3 en 4) en 

een praktische beschrijving van het instrument (hoofdstuk 5, 6 en 7).  

In hoofdstuk 1 worden enkele andere instrumenten beschreven die gebruikt worden om 

planningsbeslissingen te ondersteunen. Deze beschrijving moet duidelijk maken welk 

instrument net het onderwerp is van deze studie en hoe dit instrument zich verhoudt tot 

andere instrumenten. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak uiteengezet. De 

verschillende stappen om de bestaande methode wetenschappelijk door te lichten en te 

onderbouwen worden hier beschreven. Dankzij dit onderzoek wordt inzicht verkregen in 

de sterke punten van het instrument, maar kunnen ook voorstellen geformuleerd worden 

voor verbeteringen. Op basis daarvan wordt een algemene aanpak voor het 

afwegingsinstrument voorgesteld. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van  enkele 

analyses beschreven, die de voorgestelde methode verder onderbouwen. Er is een 

correlatieanalyse uitgevoerd, die toont of de opgenomen criteria voldoende onafhankelijk 

zijn van elkaar. Op basis van een sensitiviteitsanalyse is onderzocht wat de invloed is van 

eventuele aanpassingen in de lijst met criteria of waarderingsfuncties op het resultaat.  

Tenslotte zijn voor een aantal criteria statistieken voor Vlaanderen en per bedrijfstype 

berekend. Deze informatie kan gebruikt worden om de waarderingsfuncties van de 

criteria te onderbouwen. In hoofdstuk 4 worden aspecten van het afwegingsinstrument 

vergeleken met analoge resultaten in de literatuur.  

In deel 2 wordt een beschrijving gegeven van de lijst met criteria die voorgesteld wordt 

om de waarde van landbouwgrond te differentiëren. Voor de criteria wordt telkens ook 

een waarderingsfunctie voorgesteld en het relatieve belang van de criteria wordt 

besproken. Het is echter niet mogelijk om één set van criteria, waarderingsfuncties en 

gewichten voor te stellen die in alle omstandigheden onveranderlijk bruikbaar is. Daarom 

wordt bij de beschrijving in deel 2 ook aandacht besteed aan situaties die aanpassingen 

noodzakelijk kunnen maken.  

Het rapport wordt afgesloten met enkele conclusies over de wetenschappelijke waarde 

en de bruikbaarheid van het afwegingsinstrument.  Daarnaast worden onderzoeksvragen 

voor verder onderzoek aangegeven (hoofdstuk 0). 
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33..    KKOORRTTEE  VVOOOORRSSTTEELLLLIINNGG  VVAANN  HHEETT  AAFFWWEEGGIINNGGSSIINNSSTTRRUUMMEENNTT  

De doelstelling van het voorgestelde afwegingsinstrument is om te beoordelen hoe 

waardevol een bepaald perceel of een groep percelen is voor de landbouw. Deze 

informatie kan ondersteuning bieden voor planningsbeslissingen waarbij landbouwruimte 

betrokken is. In eerste instantie kan het instrument de interne beslissingsvorming binnen 

het landbouwbeleid objectiveren en structureren. Daarnaast helpt het ook om een 

maatschappelijk draagvlak voor de beslissing te creëren. Er kan immers aan de 

betrokkenen (landbouwers, andere partijen in het debat) op een transparante manier 

getoond worden waarom een standpunt wordt ingenomen. 

Om te bepalen wat de waarde is van landbouwpercelen worden verschillende criteria in 

rekening gebracht. Mogelijke criteria zijn bijvoorbeeld de bodemgeschiktheid van het 

perceel voor landbouw, de juridische zekerheid en de perceelsgrootte. Op basis van de 

verschillende criteria krijgt men een globaal beeld van de waarde van het perceel. Door 

het samenbrengen van de verschillende criteria in één score, kunnen de percelen 

ingedeeld worden in waarderingsklassen. Figuur I.1 geeft een ruimtelijke voorstelling van 

deze waarderingsklassen. 

 

Figuur I.1: Voorbeeld van de waarderingsklassen in het afwegingsinstrument 

Het afwegingsinstrument kan in verschillende situaties gebruikt worden. Het meest 

voorkomende geval is het plannen van een niet-landbouwactiviteit, zoals  een 

bedrijvenzone, ontginning van oppervlaktedelfstoffen, havenuitbreiding, 

overstromingsgebied, natuurcompensatie, … waarbij er landbouwpercelen voorkomen in 

de voorgestelde locaties. De geplande activiteit kan de aanwezige landbouw helemaal 

verdringen of ze kan nog landbouw toelaten onder bepaalde voorwaarden. Bij deze 

beslissingen is het belangrijk een beeld te hebben van de waarde van de aanwezige 

landbouwpercelen, zodat verschillende locatievoorstellen kunnen vergeleken worden 

vanuit het standpunt van landbouw. Het doel is daarbij om de meest waardevolle 

landbouwgronden te vrijwaren. Een tweede doelstelling waarvoor het 

afwegingsinstrument kan gebruikt worden, is de locatiekeuze voor een 

landbouwactiviteit, bijvoorbeeld het aanduiden van interessante zones voor 

glastuinbouwcomplexen. In dat geval wordt gezocht naar percelen die geschikt zijn voor 

de nieuwe landbouwactiviteit. Enkele voorbeelden van uitgevoerde studies zijn terug te 

HOGE  KWETSBAARHEID

LAGE KWETSBAARHEID

LEGENDE 

ZEER WAARDEVOL 

MINDER WAARDEVOL 

perimeter locatievoorstel 
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vinden in tabel B.1 in bijlage. Het voorliggende document is vooral opgesteld in functie 

van beslissingen over het plannen van een niet-landbouwactiviteit.  

44..    LLAANNDDBBOOUUWWGGEEVVOOEELLIIGGHHEEIIDDSSAANNAALLYYSSEE  EENN  LLAANNDDBBOOUUWWIIMMPPAACCTTSSTTUUDDIIEE  

Het onderzochte afwegingsinstrument wordt in de praktijk toegepast onder de naam 

landbouwgevoeligheidsanalyse (LGA) bij VLM of landbouwimpactstudie (LIS) bij ADLO. 

De methodiek van beide studies is analoog, het onderzoek is dan ook van toepassing voor 

beide methodes. Om verwarring in de benaming te vermijden wordt algemeen over “het 

afwegingsinstrument” gesproken in dit rapport. Dit verwijst zowel naar de 

landbouwgevoeligheidsanalyses van VLM als de landbouwimpactstudies van ADLO. 
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DDEEEELL  11::  WWEETTEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKKEE  AANNAALLYYSSEE  
 

Dit eerste deel van het rapport is een weergave van de onderzoeksstappen die doorlopen 

zijn voor de wetenschappelijke onderbouwing van het voorgestelde afwegingsinstrument.  
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11..  VVEERRGGEELLIIJJKKIINNGG  MMEETT  GGEELLIIJJKKAAAARRDDIIGGEE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTEENN  
Voor het ondersteunen van beslissingen over bestemming, inrichting en beheer van 

landbouwgebieden is doorheen de tijd een instrumentarium gegroeid, zoals 

landbouweconomische studies, landbouwtyperingskaarten en landbouweffectrapporten. 

Het algemene doel van deze instrumenten is om beschikbare informatie te verzamelen en 

aan te bieden op een overzichtelijke manier, zodat men zich bij beslissingen over de 

landbouwruimte kan baseren op objectieve gegevens.  

Hieronder wordt een overzicht gegeven van een aantal bestaande instrumenten die 

aanleunen bij het onderzochte afwegingsinstrument in deze studie. Dit overzicht kadert 

de landbouwgevoeligheidsanalyse en de landbouwimpactstudie ten opzichte van andere 

instrumenten en maakt ook duidelijk wat het verschil is tussen de instrumenten. Er 

worden ook twee instrumenten beschreven die gebruikt worden om 

planningsbeslissingen te ondersteunen vanuit het oogpunt van milieu en natuur. De 

doelstelling van deze instrumenten is vergelijkbaar met de instrumenten voor landbouw. 

11..11..  IINNVVEENNTTAARRIISS  VVAANN  LLAANNDDBBOOUUWW  IINN  EEEENN  GGEEBBIIEEDD  

De meest eenvoudige informatie voor ondersteuning van planning van landbouwruimte is 

een beschrijving of inventaris van de landbouw in een gebied. Dit kan op lokaal niveau 

gebeuren, maar ook voor heel Vlaanderen. Aspecten die in zo’n inventaris beschreven 

worden zijn bijvoorbeeld het aantal bedrijven, de oppervlakte van verschillende 

landbouwteelten, het aantal dieren, het arbeidsinkomen uit de verschillende 

bedrijfstakken, leeftijdstructuur en opvolgingsverwachtingen van de bedrijfsleiders, 

percentage gronden in eigendom en pacht, ...  

Gegevens die frequent gebruikt worden voor deze inventarisatiestudies zijn de NIS-

landbouwtellingen en de cijfers die ter beschikking gesteld worden via ‘Lokale 

statistieken’ *2]. De VLM kan ook gebruik maken van de Mestbankgegevens die verzameld 

worden in het kader van het mestdecreet. De bevindingen op basis van het beschikbare 

cijfermateriaal kunnen aangevuld worden vanuit terreinonderzoek en kennis van de regio.  

11..22..  AAFFBBAAKKEENNIINNGG  EENN  DDIIFFFFEERREENNTTIIAATTIIEE  VVAANN  DDEE  AAGGRRAARRIISSCCHHEE  GGEEBBIIEEDDEENN  

In 1998 werd door Ground for GIS van KULeuven, in opdracht van en in nauw overleg met 

de toenmalige Afdeling Land van AMINAL, een geografische databank opgemaakt met de 

concrete afbakening en differentiatie van de agrarische gebieden in Vlaanderen (Ground 

for GIS, 1998). Deze databank bracht op basis van luchtfoto’s, topografische kaarten en 

terreinbezoeken in kaart welke gronden op dat moment in landbouwgebruik waren. De 

resultaten hiervan werden vergeleken met de grenzen van bestemmingszones op de 

gewestplannen. Op basis van de bestemmingszones op het gewestplan, het reële 

landgebruik en de structurele kwaliteit van de gronden werd dan een classificatiesysteem 

opgesteld met de volgende klassen: 
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- Te behouden: Agrarische gebieden volgens de huidige gewestplannen, verder 

gedifferentieerd in: 

 Gewone agrarische gebieden 

 Bouwvrije agrarische gebieden (non-aedificandi) 

 Natuurverwevingsgebieden 

- Op te nemen: gebieden buiten de agrarische gewestplanbestemming waarvan 

de niet-agrarische bestemming niet gerealiseerd is en die voorgesteld worden 

voor opname in agrarisch gebied 

- Uit te sluiten: gebieden binnen de huidige agrarische gewestplanbestemming 

die uit te sluiten zijn als agrarisch gebied: 

 Structureel aangetaste en bebouwde gebieden 

 Beboste of te bebossen gebieden 

 Natuurgebieden 

De afbakening en differentiatie die in deze databank voorgesteld worden, wordt ook wel 

“gewenste agrarische structuur” (GAS) genoemd. 

11..33..  LLAANNDDBBOOUUWWTTYYPPEERRIINNGGSSKKAAAARRTTEENN  

De landbouwtyperingskaarten zijn in 1999 opgemaakt door de VLM in opdracht van en in 

nauw overleg met de toenmalige Afdeling Land van AMINAL (VLM, 1999). In deze studies 

is een typering van het Vlaamse landbouwareaal uitgewerkt op basis van beschikbare 

relevante informatie, zowel over de percelen als over de betrokken landbouwbedrijven. 

Het resultaat is een classificatie van de mate van geschiktheid voor landbouw op 

gebiedsniveau (aggregatie van perceelsniveau). De volgende informatie is hierbij 

opgenomen: 

- Perceelsniveau:  bodemgeschiktheid 

  bemestingsnormen 

  perceelsoppervlakte 

  afstand perceel tot de bedrijfszetel 

  huiskavel – veldkavel 

  hellingsgraad 

- Bedrijfskenmerken:  hoofdinkomen uit landbouw 

  mestbalans 

  leeftijd / uitbollingsgraad 

  versnipperingsgraad 

  

De studies zijn uitgevoerd per gewestplankaart en de landbouwtyperingskaarten zijn 

telkens vergezeld van een beschrijving en een sterkte-zwakte-analyse van de landbouw in 

het gebied. 

De gebruikte methodiek was de voorloper voor de later ontwikkelde 

landbouwgevoeligheidsanalyses van VLM. 
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11..44..  LLAANNDDBBOOUUWWEEFFFFEECCTTEENNRRAAPPPPOORRTT  ((LLEERR))  

In een landbouweffectenrapport (LER) wordt onderzocht wat het effect van een geplande 

activiteit of project op de landbouw in het projectgebied zal zijn (VLM, 2007). Hiertoe 

wordt de desktop informatie uit de landbouwgevoeligheidsanalyse verfijnd en uitgebreid 

voor een welbepaalde projectlocatie. Er wordt via  gesprekken of enquêtes met betrokken 

landbouwers informatie verzameld over de specifieke bedrijfssituatie (opvolging, recente 

of toekomstige investeringen, verbredingsactiviteiten,…) en hun wensen voor 

remediërende maatregelen (inpasbaarheid van maatregelen in bedrijf, interesse in 

grondgebruiksruil,…). 

De informatie wordt gebruikt om de impact op de landbouw van de nieuw geplande 

activiteit te minimaliseren, bijvoorbeeld door fasering van de uitvoering en inrichting, 

grenscorrecties bij terreinafpalingen, ... Daarnaast levert de studie input en onderbouwing 

voor het opstellen van het flankerend beleid en remediërende maatregelen op maat van 

het bedrijf: compenserende betalingen, inpasbaarheid van maatregelen in 

bedrijfsvoering, opstarten van grondenbank, uitdovend landbouwgebruik, …  

De methodes van landbouwgevoeligheidsanalyses en landbouweffectenrapporten zijn 

ontstaan en geëvolueerd vanuit praktijkervaring. Daardoor is het onderscheid tussen 

beide instrumenten niet altijd even strikt als hier beschreven. Momenteel wordt er naar 

gestreefd om het beschreven onderscheid zo consistent mogelijk aan te houden (VLM, 

2007). In een aantal gevallen noemt men de landbouwgevoeligheidsanalyses ook quick-

LER of kwetsbaarheidsstudie. Ook hier is het de bedoeling om consistent de naamgeving 

‘landbouwgevoeligheidsanalyse’ aan te houden.  

11..55..  BBIIOOLLOOGGIISSCCHHEE  WWAAAARRDDEERRIINNGGSSKKAAAARRTT  ((BBWWKK))  

De Biologische Waarderingskaart is een uniforme inventarisatie en evaluatie van de 

biologische waarde in het Vlaamse gewest [4]. Er wordt een landschapsecologische 

analyse van alle gebieden gemaakt waarbij aandacht is voor reliëf, bodem, landschap, 

waterlopen, ondergrond, plantengroei en dieren. Voor elk gebied worden het  

grondgebruik, de plantengroei en de kleine landschapselementen geïnventariseerd. Op 

basis van deze evaluatie wordt een indeling gemaakt in “biologisch zeer waardevol”, 

“biologisch waardevol” en “biologisch minder waardevol“. Daarnaast wordt ook 

aangeduid of een gebied faunistisch belangrijk is. Dit instrument kan in 

planningsprocessen de beslissingsvorming vanuit ecologisch oogpunt ondersteunen.  

11..66..  MMIILLIIEEUUEEFFFFEECCTTEENNRRAAPPPPOORRTT  ((MMEERR))  

In een MER worden de verwachte milieugevolgen van een activiteit of ingreep (projecten, 

beleidsvoornemens zoals plannen en programma's) op een wetenschappelijk 

verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd voordat de activiteit of 

ingreep plaatsvindt. Op die manier kan men in de beslissing over de activiteit of ingreep 

steeds rekening houden met de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid [1]. 
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22..  VVOOOORRSSTTEELL  VVAANN  AAAANNPPAAKK  
Naar aanleiding van het frequenter gebruik van de ‘landbouwgevoeligheidsanalyse’ en 

‘landbouwimpactstudie’ rijst de vraag of deze instrumenten wel alle nodige aspecten in 

beeld brengen die belangrijk zijn bij beslissingen over landbouwruimte. Het is immers 

belangrijk dat in de afwegingsmethode de gewenste visie op de ontwikkeling van de 

landbouwsector weerspiegeld wordt. In dit onderzoek wordt bekeken hoe dit best kan 

gebeuren. 

De wetenschappelijke analyse van het afwegingsinstrument vertrekt van de theorie van 

multicriteria-analyse (MCA). Het instrument is immers een toepassing van deze methode. 

In MCA kunnen steeds vier stappen onderscheiden worden (zie fig. 2.1; Van 

Huylenbroeck, 1989; Vertonghen, 1992). Eerst wordt een lijst met de mogelijke of 

denkbare oplossingen of alternatieven opgesteld. In het geval van de planningsprocessen 

betekent dit meestal het aanduiden van verschillende mogelijke locaties of een zoekzone 

voor het inrichten van een nieuwe activiteit. Vervolgens wordt een lijst gemaakt met 

criteria die relevant zijn om een onderscheid te maken tussen de verschillende 

alternatieven. Voor het afwegingsinstrument houdt dit in dat wordt nagegaan welke 

criteria bepalen hoe waardevol een landbouwperceel is voor de landbouw. Een derde stap 

is dan het beoordelen van de alternatieven met betrekking tot elk van de criteria. Dit 

betekent dat elk landbouwperceel in de zoekzone een beoordeling moet krijgen voor elk 

van de gekozen criteria. Tenslotte moet deze beoordeling voor de verschillende criteria 

geaggregeerd worden om de oplossing aan te duiden die de beste evaluatie verdient. De 

beoordeling van de waarde van het landbouwperceel per criterium moet dus 

geaggregeerd worden tot een globale beoordeling per landbouwperceel of per 

landbouwgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1: Opeenvolgende stappen in multicriteria-analyse 

Tekst in box 
DEFINITIE-FASE 

1. Opstellen lijst met mogelijke of denkbare oplossingen of alternatieven 

2. Opstellen lijst met in aanmerking te nemen criteria 

ONDERZOEKSFASE 

3. Beoordelen van de alternatieven m.b.t. elk van de criteria 

BEOORDELINGSFASE 

4. Aggregeren van de voorgaande beoordeling om de alternatieven te evalueren 
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Deze stappen in multicriteria-analyse komen ook terug in de onderzoeksaanpak. Enkel de 

eerste stap, het opstellen van een lijst met alternatieven, wordt niet behandeld, omdat 

het aanduiden van de zoekzones of locatievoorstellen steeds voorafgaat aan de 

toepassing van het afwegingsinstrument. Anderzijds wordt het bepalen van het belang 

van de criteria meer expliciet onderscheiden als een stap in de analyse. Dit leidt tot de 

volgende vier onderzoeksvragen: 

1. Welke criteria moeten opgenomen worden? 

2. Hoe belangrijk zijn de verschillende criteria? 

3. Wat is de waarderingsfunctie voor elk criterium? 

4. Hoe kunnen we alles aggregeren tot een globale waardering? 

Een eerste analyse van de onderzoeksvragen is gebeurd op basis van een vergelijking van 

de aanpak in een aantal bestaande landbouwgevoeligheidsanalyses (Kerselaers, 2007; 

Kerselaers et al., 2011). In tabel B.1 in bijlage staat de lijst met studies die gebruikt zijn 

voor dit overzicht. Uit deze vergelijking blijkt dat de criteria, gewichten, 

waarderingsfuncties en aggregatiemethode die in de uiteenlopende studies gebruikt 

worden, soms verschillen zonder duidelijke reden. Er moet dus gewerkt worden aan meer 

eenvormigheid in het afwegingsinstrument. Daarnaast moet er wel ruimte blijven voor 

gerichte aanpassingen zodat het instrument kan inspelen op specifieke omstandigheden 

van een project.  

In de volgende secties wordt de analyse van elke onderzoeksvraag beschreven en wordt 

aangegeven hoe het instrument kan uitgebouwd worden om aan de gestelde eisen te 

voldoen. Op basis van de analyses wordt telkens een methode van aanpak voorgesteld: 

om de lijst van criteria op te stellen, om het belang van de criteria te bepalen, om de 

waarderingsfunctie van de criteria te bepalen en om de informatie te aggregeren. Deze 

stappen vormen dan het vaste methodologische kader van het (aangepast) 

afwegingsinstrument. 

22..11..  OOPPSSTTEELLLLEENN  VVAANN  DDEE  LLIIJJSSTT  MMEETT  CCRRIITTEERRIIAA  

Een eerste stap in het onderzoek is te bepalen welke criteria relevant zijn om de waarde 

van landbouwpercelen te bepalen. Het is hierbij belangrijk dat de lijst zo volledig mogelijk 

is, maar anderzijds moeten criteria die niet-relevant zijn of die gecorreleerd zijn met 

andere criteria gemeden worden.  

Een hiërarchisch doelsysteem of doelstellingenboom 

We stellen voor dat de lijst met relevante criteria met behulp van een hiërarchisch 

doelsysteem (HDS) of doelstellingenboom wordt opgesteld (Saaty, 1980; von Winterfeldt 

& Edwards, 1986; Van Huylenbroeck, 1989). Dit is een gestructureerde voorstelling van de 

doelstellingen en eventueel subdoelstellingen die belangrijk zijn voor de te nemen 

beslissing. Voor elke doelstelling worden dan bijhorende criteria bepaald die de 

doelstelling meetbaar maken (zie fig. 2.2). 
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Figuur 2.2: Schematische voorstelling van hiërarchisch doelsysteem (HDS) of doelstellingenboom 

Het voordeel van deze doelstellingenboom is dat het steeds duidelijk is vanuit welke 

doelstelling een criterium wordt opgenomen. Wanneer de visie op de ontwikkeling van 

landbouw verandert, of wanneer in een project een bepaalde doelstelling meer belang 

heeft, wordt ook meteen duidelijk wat het effect daarvan is op de criteria.  

Het HDS kan ook gebruikt worden om het belang van de doelstellingen te bespreken. Het 

gewicht dat aan de doelstellingen gegeven wordt zal op zijn beurt bepalen hoe belangrijk 

een criterium is. Wanneer de doelstellingen slechts impliciet in het afwegingsinstrument 

vervat zitten, zal het gewicht van een doelstelling bepaald worden door het aantal criteria 

die de doelstelling meten. Ongewild is het gewicht van de doelstelling dan afhankelijk van 

de meetbaarheid en niet van het belang van de doelstelling. 

Het HDS biedt tenslotte ook de  mogelijkheid om een stapsgewijze evaluatie van de 

waarde van landbouwpercelen te doen. Naast een globale waardering van de percelen 

kan voor elke doelstelling apart bekeken worden wat de waarde van de percelen is. Dit 

kan ook voorgesteld worden op een kaart per (sub)doelstelling. Op die manier krijgt men 

meer inzicht in het ontstaan van de globale waardering. Het is ook mogelijk om eerst te 

kijken naar de belangrijkste doelstelling(en) of om een drempelwaarde te bepalen voor 

doelstellingen of criteria. Dit kan nuttig zijn wanneer bepaalde minimumvoorwaarden 

moeten vervuld zijn. 

Concrete uitwerking van de voorgestelde methode 

De doelstellingenboom werd opgesteld door middel van een participatieve aanpak, 

waarbij verschillende stappen doorlopen werden (Kerselaers et al., 2011). In een eerste 

stap werden verschillende betrokkenen samengebracht in focusgroepen. Een focusgroep 

is een overlegplatform waarin gericht mensen worden samengebracht om na te denken 

over een specifieke vraag (Morgan, 1998). In dit geval werd in kleine groepjes gewerkt 

rond de volgende twee vragen:  

1. “Wat zijn je drijfveren bij het nemen van beslissingen over de waarde van 

landbouwpercelen? Wat wil je bereiken / voorkomen?”  

2. Welke informatie heb je nodig om te bepalen of een perceel waardevol is voor de 

landbouw? 

Subdoelstelling 1B 

Doelstelling 2 

 

Doelstelling 1 

 

Subdoelstelling 1A criteria 

criteria 

criteria 

niveau 1 niveau 2 niveau 3 
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De eerste vraag verwijst naar de doelstellingen in het eerste en tweede niveau van de 

doelstellingenboom; de tweede vraag naar de criteria in het derde niveau van de 

doelstellingenboom. Elk groepje werd gevraagd om na te denken over één van de twee 

vragen. Vervolgens werden de groepjes gewisseld en kreeg men de kans om het resultaat 

van een ander groepje te bekijken en aan te vullen. Daarna werd gevraagd om een 

verband te zoeken tussen de doelstellingen en de criteria. Voor criteria die niet leken te 

passen onder één van de doelstellingen, kon een bijkomende doelstelling geformuleerd 

worden. Omgekeerd konden bijkomende criteria gezocht worden voor doelstellingen 

zonder criteria. Het resultaat was een voorstel voor doelstellingenboom van elke groep. 

De beschreven oefening werd twee keer uitgevoerd: eenmaal met werknemers van ADLO 

(29/02/2008) en eenmaal met VLM (4/03/2008). De bekomen doelstellingenbomen 

werden geanalyseerd via open coding (Strauss en Corbin, 1998), vergeleken met elkaar en 

met de criterialijsten in eerdere studies. Op basis van deze analyse kon een eerste 

doelstellingenboom voorgesteld worden. 

Deze doelstellingenboom werd afgetoetst in bijkomende gesprekken en tijdens 

feedbackmomenten met de deelnemers van de focusgroepen. Op die manier kon een 

algemeen aanvaarde doelstellingenboom voorgesteld worden. Het resultaat van de 

doelstellingenboom wordt beschreven in deel 2 van dit rapport. 

Aangezien de criteria die opgenomen worden best niet gecorreleerd zijn, wordt met 

behulp van correlatieanalyse onderzocht of er correlatie is tussen de voorgestelde 

criteria. Het resultaat van deze analyse wordt beschreven in sectie 3.1. 

Praktische toepassing 

In hoofdstuk 5 wordt de uitgewerkte doelstellingenboom getoond. De (sub)doelstellingen 

en criteria uit de opgestelde doelstellingenboom worden respectievelijk in hoofdstuk 6 en 

7 toegelicht.  

Deze doelstellingenboom zal in elk project waar het afwegingsinstrument gebruikt wordt, 

het vertrekpunt voor de lijst van criteria zijn. Het is dus niet de bedoeling om telkens 

opnieuw de doelstellingenboom op te stellen. Tijdens het beslissingsproces voor een 

project kan de doelstellingenboom wel aangepast worden in functie van de specificiteit 

van het project of het projectgebied. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat criteria worden 

toegevoegd omdat specifieke informatie beschikbaar is in het gebied. Bovendien kunnen 

de criteria aangepast worden naargelang er nieuwe, betere gegevens beschikbaar komen 

of wanneer er veranderingen in de (status van implementatie van de) wetgeving zijn. Het 

is ook mogelijk dat de visie op de gewenste ontwikkeling van de landbouw evolueert, 

waardoor de doelstellingen in de boom moeten aangepast worden. 

22..22..  RREELLAATTIIEEVVEE  BBEELLAANNGG  VVAANN  DDEE  CCRRIITTEERRIIAA  

Eens de lijst met relevante criteria is opgesteld, kan bepaald worden wat het relatieve 

belang is van de criteria. De gekozen criteria zullen immers niet allemaal even belangrijk 

zijn voor de waardebepaling van de landbouwpercelen. 
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De doelstellingenboom als kapstok 

Het belang van de criteria is afhankelijk van het belang van de bijhorende doelstellingen 

(Saaty, 1980). Daarom stellen we voor om de opgestelde doelstellingenboom te gebruiken 

als kapstok voor het bepalen van het belang van de criteria (zie fig. 2.3). De 

beslissingnemer bepaalt eerst hoe belangrijk elke doelstelling is. Binnen elke doelstelling 

duidt hij/zij vervolgens aan hoe belangrijk elke subdoelstelling is en tenslotte hoe 

belangrijk elk criterium is. Door deze aanpak zal het uiteindelijke gewicht van de criteria 

afhankelijk zijn van het belang van de doelstellingen. 

 

Figuur 2.3: Toewijzing van gewichten W per niveau van de doelstellingenboom 

Uittesten van twee methodes 

Er zijn verschillende manieren om uit te drukken hoe belangrijk de criteria zijn. Je kan ze 

rangschikken van belangrijkst naar minder belangrijk (rangorde), maar je kan ook 

woordelijk (kwalitatief) of in cijfers (kwantitatief) aangeven hoe belangrijk je het ene 

criterium vindt ten opzichte van het andere. Een kwalitatieve waardering leunt volgens de 

literatuur dichter aan bij de dagelijkse realiteit van de beslissingnemer (De Keyser, 1998), 

maar beperkt de mogelijkheden in de aggregatiefase.  

Om te bepalen welke aanpak het meest geschikt is voor het afwegingsinstrument, werd 

een veel gebruikte kwalitatieve en een kwantitatieve methode voorgesteld en uitgetest: 

paarsgewijze vergelijking (Saaty, 1980) en ratio weighting (von Winterfeldt en Edwards, 

1989). 

Bij paarsgewijze vergelijking worden de te vergelijken doelstellingen in een matrix 

geplaatst. Vervolgens wordt voor elk paar van doelstellingen aangegeven hoe veel 

belangrijker de ene is dan de andere met behulp van de volgende schaal (Saaty, 1980): 

1: twee doelstellingen zijn even belangrijk (equally  important) 

3: eerste doelstelling is een beetje belangrijker dan de tweede (weakly more important) 

5: eerste doelstelling is belangrijker dan de tweede (strongly more important) 

7: eerste doelstelling is veel belangrijker dan de tweede (very strongly more important) 

9: eerste doelstelling is extreem veel belangrijker dan de tweede (absolutely more 

important) 

 

Indien gewenst, kunnen ook de tussenliggende waarden opgeven worden (2, 4, 6 of 8). 

Doelstelling 1 

 

Subdoelstelling 1A 

Criterium x 

 

W1 

W1A 
Wy 

Wz Subdoelstelling 1B 

Criterium y 

 

Criterium z 

 

Wx 

W1B 
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Eenzelfde paarsgewijze vergelijking wordt uitgevoerd voor alle subdoelstellingen en 

criteria, waarbij telkens enkel subdoelstellingen binnen dezelfde doelstelling en criteria 

binnen dezelfde subdoelstelling worden vergeleken. 

Bij ratio weighting krijgt de laagst gerangschikte doelstelling een bepaald (kwantitatief) 

gewicht, bijvoorbeeld 10. Vervolgens wordt een gewicht gegeven aan de volgende 

doelstelling in de rangschikking, totdat alle doelstellingen een gewicht gekregen hebben. 

Het exacte getal dat toegekend wordt is daarbij niet zo belangrijk. Het is vooral het 

verschil in afstand tussen twee gewichten dat het verschil in belangrijkheid moet 

weergeven. Dezelfde procedure wordt herhaald voor de subdoelstellingen en de criteria. 

Daarbij worden telkens enkel subdoelstellingen binnen dezelfde doelstelling en criteria 

binnen dezelfde subdoelstelling vergeleken. 

Op basis van een test met een aantal proefpersonen van ADLO (29/09/2009) bleek dat de 

betrokkenen zich comfortabel voelen bij het toekennen van de kwantitatieve gewichten. 

Bij de paarsgewijze vergelijking hadden ze het gevoel dat dit te weinig mogelijkheden voor 

differentiatie gaf, vooral wanneer een groot aantal criteria moet vergeleken worden. 

Paarsgewijze vergelijking heeft bovendien als nadeel dat het arbeidsintensief is en dus 

weinig geschikt voor een doelstellingenboom met een groot aantal (sub)doelstellingen en 

criteria. 

Rangorde en ratio weighting 

Op basis van voorgaande oefening wordt gekozen voor ratio weighting. Hiervoor worden 

in een eerste stap de doelstellingen, subdoelstellingen en criteria gerangschikt van 

belangrijkst naar minst belangrijk. Vervolgens wordt bepaald hoeveel belangrijker de ene 

doelstelling is dan de andere. Dit wordt kwantitatief uitgedrukt door middel van “ratio 

weighting”. 

Na het toewijzen van de gewichten wordt een normalisering doorgevoerd (zie vergelijking 

2.1). Dankzij deze stap zijn de gewichten vergelijkbaar voor elke groep van criteria of 

subdoelstellingen. Het uiteindelijk gewicht van een criterium wordt bepaald door de 

gewichten in elk niveau van de doelstellingenboom te vermenigvuldigen (zie vergelijking 

2.2). 

Nood aan overleg 

Een belangrijk aspect in de methodiek voor het bepalen van de gewichten is dat je moet 

kunnen rekening houden met eventuele uiteenlopende meningen van de 

beslissingnemers. In het ideale geval zijn de betrokkenen eensgezind over de gewichten. 

gewichti,genormaliseerd  = gewichti / som1,…,n (gewicht)        (vergelijking 2.1) 

gewichtglobaal = gewichtdoelstelling * gewichtsubdoelstelling * gewichtcriterium   (vergelijking 2.2) 
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Indien dit niet het geval is, moeten de verschillende meningen in rekening gebracht 

kunnen worden. Dit kan ook op verschillende manieren. Je kan iedereen individueel naar 

zijn mening vragen, maar je kan ook de groep tot een gedeelde visie laten komen. Door 

een groep samen te brengen creëer je een platform voor visievorming. Je loopt echter wel 

het risico dat niet alle meningen (even sterk) aan bod komen. Bij de individuele aanpak 

ben je zeker dat alle meningen aan bod kunnen komen (op voorwaarde dat je geen 

betrokkenen vergeet in je steekproef), maar de individuele gewichten moeten wel nog 

samengebracht worden tot een ‘gemiddelde visie’. 

Omdat het bespreken van de gewichten een cruciale stap is voor de visievorming, wordt 

voorgesteld om tot een overeenkomst over de gewichten te komen door groepsoverleg.   

Concrete uitwerking van de voorgestelde methode 

Om het relatieve belang van de criteria te bepalen werden twee stappen uitgevoerd: eerst 

werd iedereen individueel bevraagd, vervolgens werd een groepsoverleg georganiseerd. 

Voor beide stappen werden alle werknemers van ADLO en VLM die betrokken waren bij 

het opstellen van de doelstellingenboom (zie 2.1) uitgenodigd. In totaal stelden 16 

mensen een individuele rangorde op (8 van ADLO en 8 van VLM), 12 mensen namen deel 

aan het groepsoverleg (6 van ADLO, 6 van VLM). Van beide organisaties was er 

vertegenwoordiging van alle provinciale diensten en de centrale dienst (uitgezonderd 

ADLO West-Vlaanderen). 

Voor de individuele bevraging werd aan iedereen gevraagd om alle doelstellingen, 

subdoelstellingen en criteria in de doelstellingenboom te ordenen volgens belang. 

Vervolgens konden ze door middel van ratio weighting deze rangorde verder specificeren. 

Er werd gevraagd om deze oefening te doen voor een voorbeeld uit de eigen 

werkomgeving.  

Het groepsoverleg (8/04/2010) werd georganiseerd voor twee specifieke cases:  

- een projectgebied waarvoor een RUP “afbakening van agrarische en 

natuurlijke structuur” moet opgesteld worden. Het gaat om een gebied met 

hoofdzakelijk melkveebedrijven. 

- een projectgebied waar men een locatie zoekt voor een nieuwe functie die de 

aanwezige landbouw onmogelijk zal maken (vb. ziekenhuis, bos, industrie,…). 

Het is een gebied met hoofdzakelijk groenten en akkerbouw. 

Er is gekozen om met specifieke cases te werken, omdat tijdens het opstellen van de 

doelstellingenboom vaak werd aangehaald dat de context een belangrijke rol speelt bij 

beslissingen. Hierbij gaat het zowel om de beslissingscontext (Hoeveel beslissingsruimte is 

er nog? Gaat het om een beslissing die impact heeft op korte termijn of niet?) als om het 

gebied (Wat voor landbouw komt er voor in het gebied? Wat zijn de randvoorwaarden 

voor landbouw in het gebied?). Bovendien werd op basis van de individuele oefening 

vastgesteld dat de rangordes en gewichten sterk uiteenlopen per persoon. Door met een 

specifieke case te werken, kan men nagaan of deze verschillen te verklaren zijn door 
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verschillende veronderstellingen omtrent de context of dat er een verschil in visie aan de 

basis ligt.  

In eerste instantie werd in groepjes van drie voor één van de twee contexten een 

rangorde opgesteld en werden gewichten toegewezen. De groepjes werden samengesteld 

op basis van de individuele resultaten: per groepje werden zo veel mogelijk 

uiteenlopende meningen samengebracht. Vervolgens werd het resultaat van één groepje 

uitgekozen om in de voltallige groep te bespreken. Tijdens dit groepsoverleg werd geen 

consensus bereikt. Op basis van een analyse van de resultaten van de opeenvolgende 

stappen en de argumenten die werden naar voor gebracht tijdens de discussie is wel een 

voorstel voor de gewichten geformuleerd ( zie 0 en 7.7).  

Praktische toepassing 

In sectie 0 en 7.7 wordt het relatieve belang van de (sub)doelstellingen en criteria 

beschreven op basis van de resultaten van de beschreven oefening. Aangezien er tijdens 

het groepsoverleg geen consensus bereikt werd, wordt een voorstel geformuleerd dat de 

verschillende meningen zo veel mogelijk in rekening brengt.  

Het relatieve belang van de criteria is echter contextspecifiek en moet daarom in elk 

project opnieuw bepaald worden. Het belang van de doelstellingen wordt bepaald door 

de onderliggende visie op de ontwikkeling van de landbouw. Deze visie kan verschillen 

naargelang het project waarvoor het afwegingsinstrument gebruikt wordt. Indien het een 

grootschalig project met een lange termijnimpact betreft kunnen andere doelstellingen 

belangrijk zijn dan wanneer het om één perceel gaat. Bovendien kan de visie afhankelijk 

zijn van gebiedskenmerken. Het is mogelijk dat in het ene gebied een evolutie naar grote 

gespecialiseerde bedrijven de doelstelling is, terwijl in een streek met belangrijke 

toeristische troeven landbouwverbreding een betere mogelijkheid is. Er zal dus in elk 

project opnieuw aandacht moeten zijn voor deze visievorming en het bepalen van de 

gewichten zal telkens opnieuw moeten gebeuren. De doelstellingenboom biedt daarbij 

een goede houvast, waarbij voor elke doelstelling kan besproken worden of die in dit 

project, voor deze streek,… belangrijk is. Op die manier kan aan de noodzaak tot 

flexibiliteit tegemoet gekomen worden binnen een vast kader van de doelstellingenboom. 

Om te vermijden dat dezelfde discussies telkens opnieuw gevoerd moeten worden en dat 

het resultaat van de studies te sterk afhankelijk is van de persoonlijke visie van de mensen 

die betrokken zijn bij de studie, stellen we voor om ook het voorstel van de gewichten als 

algemeen uitgangspunt te gebruiken. Het aanpassen van de gewichten voor een specifiek 

project kan gebeuren door groepsoverleg zoals hierboven beschreven. 

22..33..  BBEEOOOORRDDEELLIINNGG  VVAANN  DDEE  PPEERRCCEELLEENN  PPEERR  CCRRIITTEERRIIUUMM  

Om te kunnen beoordelen of een perceel goed scoort voor een criterium, moet voor elk 

criterium dat wordt opgenomen een waarderingsfunctie bepaald worden.  
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Opstellen van waarderingsfuncties 

Een eerste stap is het bepalen van de opties binnen het criterium. Voor het criterium 

gewestplanbestemming zijn dit bijvoorbeeld de verschillende mogelijke bestemmingen, 

voor het criterium afstand tot de bedrijfszetel zijn dit alle mogelijke afstanden van 0 m tot 

oneindig ver. De volgende stap is om voor elk van deze opties te bepalen hoe groot de 

voorkeur is voor deze optie. Zo kan men bijvoorbeeld aangeven dat men een zeer sterke 

voorkeur heeft voor percelen op 0 m van de bedrijfszetel ten opzichte van percelen op 

meer dan 3 km van de bedrijfszetel.  

Er kan voor elk criterium een waarderingsfunctie geformuleerd worden op basis van 

literatuur en in samenwerking met experts. Bij het opstellen van de waarderingsfuncties is 

het nuttig inzicht te hebben in de verdeling van de scores in Vlaanderen (en in het 

studiegebied). De frequentie van voorkomen van een bepaalde optie kan immers de 

waardering ervan bepalen. Daarnaast is het ook nutteloos te discussiëren over de waarde 

van een optie als ze niet voorkomt in Vlaanderen. Om die reden werden statistieken 

berekend voor een aantal criteria uit de doelstellingenboom (zie 3.3 en 3.4). 

Ordinale en continue criteria 

Het is duidelijk dat de opties voor het criterium gewestplanbestemming en afstand tot de 

bedrijfszetel uitgedrukt worden volgens een verschillende meetschaal (zie box 1). Dit zal 

een effect hebben op de aanpak voor het bepalen van de waarderingsfuncties. Daarom 

moet voor de criteria in de doelstellingenboom bepaald worden of ze ordinaal of continu 

zijn. Alle criteria die in klassen uitgedrukt worden, zoals gewestplanbestemming, zijn 

ordinale criteria. De criteria met een continue meeteenheid, zoals afstand tot de 

bedrijfszetel, noemen we continue criteria.  
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Box 1: Verschillende meetschalen voor de waardering van criteria 

 

Rangorde en kwantitatieve scores 

Ook voor het uitdrukken van de voorkeur voor een bepaalde optie zijn er kwalitatieve en 

kwantitatieve methodes. Aangezien de betrokkenen reeds aangaven zich comfortabel te 

voelen bij het toekennen van kwantitatieve scores, wordt een kwantitatieve methode 

voorgesteld. Een kwantitatieve methode heeft bovendien als voordeel dat de 

aggregatiestap vereenvoudigd wordt. 

Voor het opstellen van de waarderingsfuncties voor respectievelijk ordinale en continue 

criteria worden de volgende werkmethodes voorgesteld: 

 

Om te specificeren hoe een eigenschap zich verhoudt tot een getal, maakt men gebruik van 

meetschalen. Een meetschaal wordt gedefinieerd aan de hand van de aan- of afwezigheid van 

vier karakteristieken. De Keyser (1998) geeft een eenvoudige beschrijving van deze 

karakteristieken: 

- Een meetschaal heeft de karakteristiek van onderscheidingsvermogen indien het 

verschillende getallen aan verschillende waarden van de eigenschap toekent. 

- Indien grotere getallen een grotere aanwezigheid van de eigenschap weergeven 

dan is de orde-van-groottekarakteristiek aanwezig. 

- Een meeteenheid is aanwezig indien gelijke verschillen tussen getallen eenzelfde 

verschil in eigenschap weergeven. 

- Een meetschaal heeft een absoluut nulpunt wanneer het getal 0 de afwezigheid 

van de eigenschap weergeeft. 

Naargelang van de aan- of afwezigheid van deze karakteristieken, onderscheidt men de 

volgende vier meetschalen: 

 onderscheidings-
vermogen 

orde van 
grootte 

meeteenheid absoluut 
nulpunt 

Nominale schaal + - - - 

Ordinale schaal + + - - 

Intervalschaal + + + - 

Ratioschaal + + + + 

Afhankelijk van de meetschaal mag men al dan niet bepaalde wiskundige operaties op de 

scores toepassen. Met gegevens op nominale of ordinale schaal mag niet gerekend worden. 

Het berekenen van bijvoorbeeld het gemiddelde kan dus enkel voor een intervalschaal of 

ratioschaal. De mediaan mag wel bepaald worden voor waarden op ordinale schaal. 
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- Voor de ordinale criteria wordt eerst een rangorde opgesteld van de 

verschillende opties. Vervolgens wordt woordelijk beschreven hoe sterk men 

de ene optie verkiest boven de andere (‘strength of preference’). Dit kan 

uitgedrukt worden op de volgende schaal: zeer sterke voorkeur (>>>), sterke 

voorkeur (>>), kleine voorkeur (>), zeer kleine voorkeur (~), geen voorkeur (=). 

Slechts daarna wordt een cijferscore voorgesteld voor elke optie. De 

cijferscores worden telkens gegeven op een schaal van 0 tot 100. Hoe sterker 

de voorkeur voor een bepaalde optie, hoe groter het verschil in score zal zijn 

tussen deze optie en de volgende. Wanneer er slechts twee opties zijn, krijgt 

de beste optie sowieso score 100 en de slechtste score 0. Een verdere 

verfijning van de afstand tussen de twee opties gebeurt door middel van het 

toegekende gewicht aan het criterium. 

Door eerst een kwalitatieve en dan pas een kwantitatieve score te geven, 

wordt het gemakkelijker gemaakt om de ordinale criteria volgens een 

intervalschaal uit te drukken. Het is immers niet eenvoudig om kwalitatieve 

criteria in cijfers te meten (De Keyser, 1998).  

- Voor continue criteria wordt een continue waarderingsfunctie opgesteld, 

waarbij de scores ook variëren van 0 tot 100. De functies kunnen lineair zijn, 

maar dat is zeker niet altijd het geval. In figuur 2.4 worden enkele 

voorbeelden van functionele vormen gegeven. Om de functies op te stellen 

worden best eerst enkele opvallende punten van de functie bepaald, 

bijvoorbeeld welke opties krijgen de minimumscore 0 en welke 100, 

vervolgens kunnen tussenliggende punten bepaald worden. Op die manier 

wordt stapsgewijs de hele functie bepaald.  

Deze functie kan eventueel omgezet worden naar klassen, zodanig dat ze 

beter vergelijkbaar is met de cijferscores van de ordinale criteria. Deze 

indeling in klassen is minder exact, maar zoals blijkt uit de sensitiviteitsanalyse 

heeft de omzetting weinig invloed op het eindresultaat indien de klassen 

voldoende dicht bij de continue functie liggen (zie 3.2). 

 

 

Figuur 2.4: Voorbeelden van functionele vormen voor continue waarderingsfuncties 
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Praktische toepassing 

In hoofdstuk 7 wordt voor elk criterium een waarderingsfunctie voorgesteld. Daarbij 

wordt telkens de achtergrond van deze waarderingsfunctie besproken. De voorstellen zijn 

gebaseerd op de waarderingsfuncties zoals ze gebruikt worden in bestaande 

landbouwgevoeligheidsanalyses, besprekingen met experts, literatuur en de berekende 

statistieken voor Vlaanderen. Waar mogelijk wordt expliciet naar de 

achtergrondinformatie zoals literatuur of statistieken, die deze waarderingsfunctie 

ondersteunen, verwezen. Het is mogelijk dat de waardering van een criterium voor een 

bepaald project of studiegebied anders zal zijn. In dat geval moet een nieuwe 

waarderingsfunctie opgesteld worden volgens de hier beschreven aanpak.  

22..44..  AAGGGGRREEGGAATTIIEEMMEETTHHOODDEE  

Een laatste stap van het afwegingsinstrument is het aggregeren van de scores per 

criterium tot een globale waardering per perceel. Dit is niet altijd eenvoudig, omdat de 

individuele scores niet noodzakelijk in dezelfde richting wijzen. Een perceel kan goed 

scoren voor het ene criterium, maar minder goed voor het andere. In dat geval moet men 

afwegen in hoeverre de goede score de slechte score kan compenseren. 

Beslissingsmodel voor aggregatiemethode 

Binnen de vooropgestelde theorie van multicriteria-analyse (MCA) bestaan er 

verschillende methodes om tot een globale waardering te komen. De keuze voor een 

methode wordt bepaald door verschillende factoren. In grote lijnen kunnen twee zaken 

onderscheiden worden (zie fig. 2.5). Enerzijds zijn er de theoretische factoren zoals de 

kenmerken van het beslissingsprobleem, het aantal alternatieven, het aantal criteria, de 

wenselijkheid van compensatiemogelijkheden tussen criteria, de mogelijkheid van 

onvergelijkbaarheid in de uitkomst,... Door deze factoren in rekening te brengen kan 

vanuit expertise over MCA- methodes een aggregatiemethode voorgesteld worden voor 

het huidige afwegingsinstrument. Anderzijds is er de mening van de betrokken 

beslissingnemers over de begrijpbaarheid en de bruikbaarheid van de methode. Wanneer 

beslissingnemers niet begrijpen hoe het geaggregeerde resultaat tot stand komt, zullen ze 

niet geneigd zijn veel waarde te hechten aan de resultaten ervan (Hajkowicz & Higgins, 

2008). Bovendien mag de voorgestelde methode de praktische bruikbaarheid niet in 

gevaar brengen. Daarbij wordt gedacht aan aspecten zoals de benodigde tijd voor het 

verzamelen van de input en het aantal mensen dat in elk beslissingsproces moet 

betrokken worden. 
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Figuur 2.5: Beslissingsmodel voor aggregatiemethode 

Aggregatie door gewogen sommatie 

Op basis van bovenstaand beslissingsmodel wordt voorgesteld om te werken met 

gewogen sommatie als  aggregatiemethode.  

Deze aggregatiemethode is gebaseerd op kwantitatieve input en kan dus gebruik maken 

van de gewichten en waarderingsfuncties die in de vorige stappen bepaald zijn. Het 

voordeel van deze methode is dat ze goed kan omgaan met een groot aantal mogelijke 

alternatieven, i.e. landbouwpercelen waarvoor een waarde moet bepaald worden en met 

een groot aantal criteria in de doelstellingenboom.  

Bovendien is deze aggregatiemethode zeer eenvoudig, transparant en begrijpbaar voor de 

gebruikers van het afwegingsinstrument. Op die manier biedt ze ook de mogelijkheid om 

ruimte te geven aan het beslissingsproces dat voor elk project doorlopen wordt. Het is 

daarbij ten eerste de bedoeling dat de gewichten en de waarderingsfuncties kunnen 

aangepast worden in functie van de specificiteit van een bepaald gebied of project. Dit 

betekent dat de methode om gewichten en waarderingsfuncties te bepalen eenvoudig, 

transparant en niet tijdrovend moet zijn.  

Opdat gewogen aggregatie tot een goed resultaat zou leiden, is het wel belangrijk dat 

voldoende aandacht besteed wordt aan het opstellen van de lijst met criteria (Keeney and 

Raiffa, 1976; von Winterfeldt and Edwards, 1986). Dankzij de doelstellingenboom is een 

gestructureerde aanpak echter gegarandeerd. Gewogen sommatie vereist ook 

kwantitatieve gewichten en waarderingsfuncties. Hoewel deze beschikbaar zijn uit de 

vorige stappen, is het toch belangrijk te beseffen dat het bepalen van kwantitatieve 

gewichten en waarderingsfuncties een zekere onnauwkeurigheid inhoudt (De Keyser, 

1998). Uit onderzoek blijkt dat dit echter niet leidt tot grote verschillen in de 

perceelsscores (Hajkowicz & Higgins, 2008). 

Interpretatie van het resultaat 

Op basis van gewogen sommatie kan nu voor elk perceel een perceelsscore berekend 

worden. In veel gevallen zal de beslissing echter niet over een individueel perceel gaan, 

maar over een groep van percelen die in een locatievoorstel of zoekzone ligt. Daarom is 

het interessant om de waardering op perceelsniveau nog te aggregeren naar het 

beslissingsniveau (‘gebiedsscore’). Om de impact van een geplande activiteit op een 

Expertise over  

multicriteria-analyse 

 

Input van de 

beslissingnemers 
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bedrijf in beeld te brengen kan het ook interessant zijn om de perceelsscores te 

aggregeren op bedrijfsniveau (‘bedrijfsscore’).  

Door de waarden in te delen in waarderingsklassen en voor te stellen op een kaart krijgt 

de beslissingnemer nog sneller inzicht in de waarde van het gebied. Bovendien geeft deze 

kaart inzicht in de ruimtelijke spreiding van de waardevolle percelen. Deze verschillende 

stappen van informatieverwerking leiden tot een eenvoudig en bevattelijk overzicht van 

de waarde van de landbouw in het onderzochte gebied.  

 

Figuur 2.6: Synthesestappen voor ondersteuning beslissingsproces 

De geaggregeerde voorstelling betekent echter ook een verlies aan informatie. De 

‘gebiedsscore’ en ‘bedrijfsscore’ geven een gemiddelde waarde. Een combinatie van 

waardevolle en weinig waardevolle percelen kan echter tot eenzelfde matige 

gebiedsscore leiden als een gebied met uitsluitend matig waardevolle percelen. Het is 

daarom belangrijk om ook de differentiatie van de waarde van de percelen in een gebied 

en de ruimtelijke spreiding van de waardevolle percelen te bekijken.  

Daarnaast kunnen ook percelen met zeer uiteenlopende kenmerken in dezelfde 

waarderingsklasse terecht komen. Daarom is het belangrijk om niet enkel te kijken naar 

het globale eindbeeld, maar ook op zoek te gaan naar de totstandkoming van dit beeld. 

Dit kan door stapsgewijs terug te gaan kijken naar de achterliggende informatie (zie fig. 

2.7). Het globale beeld kan eerst opgesplitst worden door kaarten te maken per 

doelstelling en vervolgens per subdoelstelling uit de doelstellingenboom. Op die manier 

krijgt men meer duidelijkheid over de afweging van doelstellingen die gebeurd is om tot 

het globale beeld te komen. 

Het interpreteren van de voorgestelde informatie veronderstelt dus wel inzicht in de 

problematiek en moet dan ook steeds met voorzichtigheid en kennis van zaken gebeuren. 

De voorgestelde resultaten kunnen advies en beslissingen ondersteunen, maar ze 

vervangen het beslissingsproces zeker niet.  

In de onderstaande secties worden de verschillende stappen van aggregatie en 

interpretatie van de data meer in detail besproken. 
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Figuur 2.7: Interpretatie van globale beeld door stapsgewijs terug te kijken naar initiële data  

Aggregatie naar verschillende niveaus 

Er wordt gekozen om de criteriumscores te aggregeren tot perceelsniveau door middel 

van gewogen sommatie. Per perceel wordt de score van het criterium vermenigvuldigd 

met het gewicht van het criterium; deze gewogen criteriumscores worden vervolgens 

opgeteld (zie vergelijking 2.3). Deze aanpak impliceert dat een slechte score voor één 

criterium kan gecompenseerd worden door een goede score voor een ander criterium. De 

mate waarin het ene criterium door het andere kan gecompenseerd worden, wordt 

bepaald door het gewicht van het criterium. 

De perceelsscores kunnen vervolgens ook geaggregeerd worden tot gebiedsniveau door 

middel van gewogen sommatie van alle percelen in het gebied. Het gewicht van de 

perceelsscore wordt in dit geval bepaald door de perceelsgrootte (zie vergelijking 2.4). 

Wanneer de gewogen som gedeeld wordt door de totale oppervlakte, krijg je een 

gemiddelde gewogen score (zie vergelijking 2.5). Deze gemiddelde score geeft een 

gemiddelde waardering voor elk perceel in het gebied, onafhankelijk van de grootte van 

het gebied. 
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scoregebied  = som perceel (scoreperceel * oppervlakteperceel)       (vergelijking 2.4) 

gemiddelde scoregebied  = som perceel (scoreperceel * oppervlakteperceel) / oppervlaktegebied  

                      (vergelijking 2.5) 

scoreperceel  = som perceel, criterium (scoreperceel, criterium * gewichtcriterium)   (vergelijking 2.3) 
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Analoog aan de aggregatie tot gebiedsniveau kunnen de perceelsscores ook geaggregeerd 

worden tot bedrijfsniveau. In dat geval worden alle percelen van het bedrijf bekeken (zie 

vergelijking 2.6 en 2.7).  

Indeling in klassen 

De geaggregeerde scores worden omgezet naar klassen (laagste tot hoogste waardering) 

op basis van de waargenomen verdeling in het projectgebied. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de functie ‘natural breaks’ in ArcGIS. Deze functie bepaalt de klassengrenzen 

zodanig dat ze samenvallen met relatief grote sprongen (‘breaks’) in de verdeling *14+. Het 

is zinvol om deze klassenindeling te controleren op basis van expertkennis. Wanneer het 

aantal percelen zeer groot is, is dit echter niet altijd mogelijk. Het is deze klassenindeling 

die uiteindelijk wordt weergegeven op een kaart (zie fig. I.1). 

Door de percelen enkel te differentiëren binnen het projectgebied heb je geen idee van 

de globale waarde van het gebied. Daarom is het naast een indeling op basis van de 

waargenomen verdeling in het projectgebied best om ook een klassenindeling te maken 

op basis van de verdeling van de perceelsscores in een ruimer gebied, bijvoorbeeld een 

provincie of heel Vlaanderen. Op deze manier krijg je een beeld van de waarde van 

percelen in het projectgebied ten opzichte van alle landbouwgronden in een provincie of 

Vlaanderen. Het is daarbij belangrijk te beseffen dat beide classificaties projectgebonden 

blijven, aangezien de criteria kunnen verschillen per project. 

De bekomen classificatie van percelen is relatief. De klassenindeling is immers afhankelijk 

van de minimum en maximum perceelscore in een gebied. De classificatie van een perceel 

is dus afhankelijk van de score van de andere percelen. Dit betekent dat een perceel van 

klasse kan verspringen doordat andere percelen worden opgenomen in de analyse of 

doordat andere percelen van score veranderen.  

Resultaat per doelstelling 

Om een beter inzicht te krijgen in het ontstaan van de eindbeoordeling wordt aangeraden 

om een stapsgewijze aggregatie te doen en dus ook kaarten te maken per 

(sub)doelstelling. Dit maakt het ook mogelijk om een stapsgewijs beslissingspatroon te 

volgen, waarbij verschillende doelstellingen sequentieel of voor verschillende beslissingen 

in rekening gebracht worden. Voor het bepalen van een flankerend beleid kan men 

bijvoorbeeld enkel naar de criteria kijken die gelinkt zijn met de doelstelling ‘verwachte 

gevolgen voor het bedrijf minimaliseren’.  

scorebedrijf  = som perceel (scoreperceel * oppervlakteperceel)       (vergelijking 2.6) 

gemiddelde scorebedrijf  = som perceel (scoreperceel * oppervlakteperceel) / oppervlaktebedrijf  

                      (vergelijking 2.7) 
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Om deelkaarten te maken voor subdoelstellingen of doelstellingen, moeten eerst alle 

criteria van eenzelfde (sub)doelstelling geaggregeerd worden(zie fig. 2.8). Hierbij houdt 

men rekening met het gewicht van de criteria. Pas in een volgende stap worden de 

criteria van verschillende (sub)doelstellingen geaggregeerd. Bij deze aggregatiestap 

worden de gewichten van de (sub)doelstellingen in rekening gebracht.  

 

 

Figuur  2.8: Schematische voorstelling van een stapsgewijze aggregatie 

22..55..  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  IINNBBRREENNGG  PPEERR  PPRROOJJEECCTT  

In de voorgaande secties is beschreven hoe elke stap van het afwegingsinstrument 

verloopt. Daarbij wordt duidelijk dat voor een aantal stappen telkens een 

projectspecifieke inbreng nodig is. De toepassing van het instrument veronderstelt dus 

een participatorisch luik. In figuur 2.9 wordt een overzicht gegeven van de inbreng die 

nodig is om het afwegingsinstrument af te stemmen op de beslissingsomgeving. Deze 

afstemming gebeurt telkens ten opzichte van een vast vertrekpunt, namelijk de 

doelstellingenboom zoals voorgesteld in hoofdstuk 5 en de voorgestelde 

waarderingsfuncties en gewichten in hoofdstuk 6 en 7. 

De belangrijkste inbreng die per project moet gegeven worden, is een beoordeling van 

het relatieve belang van de doelstellingen en criteria in de doelstellingenboom in functie 

van de beslissingsomgeving. Deze stap houdt in feite een visievorming op ontwikkeling 

van landbouw in het gebied in en moet daarom uitgevoerd worden door betrokkenen uit 

het landbouwbeleid en de landbouwsector. Vooraleer de gewichten toe te kennen, wordt 

gekeken of de lijst met criteria kan aangevuld worden met specifieke beschikbare 

gegevens. Voor de voorgestelde waarderingsfuncties wordt ook overlopen of er criteria 

zijn waarvan de waarderingsfunctie moet aangepast worden naar aanleiding van de 

specificiteit van het project of gebied. Tenslotte is het belangrijk dat de uiteindelijke 

kaarten met kennis van zaken beoordeeld worden in functie van de te nemen beslissing. 
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De specifieke inbreng uit dit participatorisch luik moet telkens expliciet beschreven 

worden bij de toepassing van het afwegingsinstrument. Op die manier wordt steeds 

duidelijk geargumenteerd om welke reden gewichten of waarderingsfuncties variëren. 

De technische toepassing en ondersteuning van het instrument en de inhoudelijke 

inbreng vereist een verschillende expertise. De verantwoordelijkheid voor deze twee 

luiken kan dan ook bij andere personen liggen. 

  

Figuur 2.9: Vier stappen om het afwegingsinstrument af te stemmen op de beslissingsomgeving 

22..66..  CCOONNCCLLUUSSIIEESS  OOVVEERR  DDEE  AAAANNPPAAKK  

Het doel van dit document en van het voorgestelde werkkader is te zorgen dat het 

afwegingsinstrument in opeenvolgende projecten op een consistente manier gebruikt 

wordt. Binnen het voorgestelde werkkader is er echter ruimte voor flexibiliteit. Er zijn 

immers verschillende redenen waarom de toepassing toch zal verschillen in verschillende 

projecten. Enerzijds is er de specificiteit van een project en het gebied die voor variatie 

binnen het vastgelegde kader zorgt, anderzijds zorgen veranderingen in beschikbaarheid 

van gegevens en in de (status van implementatie van de) wetgeving voor een 

doorlopende evolutie van het afwegingsinstrument. Er moet over gewaakt worden dat 

deze verschillen niet leiden tot inconsistentie of onduidelijkheid over het gebruik van het 

instrument: 

 

1. Aanvullen lijst met in aanmerking te nemen criteria in functie van 

gegevensbeschikbaarheid in een gebied 

2. Beoordelen van het relatieve belang van doelstellingen en criteria in 

functie van specificiteit project en gebied (visievorming) 

3. Beoordelen van waarderingsfuncties van de criteria in functie van 

specificiteit project en gebied 

4. Beoordelen van de kaarten in functie van de te nemen beslissing 
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- De voorgestelde aanpak biedt een vaste structuur. Binnen deze structuur 

kan ingespeeld worden op de nood aan flexibiliteit. De specificiteit van een 

project en / of een gebied bepalen het belang van de gewichten en kunnen 

ook de waarderingsfuncties beïnvloeden. Wanneer in een bepaald gebied 

bijkomende gegevens beschikbaar zijn, die een betere evaluatie van de 

landbouwpercelen mogelijk maken, kunnen de criteria voor een bepaalde 

(sub)doelstelling aangepast worden. Dankzij de structuur van de 

doelstellingenboom en de vastgestelde methodiek voor het bepalen van de 

gewichten en waarderingsfuncties blijft de aanpak transparant en kunnen de 

verschillen tussen verschillende projecten gemakkelijk geëxpliciteerd en 

beargumenteerd worden. 

- Het voorliggende document moet steeds bijgewerkt worden in functie van 

aanpassingen in de methodiek. De voorgestelde methodiek kan doorheen de 

tijd evolueren door beschikbaarheid van nieuwe gegevens, evoluties in de 

(status van implementatie van de) wetgeving of zelfs nieuwe inzichten 

omtrent de aanpak voor waardering van landbouwgrond. Om te voorkomen 

dat de toepassing van de methode divergeert doordat verschillende mensen 

op een verschillende manier inspelen op de veranderingen, moet er 

afgesproken worden hoe men omgaat met deze veranderingen. Wanneer een 

aanpassing zich opdringt, moet daarover overlegd worden en moet de 

voorliggende tekst ook aangepast worden. Op die manier blijft de kennis over 

het afwegingsinstrument gecentraliseerd en kan de tekst steeds gebruikt 

worden als een leidraad bij het gebruik van het afwegingsinstrument. 

Zelfs na het doorlopen van de verschillende onderzoekstappen blijven er factoren van 

onzekerheid bestaan omtrent de juiste lijst van criteria, de geponeerde gewichten en 

waarderingsfuncties en de gebruikte aggregatiemethode. Het belang van de onzekerheid 

kan aangegeven worden door een sensitiviteitsanalyse uit te voeren. Deze analyse toont 

hoe gevoelig het afwegingsinstrument is voor aanpassingen. In sectie 3.2 wordt het 

resultaat van de sensitiviteitsanalyse besproken. Een goede uitvoering van multicriteria-

analyse zal de onzekerheid verkleinen, maar uiteindelijk moet men aanvaarden dat de 

onzekerheid nooit helemaal verdwijnt (Reinhard et al., 2003).  

Het afwegingsinstrument moet dan ook niet gezien worden als een vervanging van het 

beslissingsproces, maar als een methode die het beslissingsproces ondersteunt en meer 

transparant maakt. De stappen die vooraf gaan aan de beoordelingsfase (zie fig. 2.1) 

vormen daarbij een cruciaal onderdeel, omdat ze de kans geven aan de betrokkenen om 

op een gestructureerde wijze na te denken over het keuzeprobleem en erover te 

communiceren met andere betrokkenen. 
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33..  AANNAALLYYSSEESS  TTEERR  OONNDDEERRSSTTEEUUNNIINNGG  VVAANN  HHEETT  VVOOOORRSSTTEELL  
Naast de onderzoeksstappen om tot een coherent voorstel voor criteria, 

waarderingsfuncties, gewichten en aggregatiemethodes te komen, zijn ook bijkomende 

analyses uitgevoerd ter ondersteuning van het voorstel. Met behulp van een 

correlatieanalyse is onderzocht of de opgenomen criteria voldoende onafhankelijk zijn 

van elkaar (3.1). Een sensitiviteitsanalyse moet in beeld brengen wat de invloed is van 

eventuele aanpassingen aan het afwegingsinstrument op het eindresultaat (3.2). Deze 

analyses geven bijkomend inzicht voor het gebruik van het afwegingsinstrument. 

Voor een aantal criteria uit de doelstellingenboom werden statistieken berekend (3.3). 

Inzicht in de verdeling voor Vlaanderen van de perceelsscores voor een criterium kan het 

opstellen van de waarderingsfuncties ondersteunen. Het opsplitsen van de verdeling van 

de bedrijfsgebonden criteria per bedrijfstype levert interessante inzichten in de 

waarderingsfuncties voor deze criteria (3.4). Door ook de verdeling van de 

bedrijfsgebonden perceelsscores per bedrijfstype te bekijken, wordt duidelijk of alle 

bedrijfstypes gelijkwaardig gewaardeerd worden. Indien dit niet zo is, kan nagegaan 

worden wat hier de oorzaak van is en of dit gewenst is. 

De correlatie- en sensitiviteitsanalyses zijn uitgevoerd voor perceelsgegevens van 

bedrijven uit West-Vlaanderen die ter beschikking werden gesteld door VLM West-

Vlaanderen (VLM, 2006). In tabel B.2 in bijlage wordt opgelijst welke gegevens voor elk 

perceel gekend zijn in deze dataset en op welke manier de criteria ingedeeld werden. De 

statistieken van de bedrijfsgebonden criteria werden berekend op basis van een selectie 

van bedrijfsgegevens voor alle Vlaamse landbouwpercelen die ter beschikking werden 

gesteld door VLM Antwerpen (VLM, 2007). In tabel B.3 in bijlage wordt opgelijst welke 

gegevens voor elk perceel gekend zijn in deze dataset en op welke manier de criteria 

ingedeeld werden.  

33..11..  CCOORRRREELLAATTIIEEAANNAALLYYSSEE  

De criteria die worden opgenomen in een multicriteria-analyse zijn best niet gecorreleerd 

met elkaar (Keeney & Raiffa, 1976). Er zijn echter een aantal criteria in de voorgestelde 

lijst waarvan verwacht wordt dat ze gecorreleerd zijn. Om dit te onderzoeken wordt een 

correlatieanalyse uitgevoerd voor een dataset met VLM-perceelsgegevens van West-

Vlaanderen (VLM, 2006). Niet alle criteria die worden voorgesteld in dit rapport zijn 

echter opgenomen in deze dataset. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze 

dataset alle verwachte correlaties te onderzoeken.  

De correlaties worden op twee verschillende manieren geanalyseerd: Ten eerste wordt 

een correlatiecoëfficiënt berekend (zie tabel 3.1). Omdat een aantal criteria discrete 

variabelen zijn, wordt de Spearman-correlatiecoëfficiënt berekend. Vervolgens worden 

enkele correlaties nader onderzocht met behulp van kruistabellen, scatter plots en box 

plots. Deze analyses geven meer inzicht in de manier waarop criteria gecorreleerd zijn. 

Alle criteria waarvoor een correlatiecoëfficiënt gegeven wordt in tabel 3.1, zijn significant 

gecorreleerd. Voor de andere criteria was de onderzochte correlatie verwaarloosbaar. Er 
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kunnen in de tabel twee groepen criteria onderscheiden worden waartussen correlatie 

bestaat: de criteria die gelinkt zijn met het juridische aspect en de bedrijfsgebonden 

criteria. In de volgende secties worden de vastgestelde correlaties geanalyseerd. 

Tabel 3.1: Correlatie tussen de verschillende criteria (Spearman correlatiecoëfficiënt) 
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gewestplanbestemming 0,43761 -- 0,31460 -- -- -- -- 

bemestingsnorm -- -- 0,58221 -- -- -- -- 

habitatrichtlijngebied -- -- 0,35914 -- -- -- -- 

ankerplaats -- 0,36020 -- -- -- -- -- 

overstromingskans -- 0,40051 -- -- -- -- -- 

perceelsoppervlakte -- -- -- 0,35077 -- -- -- 

grondgebruiksintensiteit -- -- -- -- 0,41909 -- 0,55550 

tuinbouwbedrijven -- -- -- 0,20249 -- 0,23927 -- 

* Significantieniveau <.0001       -- correlatiecoëfficiënt < 0,30 

 

Juridische criteria 

Uit het resultaat van de analyse  (tabel 3.1) blijkt dat een aantal juridische criteria met 

elkaar gecorreleerd zijn. De ligging van een perceel in het Vlaams ecologisch netwerk 

(VEN) is positief gecorreleerd met de gewestplanbestemming, de bemestingsnorm en 

ligging in habitatrichtlijngebied. Ook gewestplanbestemming en bemestingsnorm blijken 

positief gecorreleerd. Vogelrichtlijngebied is positief gecorreleerd met “ankerplaats” en 

“overstromingskans”. Deze correlaties lijken logisch. Bemestingsnormen zijn bijvoorbeeld 

strenger in natuurgerelateerde gewestplanbestemmingen, gebieden die overstromen zijn 

vaak ook interessant voor vogels,… 

De correlatie tussen de criteria kan meer in detail in beeld gebracht worden door een 

paarsgewijze vergelijking in kruistabellen. Wanneer we bijvoorbeeld de 

gewestplanbestemming van percelen vergelijken met de geldende bemestingsnorm (zie 

tabel 3.2) zien we dat percelen waar de bemestingsnorm natuur (2 GVE) of natuur met 

ontheffing (2GVE + 100) geldt, bijna volledig in niet-agrarische bestemming (groen- en 

bosgebied) liggen. Dit is logisch aangezien bemestingsnorm natuur geldt in 

natuurgebieden, natuurontwikkelingsgebieden en natuurreservaten. Het aantal percelen 
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met nulbemesting is beperkt in de gebruikte databank. De meeste percelen vallen onder 

de algemene bemestingsnorm. 

Tabel 3.2: Kruistabel gewestplanbestemming en ligging in VEN versus bemestingsnorm (aantal en % 

percelen) 
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0% 

0 

0% 
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0,06% 

0 

0% 

0 3 

2 GVE 8 

0,14% 

2552 

74,79% 

8 

0,16% 

34 

0,03% 

1033 

64,00% 

1569 

1,12% 

2 GVE + 100 0 

0,00% 
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14,89% 

1 

0,02% 

2 

0,00% 

288 

17,84% 

223 

0,16% 

algemene norm 5824 

99,86% 

352 

10,32% 

5095 

99,77% 

127141 

99,97% 

293 

18,15% 

138119 

98,72% 

totaal 5832 

100% 

3412 

100% 

5107 

100% 

127177 

100% 

1614 

100% 

139914 

100% 

Uit een kruistabel van het overstromingsrisico, ankerplaatsen en vogelrichtlijngebied (zie 

tabel 3.3) blijkt dat de meeste landbouwpercelen niet in vogelrichtlijngebied, risicozones 

voor overstroming of ankerplaatsen liggen. Landbouwpercelen die toch in een risicozone 

voor overstroming of een ankerplaats liggen, liggen ook vaker in vogelrichtlijngebied. 

Tabel 3.3: Kruistabel overstromingsrisico en ankerplaats versus vogelrichtlijngebied (aantal en % percelen) 
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In vogelrichtlijngebied 3385 

45,23% 

4760 

3,55% 

4952 

27,91% 

3193 

2,58% 

Niet in vogelrichtlijngebied 4099 

54,77% 

129284 

96,45% 

12788 

72,09% 

120595 

97,42% 

totaal 7484 

100%  

134044 

100% 

17740 

100% 

123788 

100% 
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Bedrijfsgebonden criteria 

Uit de correlatiecoëfficiënten in tabel 3.1 blijkt dat perceelsoppervlakte positief 

gecorreleerd is met BSS teelt (Bruto Standaard Saldo). Ook in de kruistabel van 

perceelsoppervlakte en BSS teelt (tabel 3.4) zien we deze positieve relatie. Op grotere 

percelen worden meer gewassen met een hoge BSS geteeld dan op kleine percelen. Op 

kleine percelen worden meer gewassen met een BSS tussen 500 en 1000 euro/ha (vb. 

grasland) geteeld. 

In de scatter plot van perceelsoppervlakte en BSS teelt (zie fig. 3.1) zien we echter ook 

een omgekeerde trend: teelten met een zeer hoge BSS (vb. glastuinbouw) worden geteeld 

op percelen die kleiner zijn dan 5 ha. Op percelen die groter zijn dan 5 ha worden vooral 

teelten met een lagere BSS (akkerbouwgewassen) geteeld.  

Tabel 3.4: Kruistabel perceelsoppervlakte versus BSS teelt (aantal en % percelen) 
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0% 

0  

0% 

0  
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< 500 euro/ha 
0 

0% 

561 

2,49% 

443 

1,44% 

238 

1,00% 

144 

0,97% 

150 

0,85% 

106 

0,57% 

500-1000 euro/ha 
0 

0% 

14265 

62,40% 

15412 

49,96% 

10418 

43,93% 

6277 

42,31% 

7184 

40,59% 

7982 

42,63% 

1000 – 2000 euro/ha 
0 

0% 

4396 

19,23% 

8698 

28,20% 

7284 

30,72% 

4629 

31,21% 

5663 

32,00% 

6268 

33,48% 

> 2000 euro/ha 
0 

0% 

3629 

15,88% 

6291 

20,39% 

5769 

24,33% 

3783 

25,50% 

4699 

26,55% 

4365 

23,31% 

totaal 
12847 

100% 

22859 

100% 

30850 

100% 

23714 

100% 

14834 

100% 

17698 

100% 

18726 

100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Scatter plots van BSS teelt (euro/ha) vs perceelsoppervlakte (are) 

(a) BSS teelt max = 200 000 euro/ha (b) BSS teelt max = 40 000 euro/ha 

(a) (b) 
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Grondgebruikintensiteit (GGI) is positief gecorreleerd met mestbalans en met 

productieomvang (zie tabel 3.1). Dit betekent dat bedrijven met een hoge GGI ook een 

groter overschot op hun mestbalans hebben en globaal een grotere economische omvang 

hebben. Dit kan verklaard worden doordat niet- grondgebonden activiteiten zoals 

veeteelt worden meegeteld in de grondgebruiksintensiteit. 

BSS teelt blijkt slechts zeer zwak gecorreleerd met grondgebruiksintensiteit en 

productieomvang. Dit wijst erop dat de opbrengst van teelten alleen niet doorslaggevend 

is voor de grondgebruiksintensiteit en de productieomvang. 

Hoewel men zou verwachten dat de variabele tuinbouwbedrijf positief gecorreleerd is 

met BSS teelt en grondgebruikintensiteit blijkt er slechts een zwakke correlatie te zijn 

(tabel 3.1). Dit kan verklaard worden doordat tuinbouwbedrijven vaak ook nog percelen 

hebben met niet-tuinbouwteelten zoals grasland of maïs. Uit de kruistabellen (tabel 3.5) 

voor tuinbouwbedrijven met teeltopbrengst (BSS/ha) en de grondgebruiksintensiteit 

(gemiddelde BSS/ha) blijkt er toch een duidelijk verschil tussen de tuinbouwbedrijven en 

de andere bedrijven. De tuinbouwbedrijven hebben een hoger aandeel teelten met een 

hoge BSS en hoge grondgebruiksintensiteit. In de boxplots (figuur 3.2) zien we dat de niet-

tuinbouwbedrijven soms ook een zeer hoge BSS teelt en grondgebruiksintensiteit hebben. 

Wanneer de 1% percelen met laagste en hoogste BSS teelt of grondgebruiksintensiteit 

weggelaten worden (zie fig. 3.2 b en 3.3b), zien we wel meer het verwachte verband. 

Tabel 3.5: Tuinbouwbedrijf versus teelt (BSS in euro/ha) en grondgebruiksintensiteit 

 Geen tuinbouwbedrijf Tuinbouwbedrijf 

BSS teelt (euro/ha) 

< 500 11004 

9,25% 

1870 

8,29% 

500-1000 55290 

46,48% 

6248 

27,69% 

1000 – 2000 34132 

28,69% 

4448 

19,71% 

> 2000 18540 

15,58% 

9996 

44,30% 

Grondgebruiksintensiteit (euro/ha) 

0 (bedrijfsgebouwen) 1668 

1,40% 

0 

0,00% 

< 750 8048 

6,76% 

32 

0,14% 

750 – 1200 5932 

4,99% 

67 

0,30% 

1200 – 20000 101420 

85,25% 

20953 

92,87% 

> 20000 1898 

1,60% 

1510 

6,69% 

totaal 118966 

100% 

22562 

100% 
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Figuur 3.2: Boxplot tuinbouwbedrijf vs BSS teelt (a) onder- en bovengrens = minimale en maximale BSS teelt 

(b) onder- en bovengrens = 1ste en 99ste percentiel 

 

Figuur 3.3: Boxplot tuinbouwbedrijf vs grondgebruiksintensiteit (a) onder- en bovengrens = minimale en 

maximale grondgebruiksintensiteit (b) onder- en bovengrens = 1ste en 99ste percentiel 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Conclusie 

Uit de correlatieanalyse wordt duidelijk dat bepaalde criteria sterk verbonden zijn. Dit 

komt overeen met de verwachtingen, hoewel in een aantal gevallen hogere 

correlatiecoëfficiënten verwacht werden. De relatief lage correlatiecoëfficiënten tonen 

aan dat er wel een relatie is tussen de waarde van de verschillende criteria, maar niet in 

die mate dat criteria kunnen weggelaten worden. 

 

Wanneer criteria sterk gecorreleerd zijn, zal het gecorreleerde aspect zwaarder 

doorwegen in het eindresultaat. Doordat er echter vooral correlaties blijken te zijn tussen 

criteria van eenzelfde doelstelling vormt dit geen probleem. De criteria worden immers 

eerst gegroepeerd per doelstelling, waardoor het gewicht van een doelstelling steeds 

duidelijk is. Om binnen de groep van juridische criteria dubbeltelling te vermijden wordt 

voorgesteld om de scores toe te kennen met behulp van een kruistabel waarin voor alle 

mogelijke combinaties een specifieke score wordt toegekend (zie 7.7). 

33..22..  SSEENNSSIITTIIVVIITTEEIITTSSAANNAALLYYSSEE  

Bij de planningsprocessen waarvoor het afwegingsinstrument gebruikt wordt, zijn er 

meestal meerdere beslissingnemers of belanghebbende partijen. Elke partij kan daarbij 

zijn eigen criteria hebben of een eigen weging voor de verschillende criteria. Bovendien 

blijkt dat misschien niet in alle omstandigheden dezelfde criteria moeten worden 

opgenomen. Dit kan het gevolg zijn van de specificiteit van een project of van de 

databeschikbaarheid. 

Door een sensitiviteitsanalyse uit te voeren willen we nagaan of het resultaat van de 

methode afhankelijk is van de criteria die worden opgenomen. Wanneer blijkt dat de 

waarde van de percelen weinig beïnvloed wordt door aanpassingen in de set van criteria, 

gewichten of scores, kunnen we besluiten dat de gebruikte methode robuust is en dat het 

resultaat zeer betrouwbaar is. Wanneer de waarde van de percelen varieert naargelang 

de set van criteria, gewichten en scores, is het belangrijk hiermee rekening te houden bij 

de interpretatie van de resultaten. 

Aanpassen van de set van criteria 

Om te analyseren wat het effect op het eindresultaat is van het weglaten of toevoegen 

van een criterium, vergelijken we de waarde van de landbouwpercelen in West-

Vlaanderen (VLM, 2006) voor verschillende sets van criteria. Per set van criteria wordt 

voor alle percelen een eindwaarde bepaald met behulp van de functie ‘natural breaks’ in 

ArcGIS. Het vergelijkingspunt is steeds de originele set van criteria en gewichten zoals die 

door VLM beschikbaar gesteld werd (zie tabel B.2 in bijlage). 

In tabel 3.6 wordt aangegeven hoeveel percent van de percelen niet van klasse verandert 

wanneer een criterium wordt weggelaten uit de berekening. Voor een groot deel van de 

criteria blijft ruim 90 % van de percelen in dezelfde klasse wanneer het criterium wordt 

weggelaten uit de waardebepaling. Voor een aantal criteria, nl. perceelsoppervlakte, 

afstand tot de bedrijfszetel, BSS teelt, tuinbouwbedrijf, bedrijfsgrootte, ruwvoederbalans 
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en mestbalans, heeft het weglaten ervan een grotere invloed: 12 tot 40 % van de percelen 

verandert van waarde. Deze grotere impact kan verklaard worden door het grotere 

gewicht (een hogere maximale score) dat deze criteria hebben. Er zijn echter ook criteria 

met een hoge maximale score die minder impact hebben op het eindresultaat (vb. 

grondgebruikintensiteit) en omgekeerd, criteria met een lagere maximale score die veel 

impact hebben op het eindresultaat. Een tweede aspect dat de impact van een criterium 

kan verklaren is de spreiding van de percelen over de scores van een criterium. Indien 

veel percelen eenzelfde score hebben voor een bepaald criterium, zal het weglaten van 

dat criterium minder impact hebben. Wanneer we in tabel 3.6 kijken naar het maximum 

percentage percelen met eenzelfde score, blijkt dat criteria met een grotere spreiding van 

de scores relatief meer impact hebben op het eindresultaat. 

Tabel 3.6: Sensitiviteit voor weglaten criteria 

Criterium Sensitiviteit  

(% percelen dat in 

dezelfde klasse blijft) 

Gewicht 

(maximale 

score) 

Spreiding scores 

(maximaal % percelen 

met dezelfde score) 

Juridische criteria 

Vogelrichtlijngebied 97,96 3 94,24 (score 3) 

Habitatrichtlijngebied 99,58 3 98,58 (score3) 

VEN 94,97 5 98,86 (score5) 

Beschermd landschap 99,78 3 99,33 (score3) 

Ankerplaats 92,40 3 87,47 (score3) 

Gewestplanbestemming 92,80 5 89,86 (score5) 

Bemestingsnorm 99,63 3 97,80 (score3) 

Fysische criteria 

Erosiegevoeligheid 91,29 3 50,91 (score 3) 

Bodemgeschiktheid 90,31 5 48,82 (score 5) 

Perceelsoppervlakte 75,89 6 25,23 (score 1) 

Overstromingsrisico 96,25 5 94,71 (score 5) 

Afstand tot bedrijfszetel 62,81 10 22,26 (score 10) 

Bruto standaard saldo teelt 61,47 10 43,48 (score 4) 

Bedrijfsgebonden criteria 

Grondgebruikintensiteit 90,33 10 86,47 (score 7) 

Tuinbouwbedrijf 84,42 3 84,06 (score 0) 

Productieomvang 80,67 6 63,33 (score 5) 

Ruwvoederbalans 72,72 5 36,14 (score 0) 

Mestbalans 87,90 3 54,08 (score 0) 

Op basis van de gegevens in tabel 3.6 zou men kunnen denken dat door het weglaten van 

het criterium “tuinbouwbedrijf” alle tuinbouwbedrijven een klasse dalen in waarde, 

terwijl de niet-tuinbouwbedrijven in dezelfde klasse blijven. Het percentage percelen dat 

in dezelfde klasse blijft is immers gelijk aan het percentage percelen van niet-

tuinbouwbedrijven. Uit tabel 3.7 wordt echter duidelijk dat dit een foute conclusie zou 

zijn. 
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Wanneer het criterium “tuinbouwbedrijf” wordt weggelaten, zijn er inderdaad 

tuinbouwbedrijven die een klasse dalen. Het gaat echter om slechts 26,66% van de 

tuinbouwbedrijven. Er is ook slechts 13,47% van de niet-tuinbouwbedrijven die een klasse 

stijgt. Men kan dus de vraag stellen of het criterium tuinbouwbedrijf zijn doelstelling, 

namelijk het opwaarderen van de tuinbouwbedrijven, bereikt. Aangezien blijkt uit de 

statistieken per bedrijfstype in sectie 3.4 dat de percelen van tuinbouwbedrijven op basis 

van de voorgestelde criteria in de doelstellingenboom niet benadeeld worden ten 

opzichte van andere bedrijfstypes, wordt voorgesteld om het criterium 

“tuinbouwbedrijf” weg te laten. 

Tabel 3.7: Impact van criterium ‘tuinbouwbedrijf’ op de waarde van tuinbouwpercelen 

 Geen tuinbouw Tuinbouw 

Waarde-1 0 % 26,66% 

Gelijke waarde 86,53% 73,34% 

Waarde +1 13,47% 0% 

Totaal 100% 100% 

Aanpassen van de gewichten 

Een tweede aandachtspunt zijn de gewichten van de verschillende criteria en van de 

subgroepen (juridisch, fysisch en bedrijfsgebonden). In tabel 3.8 staat hoeveel percelen 

van klasse veranderen als de drie subgroepen een gelijk gewicht krijgen. In de dataset 

zoals die door VLM beschikbaar gesteld werd (VLM, 2006) wegen de fysische criteria 

ongeveer een factor 1,5 zwaarder door dan de andere twee groepen. Door een gelijk 

gewicht te geven aan de drie groepen verandert ca 20% van de percelen van klasse. 

Wanneer alle criteria een gelijk gewicht krijgen, is dat ca 26% van de percelen. 

Er zijn drie criteria die een hoger gewicht krijgen in de analyse: afstand tot de 

bedrijfszetel, bruto standaard saldo (BSS) teelt en grondgebruiksintensiteit. In tabel 3.8 is 

aangegeven hoeveel percent van de percelen niet van klasse verandert wanneer deze 

criteria hetzelfde gewicht krijgen als de andere criteria. Een lager gewicht voor afstand tot 

de bedrijfszetel en BSS teelt zorgt dat bijna 20 % van de percelen van klasse verandert. 

Een lager gewicht voor grondgebruiksintensiteit doet slechts 5 % van de percelen van 

klasse veranderen. 

Dit resultaat is analoog aan de bevindingen bij het aanpassen van de set van criteria. Het 

criterium grondgebruiksintensiteit weegt minder door in het eindresultaat, omdat de 

scores weinig gespreid zijn. Verandering van het gewicht van dit criterium heeft dus ook 

minder impact. 

Tabel 3.8: Sensitiviteit voor veranderen gewicht subgroepen en criteria 

 % percelen dat in dezelfde klasse blijft 

Gelijk gewicht subgroepen 80,57% 

Gelijk gewicht alle criteria 73,62% 

“afstand tot bedrijfszetel” gewicht 5 i.p.v. 10 82,61% 

“BSS teelt” gewicht 5 i.p.v.10 81,82% 

“grondgebruikintensiteit” gewicht 5 i.p.v.10 96,55% 



 

 

40 

Aanpassen van de waarderingsfuncties 

Om na te gaan wat het effect is van het aanpassen van een waarderingsfunctie op het 

eindresultaat, worden ook enkele sensitiviteitsanalyses uitgevoerd met aangepaste 

scores.  

Een eerste analyse gebeurt door verschillende scores voor perceelsgrootte te vergelijken. 

Dit is een interessant voorbeeld, omdat niet in alle beschikbare VLM-studies (zie tabel B.1 

in bijlage) eenzelfde waarderingsfunctie werd gebruikt voor perceelsgrootte (Kerselaers, 

2007). In sommige studies krijgen percelen van 2 ha reeds de maximale waardering, in de 

databank die voor de sensitiviteitsanalyse gebruikt wordt (zie tabel B.2 in bijlage), krijgen 

percelen pas vanaf 3 ha de maximale waardering. Een eerste vergelijking gebeurt daarom 

tussen deze twee waarderingsfuncties (zie figuur 3.4). Een tweede analyse gebeurt door 

deze klasse-scores te vervangen door continue scores. Door het eindresultaat te 

vergelijken voor deze 4 waarderingsfuncties wordt de sensitiviteit van het eindresultaat 

voor deze score onderzocht. 

Wanneer we de continue scores die volgens de eerste waarderingsfunctie berekend zijn, 

opnemen in de aggregatie, zien we dat ongeveer 5% van de percelen van klasse verandert 

(tabel 3.9). Met de alternatieve waarderingsfunctie behoudt ca. 92 % van de percelen zijn 

oorspronkelijke klasse. Een continue versie van de aangepaste waarderingsfunctie laat 

94 % van de percelen in dezelfde klasse. 

Eenzelfde analyse kan gebeuren voor de afstand tot bedrijfszetel. De originele scores (zie 

tabel B.2 in bijlage) kunnen opnieuw vergeleken worden met een alternatieve 

waarderingsfunctie uit een andere studie (zie Kerselaers, 2007). Het aanpassen van de 

waarderingsfunctie van de afstand tot de bedrijfszetel zoals voorgesteld in figuur 3.5, 

zorgt dat bijna 30 % van de percelen van klasse verandert (zie tabel 3.9).  

 

Figuur 3.4: Verschillende mogelijke waarderingsfuncties voor perceelsoppervlakte 
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Tabel 3.9: Sensitiviteit voor aanpassen scores van criterium ‘perceelsgrootte’ 

 % percelen dat in dezelfde klasse blijft 

Perceelsoppervlakte  

Continue waarderingsfunctie 1 94,52% 

Aangepaste waarderingsfunctie 2 92,23% 

Continue waarderingsfunctie 2 94,12% 

Afstand tot bedrijfszetel  

Aangepaste waarderingsfunctie 2 73,59% 

 

 

Figuur 3.5: Verschillende mogelijke waarderingsfuncties voor afstand tot de bedrijfszetel 

Conclusie 

Uit de sensitiviteitsanalyse wordt duidelijk dat het weglaten van 1 criterium voor de 

meeste criteria een beperkte invloed heeft op het eindresultaat. Bovendien verschuiven 

de percelen maximaal één waarderingsklasse hoger of lager. Slechts in uitzonderlijke 

gevallen verschuift de waardering van een perceel met twee klassen. Dit betekent dat het 

globaal beeld van waardevolle of kwetsbare groepen percelen en minder waardevolle 

percelen vrij gelijk blijft (zie figuur 3.6). In grote lijnen blijft de interpretatie van de 

resultaten dus ook gelijk. Wanneer echter op perceelsniveau beslissingen genomen 

worden, bijvoorbeeld het aanpassen van een projectperimeter in functie van een 

waardevol landbouwgebied, kunnen deze klassenverschuivingen wel belangrijk zijn.  
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Figuur 3.6: Voorbeeld van effect van weglaten van criterium ‘productieomvang’ 

Een hoog gewicht voor de criteria wordt (zoals gewenst) weerspiegeld in het 

eindresultaat. Het weglaten van deze criteria of het aanpassen van hun gewicht zorgt dat 

een aanzienlijk deel van de percelen van klasse verandert. Wanneer de percelen weinig 

spreiding vertonen voor een criterium heeft dit criterium echter weinig impact, zelfs als 

het een hoog gewicht heeft. 

Uit de sensitiviteitsanalyse voor het aanpassen van de scores blijkt dat het belangrijk is 

om een goed onderbouwde waarderingsfunctie op te stellen voor de criteria. De 

aangepaste waarderingsfunctie voor afstand tot de bedrijfszetel toont immers dat een 

grote verandering in de waarderingsfunctie een duidelijk effect heeft op het 

eindresultaat. Dit betekent niet dat er in verschillende situaties geen verschillende 

waarderingsfuncties voor een criterium kunnen bestaan. De afstand van percelen tot de 

bedrijfszetel kan bijvoorbeeld anders gewaardeerd worden naargelang de gemiddelde 

situatie in een gebied of het dominant voorkomen van bepaalde bedrijfstypes. 

Een continue waarderingsfunctie voor continue criteria leunt dichter aan bij de realiteit 

dan een waardering volgens klassen. Uit de sensitiviteitsanalyse blijkt echter dat de 

omzetting naar klassen slechts een beperkte invloed heeft op het eindresultaat, als de 

klassen voldoende dicht aanleunen bij de continue waarderingsfunctie. Indien men dit 

verkiest, kan dus verder gewerkt worden met deze klassen. 

Op basis van de sensitiviteitsanalyse zou men zich de vraag kunnen stellen of het wel 

zinvol is om zoveel criteria op te nemen in het afwegingsinstrument. Het blijkt immers dat 

voor een groot aantal criteria de invloed op het resultaat beperkt is wanneer ze 

weggelaten worden uit de analyse. De lijst van criteria is echter opgesteld in functie van 

de doelstellingen die men nastreeft voor de ontwikkeling van landbouw (zie 2.1). In die zin 

is elk opgenomen criterium waardevol. Zoals hierboven aangegeven is het belang van een 

criterium voor het eindresultaat in grote mate afhankelijk van het gewicht van dat 

Minder waardevol 

Zeer waardevol 
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criterium en de verdeling van de scores binnen het criterium. Daardoor is het mogelijk dat 

een criterium in een bepaalde provincie of voor Vlaanderen weinig onderscheidend lijkt, 

maar dat het in een specifiek gebied wel belangrijk is voor de waardebepaling van de 

landbouw. In tabel 3.6 zien we bijvoorbeeld dat een zeer groot percentage van de 

landbouwpercelen in West-Vlaanderen een goede score heeft voor de juridische criteria: 

ze liggen niet in vogel- of habitatrichtlijngebied, VEN, beschermd landschap,… In de 

meeste gevallen zullen deze criteria dus niet onderscheidend zijn. Dit betekent echter niet 

dat zij geen belangrijke invloed kunnen hebben op de waarde van landbouwpercelen en 

dat ze zomaar mogen weggelaten worden. 

33..33..  SSTTAATTIISSTTIIEEKKEENN  VVAANN  DDEE  CCRRIITTEERRIIUUMMSSCCOORREESS  VVOOOORR  VVLLAAAANNDDEERREENN  

De waarderingsfuncties voor de criteria worden opgesteld op basis van de 

waarderingsfuncties in bestaande landbouwgevoeligheidsanalyses, in samenwerking met 

experts en op basis van literatuur. Inzicht in de verdeling van een criterium voor 

Vlaanderen geeft een bijkomende onderbouwing van deze functies (zie 2.3). Hieronder 

wordt voor een aantal criteria de verdeling voor Vlaanderen weergegeven.  

Eenzelfde oefening zou kunnen gebeuren om de waarderingsfunctie van een criterium 

voor een bepaald gebied te ondersteunen. Stel dat een criterium in een bepaalde regio 

een verdeling kent die afwijkt van de verdeling voor Vlaanderen, dan kan dat een reden 

zijn om de waarderingsfunctie voor dat gebied aan te passen. 

Prijs van teeltgronden en weides 

In gebieden met een hoge vraag naar grond of gronddruk is het moeilijker voor een 

landbouwbedrijf om in geval van grondverlies een nieuw gelijkwaardig perceel te vinden. 

De gronddruk in een gebied wordt weerspiegeld in de grondprijs. Daarom werd 

overwogen om grondprijs op te nemen als criterium: Hoe hoger de grondprijs in een 

gebied, hoe waardevoller de landbouwpercelen. Wanneer we naar de spreiding van de 

grondprijs in Vlaanderen kijken op figuur 3.7, wordt duidelijk dat hoge grondprijzen vooral 

voorkomen in stedelijke gebieden. Het klopt dat de gronddruk in die gemeenten zeer 

hoog is. Het lijkt echter niet logisch om landbouwpercelen in de meer rurale gebieden een 

lagere waardering te geven.  

Blijkbaar is grondprijs dus geen eenduidige indicator. Een hoge grondprijs kan het gevolg 

zijn van een goed draaiende landbouwsector, maar kan ook het gevolg zijn van een hoge 

mestdruk in de streek, van een hoge verstedelijkingsdruk, van een hoge vraag naar grond 

vanuit hobbylandbouw of paardenhouderij, …Er wordt daarom besloten om dit criterium 

niet op te nemen in de doelstellingenboom.  
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Figuur 3.7: Gemiddelde prijzen (euro/ha) voor teeltgronden en weides per gemeente in Vlaanderen (bron: 

NIS, gemiddelde 2002, 2003, 2004) 

Box 2. Opmaak kaart ‘gemiddelde prijzen voor teeltgronden en weides’ 

 

Perceelsoppervlakte 

Figuur 3.8 geeft een beeld van de perceelsoppervlaktes in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat 

een aanzienlijk percentage percelen (51%) kleiner is dan 1 ha. Slechts een beperkt 

percentage percelen (12%) is groter dan 3 ha en zelfs maar 4 % van de percelen is groter 

dan 5 ha. De mediaan ligt op 1,1 ha.  

In sommige landbouwgevoeligheidsanalyses wordt in plaats van de perceelsoppervlakte 

de clusteroppervlakte opgenomen als criterium. Een “cluster” wordt hier gedefinieerd als 

een groep van percelen van eenzelfde gebruiker die aan elkaar grenzen. In de volgende 

alinea wordt ook de verdeling van de clustergrootte bekeken:  

De berekening is uitgevoerd voor 46 565 percelen, i.e. ongeveer 10 % van de percelen in 

Vlaanderen. De percelen werden at random geselecteerd en zijn dus representatief voor 

Vlaanderen. De oppervlakte van een cluster is berekend door percelen van dezelfde 

gebruiker die minstens één hoekpunt gemeenschappelijk hebben samen te nemen. Uit 

figuur 3.9 blijkt dat we een vrij gelijkaardig beeld krijgen als bij de gewone 

perceelsoppervlakte. Ongeveer 50 % van de clusters is nog steeds kleiner dan 1 ha, de 

mediaan is 1,2 ha. Er is wel een groter percentage grote percelen: 19 % van de clusters is 

groter dan 3 ha en 10 % is groter dan 5 ha. De gemiddelde clusteroppervlakte is dan ook 

groter dan de gemiddelde perceelsoppervlakte. 

Gegevens in verband met de grondprijs van teeltgronden en weides worden door het NIS op 

gemeenteniveau beschikbaar gesteld [13]. Indien er in een bepaald jaar in een gemeente minder 

dan 3 onderhandse verkopen waren, worden geen prijsgegevens vermeld. De meest recente cijfers 

die beschikbaar zijn, dateren van 2004. Om een goed beeld te krijgen van de grondprijs in een 

gemeente wordt het gemiddelde van 2002, 2003 en 2004 genomen.  

Figuur 3.7 toont een geografische weergave van de grondprijzen op gemeenteniveau voor de 

gemeentes in Vlaanderen waarvoor in minstens één van de drie jaren een cijfer beschikbaar was. 

De klassenindeling wordt voorgesteld op basis van de waargenomen verdeling, waarbij de 

gemeentes vrij gelijk verdeeld zijn over de drie klassen. 
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Figuur 3.8: Verdeling van de perceelsgrootte in Vlaanderen (o.b.v. perceelsregistratiegegevens, 2006) 

 

 
 

Figuur 3.9: Verdeling van de clustergrootte in Vlaanderen (o.b.v. perceelsregistratiegegevens, 2007) 
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Afstand perceel tot de bedrijfszetel 

De afstand van een perceel tot de bedrijfszetel wordt berekend in ArcGIS als de afstand in 

vogelvlucht tussen de twee dichtst bij gelegen punten van de twee percelen (i.e. het 

perceel met de bedrijfszetel en het perceel waarvoor de afstandsberekening gebeurt). De 

grafiek in figuur 3.10 is gebaseerd op de afstandsberekening voor 46 565 percelen. Dit is 

ca 10 % van alle percelen in Vlaanderen. De percelen werden at random geselecteerd en 

zijn dus representatief voor Vlaanderen. 

Uit grafiek 3.10 blijkt dat de meeste percelen vrij dicht bij het bedrijf liggen: 14 % van de 

percelen in Vlaanderen grenzen aan de bedrijfszetel; ongeveer 45 % van de percelen ligt 

op minder dan 500 m van de bedrijfszetel; ongeveer 60 % van de percelen ligt op minder 

dan 1 km. Toch ligt ook 20 % van de percelen op meer dan 3 km van de bedrijfszetel. 

Uit de perceelsgegevens van West-Vlaanderen blijkt dat de helft van de percelen in West-

Vlaanderen niet meer dan 200 m (mediaan) van de bedrijfszetel verwijderd is, ten 

opzichte van 30 % voor Vlaanderen. Dit wijst er op dat de verdeling van de afstand niet 

voor alle landbouwgebieden hetzelfde is. Het kan daarom nodig zijn om de 

waarderingsfunctie voor afstand aan te passen in functie van het gebied. 

 

Figuur 3.10: Verdeling van afstand tot bedrijfszetel in Vlaanderen (o.b.v. perceelsregistratiegegevens, 2007) 

Het criterium dat opgenomen wordt in de doelstellingenboom is de afstand van de 

perceelscluster tot de bedrijfszetel. Aangezien voor dit criterium steeds de afstand van de 

bedrijfszetel tot het dichtst bij gelegen punt van de cluster genomen wordt, zullen in deze 

berekening nog meer percelen dicht bij het bedrijf liggen. 
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33..44..  SSTTAATTIISSTTIIEEKKEENN  VVAANN  DDEE  CCRRIITTEERRIIUUMMSSCCOORREESS  PPEERR  BBEEDDRRIIJJFFSSTTYYPPEE  

Naast de verdeling van de criteria voor Vlaanderen is het voor de onderbouwing van de 

waarderingsfuncties ook interessant om de verdeling van de criteria per bedrijfstype te 

bekijken. Hieronder wordt voor een aantal bedrijfsgebonden criteria de verdeling per 

bedrijfstype weergegeven. De statistieken zijn berekend op basis van de bedrijfsgegevens 

die ter beschikking gesteld werden door VLM Antwerpen (VLM, 2007; zie bijlage B.3). 

Tijdens het samenstellen van de doelstellingenboom werd ook vaak de vraag gesteld of 

een bepaald bedrijfstype wel een voldoende hoge score zou krijgen voor de 

desbetreffende percelen. Krijgen de percelen van tuinbouwbedrijven wel een voldoende 

hoge waardering? Wordt door het opnemen van het criterium ‘grondgebruiksintensiteit 

van de teelten’ de rundveesector niet benadeeld? En kan dit gecompenseerd worden 

door de criteria ‘mestbalans’ en ‘ruwvoederbalans’ op te nemen? Door voor de totale 

som van de bedrijfsgebonden criteria de verdeling per bedrijfstype te vergelijken, wordt 

duidelijk of er bedrijfstypes zijn die gemiddeld een hogere of lagere score hebben voor 

hun percelen. Deze statistieken zijn berekend op basis van dezelfde bedrijfsgegevens 

(VLM, 2007; zie bijlage B.3). 

Doordat de gegevens in de gebruikte dataset (opgenomen criteria, gewichten, 

waarderingsfuncties) niet noodzakelijk overeen komen met de gegevens die in het 

onderzoek voorgesteld worden als vertrekpunt, zijn de conclusies ook niet noodzakelijk 

algemeen geldig. De analyse werd immers gebruikt om het voorstel bij te sturen. De 

voorgestelde analysemethodiek kan wel gebruikt worden om ook de criteria, gewichten 

en waarderingsfuncties zoals ze uiteindelijk voorgesteld worden op basis van het 

onderzoek verder te analyseren en onderbouwen. Hiervoor waren echter geen data 

beschikbaar. 

Gemiddelde grondgebruiksintensiteit teelten 

Uit tabel 3.10 blijkt dat de gemiddelde grondgebruiksintensiteit (GGI) van de bedrijfstypes 

overeen komt met de verwachtingen. Aangezien de klassen gelinkt zijn met het bruto 

standaard saldo (BSS) van verschillende teeltgroepen (braak en grasland, 

ruwvoederteelten, akkerbouwteelten, groenten en fruit), wordt verwacht dat 

bedrijfstypes vooral in de klasse van hun teeltgroep vallen: Akkerbouwbedrijven hebben 

een GGI die overeen komt met het BSS van akkerbouwteelten, de GGI van veebedrijven 

stemt overeen met het BSS van ruwvoederteelten. Bedrijven met een hogere of lagere 

GGI zijn dan bedrijven die deels een andere teeltgroep hebben op het bedrijf.  

Voor akkerbouwbedrijven valt op dat een hoog percentage percelen in de klasse van 

ruwvoederteelten in plaats van akkerbouwteelten valt. Dit kan verklaard worden door het 

hoge aandeel uitbollende bedrijven in dit bedrijfstype (zie verder). Wanneer de bedrijven 

met een zeer kleine productieomvang uit de berekening weggelaten worden, blijkt dat 

toch ca. 60% van de (percelen van) akkerbouwbedrijven een gemiddelde 

grondgebruiksintensiteit heeft die overeen komt met akkerbouwteelten. Bij 

paardenhouderijen zien we een groot aandeel bedrijven in de categorie van extensief 

grasland. Dit zijn percelen van paardenhouderijen met een zeer kleine productieomvang. 
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Bedrijven met een gemiddelde grondgebruiksintensiteit 0 hebben enkel percelen met 

bedrijfsgebouwen. Voor pluimvee en konijnen-nertsenbedrijven is dit een aanzienlijk 

percentage van de percelen. 

De overeenkomst tussen de teeltgroepen en de bedrijfstypes wijst op een goede 

afbakening van de klassen. 
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Tabel 3.10: Verdeling van de gemiddelde grondgebruiksintensiteit van de teelten per bedrijfstype (vetgedrukte waarden tonen belangrijkste tendensen) 

grondgebruiksintensiteit 0 0-600  600-1200  1200-2300  > 2300  totaal 

gerelateerde teeltgroep Enkel 

bedrijfsgebouwen 

Braak, extensief 

grasland 

Ruwvoeder- 

teelten 

Akkerbouw- 

teelten 

Groenten, fruit 

en sierteelt 

 

(euro/ha)            

bedrijfstype # % # % # % # % # % # 

Akkerbouwbedrijf  3871 3.18 11691 9.59 62339 51.16 42061 34.52 1894 1.55 121856 

Melkveebedrijf 20 0.02 491 0.43 94985 83.95 16222 14.34 1428 1.26 113146 

Mestkalfbedrijf 47 1.29 233 6.38 2728 74.68 526 14.40 119 3.26 3653 

Mestveebedrijf 82 0.17 2933 5.96 40193 81.73 5514 11.21 454 0.92 49176 

Rundveebedrijf 335 0.69 1715 3.54 38605 79.75 7019 14.50 731 1.51 48405 

Groentenbedrijf 13 0.03 7 0.02 113 0.30 6269 16.66 31237 82.99 37639 

Boomkwekerij  0 0.00 0 0.00 0 0.00 122 2.27 5262 97.73 5384 

Fruitbedrijf 0 0.00 0 0.00 24 0.17 594 4.14 13736 95.69 14354 

Kleinfruitbedrijf 0 0.00 0 0.00 0 0.00 472 6.75 6517 93.25 6989 

Sierteeltbedrijf 0 0.00 0 0.00 62 1.64 155 4.11 3554 94.25 3771 

Pluimveebedrijf 443 20.50 210 9.72 1208 55.90 196 9.07 104 4.81 2161 

Varkensbedrijf 1170 1.99 870 1.48 31007 52.78 17359 29.55 8343 14.20 58749 

Kleinhoevigenbedrijf 13 0.74 474 27.10 1144 65.41 68 3.89 50 2.86 1749 

Paardenhouderij  219 2.08 4933 46.79 5327 50.53 54 0.51 10 0.09 10543 

Konijnen-nertsenbedrijf 44 11.49 54 14.10 178 46.48 66 17.23 41 10.70 383 
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Mestoverschot 

Het criterium “mestoverschot” wordt opgenomen omdat percelen met een lage 

gemiddelde grondgebruiksintensiteit wel van belang kunnen zijn als afzetruimte voor 

mest. Uit tabel 3.11 blijkt dat vooral pluimvee- en varkensbedrijven, mestkalfbedrijven en 

konijnen- en nerstenbedrijven in de categorie met mestoverschot terecht komen. 

Aangezien dit geen grondgebonden bedrijfstypes zijn, kan de vraag gesteld worden of de 

klassenindeling wel overeenstemt met de vooropgestelde waardering. 

Tabel 3.11: Verdeling van de percelen naargelang mestoverschot en bedrijfstype 

 (vetgedrukte waarden tonen belangrijkste tendensen) 

 Geen overschot (< -400 kg P2O5) Overschot (> -400 kg P2O5) Totaal 

 # % # % # 

Akkerbouwbedrijf  120244 98,68 1612 1,32 121856 

Boomkwekerij  5224 97,03 160 2,97 5384 

Fruitbedrijf  14209 98,99 145 1,01 14354 

Groentenbedrijf  35604 94,59 2035 5,41 37639 

Kleinfruitbedrijf  6686 95,66 303 4,34 6989 

Kleinhoevigenbedrijf 1675 95,77 74 4,23 1749 

Konijnen-nertsenbedr 129 33,68 254 66,32 383 

Melkveebedrijf  103258 91,26 9888 8,74 113146 

Mestkalfbedrijf  2213 60,58 1440 39,42 3653 

Mestveebedrijf  43268 87,99 5908 12,01 49176 

Paardenhouderij  10202 96,77 341 3,23 10543 

Pluimveebedrijf  84 3,89 2077 96,11 2161 

Rundveebedrijf  43411 89,68 4994 10,32 48405 

Sierteeltbedrijf  3588 95,15 183 4,85 3771 

Varkensbedrijf  11287 19,21 47462 80,79 58749 

Ruwvoederbalans 

Ruwvoederbalans wordt opgenomen om te verzekeren dat percelen van bedrijven met 

vee voldoende gewaardeerd worden. We zien inderdaad dat bedrijven met vee in de 

meest gewaardeerde klasse van ruwvoederbalans terecht komen (tabel 3.12). Bedrijven 

zonder dieren of niet-grondgebonden bedrijven die een veel hogere behoefte hebben dan 

ze op hun eigen bedrijf kunnen produceren krijgen de laagste waardering voor dit 

criterium. We zien dat akkerbouwbedrijven, boomkwekerijen, sierteelt, fruit- en 

groentenbedrijven, maar ook mestkalveren, varkens- en pluimveebedrijven voornamelijk 

in deze klasse zitten. 

De twee klassen rond het evenwicht bevatten relatief weinig percelen. Er zou daarom 

kunnen geopteerd worden om deze klassen bij de evenwichtsklasse te voegen. Op die 

manier wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen bedrijven zonder dieren, 

grondgebonden bedrijven met dieren en niet-grondgebonden bedrijven met dieren. 

Ruwvoederbalans is dan een criterium dat percelen van grondgebonden bedrijven met 

dieren een bijkomende waardering geeft. 
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Tabel 3.12: Verdeling van de percelen naargelang ruwvoederbalans en bedrijfstype  

(vetgedrukte waarden tonen belangrijkste tendensen) 

 Geen behoefte of 

behoefte>>prod 

Behoefte 

>productie 

Behoefte 

<productie 
evenwicht totaal 

bedrijfstype # % # % # % # % # 

Akkerbouwbedrijf  96381 79,09 7442 6,11 7067 5,80 10966 9,00 121856 

Melkveebedrijf  10009 8,85 25599 22,62 17531 15,49 60007 53,04 113146 

Mestkalfbedrijf  3269 89,49 150 4,11 37 1,01 197 5,39 3653 

Mestveebedrijf  5022 10,21 7168 14,58 17468 35,52 19518 39,69 49176 

Rundveebedrijf  8695 17,96 11711 24,19 6818 14,09 21181 43,76 48405 

Groentenbedrijf  24477 65,03 2582 6,86 4386 11,65 6194 16,46 37639 

Boomkwekerij  4822 89,56 150 2,79 101 1,88 311 5,78 5384 

Fruitbedrijf  13201 91,97 259 1,80 219 1,53 675 4,70 14354 

Kleinfruitbedrijf  4799 68,67 552 7,90 573 8,20 1065 15,24 6989 

Sierteeltbedrijf  3041 80,64 128 3,39 234 6,21 368 9,76 3771 

Pluimveebedrijf  1935 89,54 36 1,67 48 2,22 142 6,57 2161 

Varkensbedrijf  37498 63,83 5132 8,74 5702 9,71 10417 17,73 58749 

Kleinhoevigen-

bedrijf 
822 47,00 379 21,67 75 4,29 473 27,04 1749 

Paardenhouderij  5975 56,67 1484 14,08 1281 12,15 1803 17,10 10543 

Konijnen-

nertsenbedrijf 
304 79,37 39 10,18 0 0,00 40 10,44 383 

 

Productieomvang 

Uit de verdeling van de scores per bedrijfstype voor productieomvang blijkt dat de meeste 

bedrijven een matige tot zeer grote productieomvang hebben (zie tabel  3.13). Opvallend 

is dat bij de akkerbouwbedrijven een zeer hoog percentage (percelen van) bedrijven zit 

met een zeer kleine productieomvang (60,35%). Dit kan verklaard worden doordat 

uitbollende bedrijven, die hun vee en melkquotum verkopen en hun land behouden om te 

bewerken, in de categorie akkerbouwbedrijf terecht komen. Ook bij de mestveebedrijven 

is er een vrij groot percentage bedrijven met een zeer kleine productieomvang (33,37%). 

Bij de pluimveebedrijven, kleinhoevigen en paardehouderij is er ook een groot percentage 

bedrijven met een zeer kleine productieomvang (respectievelijk 59,23%, 62,95% en 

97,75%). Deze bedrijfstypes worden vaak als hobbybedrijf uitgebaat.  
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Tabel 3.13: Verdeling van de percelen in Vlaanderen naargelang de productieomvang van de bedrijven  

(vetgedrukte waarden tonen belangrijkste tendensen) 

 Zeer kleine 

productieomvang 

Kleine 

productieomvang 

Matig tot zeer 

grote 

productieomvang 

totaal 

 # percelen % # percelen % # percelen % # 

Akkerbouwbedrijf  73545 60,35 14161 11,62 34150 28,02 121856 

Melkveebedrijf  6301 5,57 9439 8,34 97406 86,09 113146 

Mestkalfbedrijf  100 2,74 127 3,48 3426 93,79 3653 

Mestveebedrijf  16411 33,37 8533 17,35 24232 49,28 49176 

Rundveebedrijf  7901 16,32 4895 10,11 35609 73,56 48405 

Groentenbedrijf  4965 13,19 4194 11,14 28480 75,67 37639 

Boomkwekerij  422 7,84 352 6,54 4610 85,62 5384 

Fruitbedrijf  1321 9,20 1022 7,12 12011 83,68 14354 

Kleinfruitbedrijf  102 1,46 202 2,89 6685 95,65 6989 

Sierteeltbedrijf  933 24,74 571 15,14 2267 60,12 3771 

Pluimveebedrijf  1280 59,23 375 17,35 506 23,42 2161 

Varkensbedrijf  1704 2,90 2691 4,58 54354 92,52 58749 

Kleinhoevigenbedrijf 1101 62,95 116 6,63 532 30,42 1749 

Paardenhouderij  10306 97,75 113 1,07 124 1,18 10543 

Konijnen-

nertsenbedrijf 

63 16,45 90 23,50 230 60,05 383 

Huiskavel 

Voor dit criterium zijn nog geen statistieken berekend, omdat ze niet beschikbaar waren 

in de databank van VLM Antwerpen. Op basis van de verdeling van huiskavels per 

bedrijfstype, zou je een beeld krijgen of dit criterium de gemiddelde totaalscore van de 

bedrijfstypes beïnvloed. Als melkveebedrijven bijvoorbeeld meer huiskavels zouden 

hebben dan andere bedrijfstypes, zal dit hun gemiddelde score positief beïnvloeden.  

Vaste investering op perceel 

Ook voor dit criterium zijn nog geen statistieken berekend. Er wordt verwacht dat 

bepaalde bedrijfstypes meer percelen met een vaste investering hebben. Zo zullen 

fruitteeltbedrijven bijvoorbeeld meer percelen met boomgaarden hebben. Dit zal hun 

gemiddelde perceelsscore positief beïnvloeden. 

Absolute en relatieve oppervlakte van bedrijf in het projectgebied 

Deze criteria kunnen niet voor Vlaanderen berekend worden, aangezien ze afhankelijk zijn 

van het projectgebied waarvoor de studie uitgevoerd wordt. 

Perceelsscores 

Om te onderzoeken of de totale perceelsscores gelijkaardig zijn voor de verschillende 

bedrijfstypes werd hun verdeling vergeleken door middel van boxplots. 
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De totale perceelsscore werd berekend op basis van de volgende criteria: 

perceelsscoretotaal = grondgebruiksintensiteit 

 + ligging bedrijfszetel 

 + productieomvang 

 + uitbollingsgraad 

 + ruwvoederbalans 

 + mestbalans 

 + absolute oppervlakte in projectgebied 

 + relatieve oppervlakte in projectgebied 

 

Deze lijst komt niet volledig overeen met de voorgestelde lijst in de doelstellingenboom. 

Dit is een gevolg van de data die beschikbaar waren voor deze analyse. De criteria ‘ligging 

bedrijfszetel’ en ‘uitbollingsgraad’ worden niet opgenomen in de doelstellingenboom. De 

criteria ‘huiskavel’ en ‘vaste investering op het perceel’ worden opgenomen in de 

doelstellingenboom, maar waren niet beschikbaar voor de analyse. 

In de eerste figuur (3.11) zijn de resultaten van de vergelijking van de verdeling van de 

perceelsscores weergegeven. Uit de boxplots blijkt dat de gemiddelde perceelsscore 

(mediaan) van de verschillende bedrijfstype dicht bij elkaar liggen, maar dat enkele 

bedrijfstypes toch opvallend hoger of lager scoren. Varkensbedrijven hebben de hoogste 

score. Akkerbouw, kleinhoevigen en paardenhouderijen hebben de laagste gemiddelde 

score. Ook de verdeling van de perceelsscores is uiteenlopend. Er zijn bedrijfstypes met 

een zeer kleine spreiding van de perceelsscores (boomkwekerij en fruitbedrijf) in 

vergelijking met de andere bedrijfstypes. Bovendien zijn er bedrijfstypes waarvoor de 

maximale score opvallend lager is (konijnen-nertsenbedrijf en paardenhouderij). 

 Voor akkerbouwbedrijven en paardenhouderijen weten we uit de voorgaande analyses 

dat er een groot aandeel bedrijven met een zeer kleine productieomvang is. Om te 

bekijken of dit de lage gemiddelde score veroorzaakt, wordt de analyse herhaald zonder 

de bedrijven met een zeer kleine productieomvang (zie figuur 3.12). Wanneer we de 

boxplots zonder bedrijven met een zeer kleine productieomvang in figuur 3.12 bekijken, 

zien we dat de gemiddeldes dichter bij elkaar liggen. Ook de spreiding van de 

perceelsscores is veel meer vergelijkbaar voor de verschillende bedrijfstypes. Er blijven 

echter bedrijfstypes met een lager gemiddelde dan andere bedrijfstypes, zoals akkerbouw 

en paardenhouderij.  
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Figuur 3.11: Boxplots perceelsscore per bedrijfstype op basis van de percelen van alle bedrijven (onder- en 

bovengrens = minimum en maximum perceelsscore voor het bedrijfstype)  

 

Figuur 3.12: Boxplots perceelsscore per bedrijfstype, zonder percelen van bedrijven met zeer kleine 

productieomvang (onder- en bovengrens = minimum en maximum perceelsscore voor het bedrijfstype)  
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De perceelsscores blijken dus vrij vergelijkbaar verdeeld voor de verschillende 

bedrijfstypes. Er zijn echter een aantal opvallende verschillen. Van waar komen deze 

verschillen nu? En is dat de bedoeling? 

Het verschil in de gemiddelde perceelsscores kan gedeeltelijk verklaard worden door de 

verdeling van de criteriumscores per bedrijfstype. Er zijn een aantal criteria die anders 

scoren naargelang het bedrijfstype, namelijk productieomvang, grondgebruiksintensiteit, 

ruwvoederbalans en mestoverschot. Uit de voorgaande tabellen blijkt dat 

akkerbouwbedrijven meestal een score 6 krijgen voor grondgebruiksintensiteit, terwijl 

bedrijven met een hogere grondgebruiksintensiteit zoals fruit, groenten en 

boomkwekerijen hier een score 10 krijgen. Bedrijven die hoofdzakelijk grasland en 

ruwvoederteelten telen, krijgen meestal slechts een score 2 of 4 voor het criterium 

grondgebruiksintensiteit. Melkveebedrijven krijgen daarbij echter vaak een score 10 voor 

ruwvoederbalans, wat hun totaal op 12 à 14 brengt. Intensieve bedrijven zoals varkens 

krijgen een score 10 voor mestoverschot. Indien de andere scores van de andere criteria 

onafhankelijk zijn van het bedrijfstype, kan je dus verwachten dat de percelen van 

akkerbouwbedrijven en paardenhouderijen lager zullen scoren (grootte-orde 4 à 8 

punten). 

Het feit dat de gemiddelde perceelsscores per bedrijfstype van elkaar verschillen is niet 

noodzakelijk een probleem. Ten eerste moet het verschil bekeken worden in verhouding 

tot de afstand tussen de opeenvolgende waarderingsklassen op de uiteindelijke 

waarderingskaart. Afhankelijk van het aantal klassen dat onderscheiden wordt, kunnen de 

gemiddeldes al dan niet in dezelfde klasse terecht komen. Ten tweede is het mogelijk dat 

bepaalde bedrijfstypes inderdaad gevoeliger zijn voor het verlies van grond dan andere 

bedrijfstypes. Op basis van bovenstaande gegevens kan besproken worden of de 

differentiatie van de bedrijfstypes overeenkomt met hun gevoeligheid voor grondverlies. 

De boxplots geven ook inzicht in de differentiatie van de scores binnen een bedrijfstype. 

De beperkte spreiding van de perceelsscores bij boomkwekerijen en fruitbedrijven wijst 

op een uniforme waardering van de percelen van deze bedrijfstypes. Meer differentiatie 

is het gevolg van verschillen in bedrijfskenmerken, zoals een verschillende 

grondgebruiksintensiteit. Binnen één bedrijf is het enige bedrijfskenmerk dat 

differentiërend werkt de ligging van de bedrijfszetel. De andere criteria worden immers 

berekend per bedrijf. Op basis van deze informatie kan besproken worden welke 

differentiatie in perceelsscore er binnen de bedrijfstypes gewenst is. 
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44..  VVEERRGGEELLIIJJKKIINNGG  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  OONNDDEERRZZOOEEKKSSRREESSUULLTTAATTEENN  
In onderstaande secties worden enkele aspecten van het afwegingsinstrument vergeleken 

met gelijkaardige instrumenten of onderzoeken over de waardebepaling van 

landbouwpercelen uit het buitenland. Geen van de voorgestelde zaken is echter volledig 

vergelijkbaar met het ontwikkelde afwegingsinstrument. 

44..11..  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  BBIIJJ  BBEEHHOOUUDD  VVAANN  LLAANNDDBBOOUUWWGGRROONNDDEENN  

In de VS is er een uitgebreid ondersteuningsbeleid voor behoud van landbouwgrond. De 

ondersteuningsprogramma’s houden rekening met de productiewaarde van de 

landbouwgrond en de productiviteit van het bijhorend landbouwbedrijf om te bepalen 

welke landbouwgronden ondersteund worden. Dit is vergelijkbaar met de doelstelling 

‘gronden met hoogste potentieel voor de landbouw behouden’ en met de criteria 

‘productieomvang’ en ‘overnamemogelijkheid’ onder de subdoelstelling ‘meest duurzame 

bedrijven behouden’.  

Kline en Wichelns (1996, 1998) onderzochten waarom mensen in Rhode Island (VS) 

bepaalde landbouwgronden willen behouden. Hieruit blijkt dat de maatschappij bredere 

doelstellingen nastreeft bij het bepalen van de waarde van landbouwgrond. Uit hun 

onderzoek blijkt  dat de inwoners van Rhode Island de doelstellingen als volgt formuleren: 

voorzien in lokale voedselproductie, behouden van landbouw als een levenswijze, 

behouden van het rurale karakter en tegengaan van ontwikkeling of urbanisatie. 

Daarnaast blijkt ook dat het behoud van open ruimte, de bijdrage aan het milieu (habitat 

voor dieren, bescherming grondwater, behoud van natuurlijke omgeving, …), 

toegankelijkheid voor recreatie en esthetische waarde belangrijke aspecten zijn die de 

waarde van landbouwgrond voor de maatschappij bepalen. Duke en Aull-Hyde (2002) 

bekomen gelijkaardige resultaten voor Delaware (VS). 

Strager en Rosenberger (2006) hebben in hun onderzoek een doelstellingenboom 

opgesteld om aan te duiden welke gebieden in West Virginia (VS) prioritair behouden 

moeten blijven voor een bepaald landgebruik. De hoofddoelstelling in hun 

doelstellingenboom is om rivieren, bossen, landbouwbedrijven en landelijk erfgoed te 

behouden voor plezier en welzijn van huidige en toekomstige generaties. Binnen deze 

doelstelling worden vier subdoelstellingen onderscheiden, die telkens gemeten worden 

aan de hand van bepaalde criteria (zie fig. 4.1). Om te bepalen welke landbouwgronden 

prioritair behouden blijven, worden criteria in rekening gebracht die ook aan bod komen 

in de doelstellingenboom van het afwegingsinstrument: meest geschikte 

landbouwbodems, nabijheid van andere landbouwpercelen, bedrijfsgrootte, economisch 

duurzame bedrijven, bedrijven die duurzame technieken toepassen. Enkele criteria van 

deze doelstellingenboom kunnen in het afwegingsinstrument ingepast worden onder de 

criteria “ecologische en sociale duurzaamheid”: bedrijven in mooi of historisch landschap, 

bedrijven met unieke kenmerken, bedrijven die duurzame technieken toepassen. 
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Figuur 4.1: Doelstellingenboom om in West Virginia (VS) prioritaire gebieden voor bescherming aan te 

duiden (Strager en Rosenberger, 2006) 

De doelstellingen voor het behoud van landbouwgrond die uit deze literatuur naar voor 

komen zijn analoog aan de doelstellingen in het afwegingsinstrument. Er wordt ook vooral 

vanuit landbouw vertrokken en pas in tweede instantie wordt nagedacht over het 

opnemen van bredere maatschappelijke doelstellingen. De wenselijkheid en mogelijkheid 

om deze maatschappelijke doelstellingen op te nemen in het afwegingsinstrument kan 

nog aan bod komen in verder onderzoek over een mogelijke verbreding van het 

afwegingsinstrument. Het is daarbij interessant om eventuele verschillen tussen groepen, 

zoals landbouwers, plattelandsbewoners en stedelingen te vergelijken.  

44..22..  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIEE  VVAANN  LLAANNDDBBOOUUWWGGRROONNDD  

In New South Wales, Australië, bestaan twee evaluatiesystemen voor landbouwgrond 

(Hulme et al., 2002). Het eerste systeem, ‘rural land capability’, brengt de 

erosiegevoeligheid van de gronden in kaart. De gronden worden ingedeeld in 8 klassen op 

basis van fysieke kenmerken en beperkingen. Deze classificatie is vergelijkbaar met de 

bodemgeschiktheidskaart en de potentiële bodemerosiekaart in Vlaanderen [9]. Het 

tweede systeem, ‘agricultural land classification’, deelt de gronden op in 5 klassen op 

basis van hun geschiktheid voor landbouwgebruik, waarbij biofysische, sociale en 

economische aspecten bekeken worden.  

De gronden worden geëvalueerd in functie van de aanwezigheid van eventuele 

beperkingen voor landbouwactiviteiten. Hoe minder beperkingen er zijn, hoe 

waardevoller de grond is voor landbouw. Hieronder wordt een lijst van criteria gegeven 

die in rekening gebracht worden bij de evaluatie van de landbouwwaarde (zie box 3). De 

evaluatie gebeurt door een combinatie van kaartmateriaal en veldwerk door experts. De 

gronden worden ingedeeld in 5 klassen, waarbij elke klasse beschreven wordt als een 

groepering van kenmerken die de landbouwgeschiktheid bepalen. Als voorbeeld wordt in 
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box 3 ook de beschrijving van klasse 1 (meest geschikte landbouwgrond) gegeven. Om de 

geschiktheid van landbouwgrond te bepalen wordt geen rekening gehouden met 

landbouwactiviteiten die niet afhankelijk zijn van de bodem (zoals intensieve veehouderij, 

glastuinbouw, hydrocultuur en champignons). 

Hoewel een aantal criteria typisch zijn voor de Australische omstandigheden, vertoont de 

‘agricultural land classification’ kaart een sterke gelijkenis met het afwegingsinstrument 

dat in dit rapport wordt voorgesteld. De kaart wordt net als het beschreven 

afwegingsinstrument gemaakt als ondersteuning voor strategische planning om de 

geschikte landbouwgronden te beschermen en om gronden die meer geschikt zijn voor 

andere functies aan te duiden. De criteria die hier in aanmerking genomen worden, zijn 

echter enkel de criteria die in de doelstellingenboom onder de doelstelling ‘gronden met 

hoogste potentieel voor landbouw behouden’ thuishoren. Criteria die verbonden zijn met 

de bedrijfskenmerken worden niet opgenomen, wat toch een belangrijk verschil betekent 

voor de toepassing. 
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Box 3: Classificatie van landbouwgrond (Hulme et al., 2002) 

 

Criteria die bekeken worden voor de classificatie van landbouwgrond: 

 Biofysische factoren 

- Milieuimpact: meststoffen, pesticiden, erosie 

- Topografie: hellingsgraad, -lengte en -richting, erosiegevoeligheid, overstromingskans 

- Bodemfysische kenmerken: textuur, structuur, diepte, drainage, stenigheid,… 

- Bodemchemische kenmerken: fertiliteit, toxiciteit, organische stof, … 

- Klimaat: lengte groeiseizoen, temperatuur, regenval, vorst,… 

- Ziekten en plagen: aanwezigheid van onkruiden, insecten, pathogenen 

 Sociale factoren 

- Wetgeving 

- Potentieel conflict met andere landgebruikers, vb. geluid, geur, stof 

- Beschikbaarheid van arbeid, permanent of seizoens, geschoold en ongeschoold 

 Economische factoren 

- Regionale en lokale infrastructuur ter ondersteuning van landbouw 

- Geografische locatie 

- Toegankelijkheid en locatie in functie van transport 

- Toegang tot lokale en exportmarkten 

- Aanwezigheid van een comparatief marktvoordeel 

- Structuur van de lokale landbouw en vermarktingsketen, vb. coöperatieven, 

veilingen,… 

- Beschikbaarheid en kost van grond 

- Kosten om biofysische beperkingen te verwijderen 

- Vervuiling door eerder landgebruik  

Voorbeeld van beschrijving voor Klasse 1 (meest geschikte landbouwgrond): 

 ‘Landbouwgrond geschikt voor intensieve cultivering met weinig of geen beperkingen voor 

duurzame landbouwproductie.’ 

Klasse 1 percelen hebben meestal de volgende kenmerken: 

- Hoge of zeer hoge productiviteit voor de meeste gewassen 

- Voldoende toegang tot lokale en exportmarkten 

- Aanwezigheid van lokale of regionale infrastructuur om intensieve landbouwvormen 

te ondersteunen en beschikbaarheid van geschikte arbeidskrachten 

- Potentiële conflicten met andere landgebruikers door gewone landbouwactiviteiten 

worden niet verwacht. 

- Hellingsgraad is vlak of licht hellend. 

- De bodem is diep, bodemprofiel is zeer goed tot goed gedraineerd. 

- Erosiegevoeligheid is laag, eenvoudige bodemconserveringpraktijken volstaan om 

erosie te vermijden. 

- Eventuele bodemfysische of –chemische beperkingen kunnen voor de meeste 

gewassen tegen een beperkte kost overwonnen worden.  

- Er zijn geen terugkerende extreme weersomstandigheden die de productiviteit 

beperken. 

- Verwachte economische verliezen ten gevolge van overstromingen zijn laag. 

- Economische beperkingen ten gevolge van onkruid, vervuiling, plagen,… zijn laag. 
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44..33..  GGEESSCCHHIIKKTTHHEEIIDDSSKKAAAARRTT  VVOOOORR  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  LLAANNDDBBOOUUWWAACCTTIIVVIITTEEIITT  

Thapa en Murayama (2008) ontwikkelden in hun onderzoek een methode om een 

geschiktheidskaart voor peri-urbane landbouw op te stellen. De volgende geografische 

datalagen worden gecombineerd om de kaart te maken: huidige landgebruik, 

bodemgeschiktheid, nabijheid van rivieren of water, nabijheid en type van de wegen in 

verband met bereikbaarheid van de stad als verkoopplaats en nabijheid van een 

afzetmarkt. De datalagen worden geaggregeerd door een gewogen sommatie. De lijst met 

relevante criteria en gewichten is bepaald in samenspraak met landbouwexperts, 

landbouwers en lokale leiders.  

Dit instrument is zeer gelijkaardig aan de toepassing waarbij het afwegingsinstrument 

gebruikt wordt om locaties te zoeken die geschikt zijn voor een bepaalde 

landbouwactiviteit (bv. glastuinbouwzones, verbredingsactiviteiten,…). De lijst met 

relevante criteria is natuurlijk afhankelijk van de specifieke activiteit waarvoor men een 

locatie zoekt. De lijst is hier in elk geval veel beperkter dan in het afwegingsinstrument. 

44..44..  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIEE--IINNSSTTRRUUMMEENNTT  VVOOOORR  PPLLAANNNNIINNGG  VVAANN  LLAANNDDBBOOUUWWRRUUIIMMTTEE  

Het Centrum voor Geo-Informatie 

(CGI) ontwikkelde ‘Map Table’ als een 

tool om met alle betrokken partijen 

te discussiëren over landinrichting 

(Wageningen UR, 2007). Map Table is 

een groot, plat, horizontaal 

beeldscherm, waarmee je kaarten 

kunt oproepen met bijvoorbeeld 

landgebruik, topografie en bodem. 

Het is ook een schetsboek; je kunt er 

met een pen op tekenen en deze 

schets meteen als een digitale kaart 

gebruiken. Op basis van het 

ingetekende kun je direct scenario’s doorrekenen. Zo kan vastgesteld worden of het idee 

voldoet aan de gestelde eisen.  

Een gelijkaardige toepassing zou interessant kunnen zijn voor de 

landbouwgevoeligheidsanalyse en de landbouwimpactstudie. Wanneer het 

afwegingsinstrument in voldoende mate geautomatiseerd wordt, kan men snel het 

resultaat van verschillende scenario’s bekijken en bediscussiëren. 
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DDEEEELL22::  PPRRAAKKTTIISSCCHHEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  
 

In dit tweede deel van het rapport wordt een praktische beschrijving gegeven van de 

doelstellingen, subdoelstellingen en criteria die gebruikt worden in het 

afwegingsinstrument. De voorgestelde informatie is het resultaat van de 

wetenschappelijke analyse in het eerste deel van dit rapport.  

Er zijn echter verschillende redenen waarom de doelstellingen, subdoelstellingen en 

criteria, de gewichten en de waarderingsfuncties toch kunnen verschillen in verschillende 

projecten. Enerzijds is er de specificiteit van een project en het gebied. Anderzijds zorgen 

veranderingen in beschikbaarheid van gegevens en in de (status van implementatie van 

de) wetgeving voor een doorlopende evolutie van het afwegingsinstrument. Dit betekent 

dat de beschreven criteria, gewichten en waarderingsfuncties niet in alle omstandigheden 

geldig zijn. Ze moeten gezien worden als een vertrekpunt voor de toepassing van het 

afwegingsinstrument in een bepaald project. Bovendien moet de beschrijving steeds 

aangepast worden in functie van veranderingen. Dit tweede deel moet dan ook meer 

gezien worden als een werkdocument. 



 

 

55..  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENNBBOOOOMM  
Zoals beschreven in het eerste deel van dit rapport is een belangrijk onderdeel van het 

afwegingsinstrument de opgestelde doelstellingenboom. Deze doelstellingenboom is de 

structuur om de relevante lijst met criteria op te stellen. Bovendien is het een kapstok bij 

het bepalen van de gewichten en bij de aggregatiestap.  

In de figuur hieronder wordt de doelstellingenboom weergegeven zoals die is opgesteld 

met behulp van een participatieve aanpak (zie 2.1). Er worden twee doelstellingen 

onderscheiden, die nog opgesplitst worden in subdoelstellingen. Voor elke subdoelstelling 

zijn criteria bepaald die kunnen meten of een perceel waardevol is om een bepaalde 

doelstelling te halen.  

 
Figuur 5.1: Doelstellingenboom van afwegingskader voor planning van landbouwruimte 

In de volgende hoofdstukken worden alle elementen uit de doelstellingenboom verder 

toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt de betekenis van de doelstellingen en subdoelstellingen 

beschreven. In hoofdstuk 7 wordt de betekenis van de criteria uitgelegd en wat hun 

belang is voor het behalen van de doelstelling. Een aantal van de voorgestelde criteria zijn 

nog niet operationeel. Hiervoor moet nog verder onderzoek gebeuren. Dit wordt telkens 

vermeld in de beschrijving. 
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66..  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  VVAANN  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  EENN  

SSUUBBDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  IINN  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENNBBOOOOMM  
In dit hoofdstuk worden de doelstellingen en subdoelstellingen uit de doelstellingenboom 

toegelicht. Deze doelstellingenboom is op een participatieve manier opgesteld. De aanpak 

voor het opstellen van de doelstellingenboom is beschreven in 2.1.  

66..11..  BBEETTEEKKEENNIISS  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  EENN  SSUUBBDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  

Gronden met hoogste potentieel voor landbouw behouden 

 

Figuur 6.1: Doelstelling ‘gronden met hoogste potentieel voor landbouw behouden’ met 

subdoelstellingen 

Wanneer landbouwgrond verloren gaat om andere functies in te richten, heeft dit een 

impact op de potentiële landbouwproductie in Vlaanderen. Hoe minder grond er in 

landbouwgebruik is, hoe minder landbouwactiviteiten kunnen plaatsvinden. Door de 

gronden met het hoogste potentieel voor landbouw zo veel mogelijk te behouden, kan 

men er echter voor zorgen dat de resterende landbouwgrond zo veel mogelijk kansen 

biedt voor de landbouw. Of omgekeerd: wanneer vooral de “minder goede” 

landbouwgrond wordt opgeofferd voor andere functies, zal dit minder gevolgen hebben 

voor de landbouwsector. 

De subdoelstellingen maken duidelijk welke aspecten in rekening gebracht worden om 

het potentieel van landbouwgronden te bepalen: 

- Gronden met hoge intrinsieke kwaliteit behouden: Dit betekent dat men vooral 

productieve gronden wil behouden, i.e. met een goede bodemvruchtbaarheid, weinig 

erosie en weinig kans op overstroming. 

- Landbouwgebieden met goede perceelsstructuur behouden: Dit betekent dat men 

vooral goed gestructureerde gebieden wil behouden, i.e. waar nog grote aaneengesloten 

landbouwgronden zijn, met grote percelen, regelmatige vormen, bedrijven die dicht bij de 

percelen liggen. Dit zijn typische kenmerken waar men in een ruilverkaveling ook naar 
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streeft. Nabijheid van specifieke infrastructuur zoals een veiling wordt hier ook in 

rekening gebracht. 

 - Gronden met rechtszekerheid en zo weinig mogelijk beperkingen behouden: Dit 

betekent dat men voorkeur geeft aan gronden die op basis van de ruimtelijke ordening 

voor landbouw bestemd zijn en waar zo weinig mogelijk beperkingen zoals strenge 

bemestingsnormen, pesticidenverbod,… van toepassing zijn. 

Zo veel mogelijk duurzame bedrijven behouden 

 

Figuur 6.2: Doelstelling ‘zo veel mogelijk duurzame bedrijven behouden’ met subdoelstellingen 

Het verlies van landbouwgrond heeft niet alleen gevolgen op lange termijn voor de 

landbouwsector in het algemeen. Het beïnvloedt ook de bedrijfsvoering van het 

landbouwbedrijf dat de grond op dit ogenblik in gebruik heeft. Het effect op de 

bedrijfsvoering zal groter zijn naargelang het belang van de verloren percelen voor de 

bedrijfsvoering. Om zoveel mogelijk bedrijven te behouden (of omgekeerd: zo weinig 

mogelijk bedrijven in de problemen te brengen) streeft men ernaar om percelen die 

belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering zo weinig mogelijk op te offeren. 

Het behoud van bedrijven is daarnaast ook onrechtstreeks belangrijk voor het behoud van 

gronden: het gebruik van gronden door goed gestructureerde landbouwbedrijven is een 

betere garantie voor het behoud van de gronden in landbouwgebruik. Of omgekeerd: 

gronden die in gebruik zijn door niet-duurzame landbouwbedrijven hebben een hogere 

kans om uit landbouwgebruik te geraken. In die zin zijn de twee geformuleerde 

doelstellingen complementair. 

De subdoelstellingen die hierbij onderscheiden worden zijn: 

- Verwachte gevolgen voor het bedrijf minimaliseren: Met behulp van de criteria van 

deze subdoelstelling probeert men in te schatten hoe groot de gevolgen voor de 

bedrijfsvoering zullen zijn. Dit wordt ingeschat aan de hand van criteria die gelinkt zijn 

met het inkomen uit de teelten, het belang van de percelen voor het vee op een bedrijf en 

eventuele investeringen op het perceel. Daarnaast wordt ook gekeken naar het aandeel 

van het grondverlies in de totale bedrijfsoppervlakte. Het is mogelijk dat in de toekomst 

andere methodes gebruikt kunnen worden om de gevolgen van grondverlies voor een 

bedrijf in te schatten (bv. berekeningsmethode gebruikerscompensatie). 

Het is belangrijk op te merken dat alle criteria die opgenomen worden onder de 

doelstelling “gronden met hoogste potentieel voor landbouw behouden” ook relevant zijn 

voor de subdoelstelling “verwachte gevolgen voor het bedrijf”. Percelen met een hoog 
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potentieel voor landbouw, zijn immers ook goed voor de actuele bedrijfsvoering. De twee 

doelstellingen vullen elkaar dus in beide richtingen aan. 

- Meest duurzame bedrijven behouden: Indien een bedrijf economisch, ecologisch en 

sociaal niet duurzaam is, zal men het verlies van percelen van dit bedrijf als minder erg 

ervaren dan het verlies van percelen van een zeer duurzaam bedrijf.  

Een bedrijf wordt hier aanzien als duurzaam wanneer het een voldoende grote 

productieomvang heeft om leefbaar te zijn (waarbij indien mogelijk rekening wordt 

gehouden met eventuele  inkomsten uit verbredingactiviteiten). Naast productieomvang 

wordt ook naar “overneembaarheid” gekeken, maar dit is voorlopig niet meetbaar. Ook 

de andere aspecten van duurzaamheid worden voorlopig niet in rekening gebracht, 

omdat ze niet voldoende meetbaar zijn. Ze worden wel al aangegeven in de 

doelstellingenboom. 

Code van goed beleid 

Beleidsmakers houden bij hun beslissingen rekening met “een 

code van goed beleid”. Dit houdt in dat men streeft naar een 

zekere logica van beslissingen: voor een gebied waar door het 

beleid net geïnvesteerd is in de ontwikkeling van landbouw is het 

bijvoorbeeld onlogisch om te investeren in een ontwikkeling die 

deze vorige ontwikkeling teniet doet. Dit getuigt niet van een lange termijnvisie of een 

doordacht beleid. Aangezien dit een zeer algemene doelstelling is, wordt ze niet 

opgenomen in de doelstellingenboom. Ze kan echter wel meespelen in het 

beslissingsproces. Indien dergelijke informatie gekend is voor een gebied, moet die 

daarom steeds vermeld worden in het rapport bij de toepassing van het 

afwegingsinstrument. Een concreet voorbeeld van relevante informatie is de recente 

uitvoering van een ruilverkavelingsproject voor landbouw in een gebied. 

66..22..  RREELLAATTIIEEVVEE  BBEELLAANNGG  VVAANN  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  EENN  SSUUBBDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  

Op basis van de individuele bevraging en de focusgroep over het relatieve belang van de 

doelstellingen, subdoelstellingen en criteria wordt duidelijk dat er hierover zeer 

uiteenlopende meningen zijn. Zelfs voor een (theoretische) context kan men niet tot 

consensus komen (zie 2.2). 

In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de argumenten die aan bod kwamen om 

bepaalde doelstellingen, subdoelstellingen of criteria als belangrijk of minder belangrijk 

naar voor te schuiven. In de laatste sectie wordt een voorstel gedaan voor rangorde en 

gewichten, die zo veel mogelijk de verschillende meningen in rekening brengt. 

Relatieve belang van de doelstellingen 

Er zijn twee grote doelstellingen onderscheiden in de doelstellingenboom. De doelstelling 

“Gronden met hoogste potentieel voor landbouw behouden” wordt als belangrijk 

beschouwd, omdat dit de intrinsieke mogelijkheden om aan landbouw te doen bepaalt: 
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zonder grond kan de huidige landbouw niet blijven bestaan. Bovendien geldt dat hoe 

beter de beschikbare grond, hoe beter de potentiële landbouwproductie. Anderzijds zijn 

er mensen van mening dat alle grond in Vlaanderen, mits inzet van de juiste middelen, 

gebruikt kan worden voor landbouw. Voor hen is het wel belangrijk om zo veel mogelijk 

landbouwgrond te behouden, maar het is minder belangrijk dit te differentiëren volgens 

potentieel. 

De doelstelling “Zo veel mogelijk duurzame bedrijven behouden” wordt op verschillende 

manieren geïnterpreteerd en krijgt daardoor ook een verschillend belang toegewezen. 

Voor sommigen is dit een doelstelling die vooral belangrijk is voor de korte termijn: het 

beschermen van de huidige bedrijven is een belangrijke sociale beleidsopdracht en mag 

dus niet uit het oog verloren worden, maar wanneer het gaat om lange 

termijnbeslissingen mag de situatie van de huidige bedrijven geen doorslaggevende rol 

spelen. Voor deze mensen is “Gronden met hoogste potentieel voor landbouw 

behouden” veel belangrijker dan “Zo veel mogelijk duurzame bedrijven behouden”. 

Aan de andere kant zijn er mensen die de impact op de bedrijven net het belangrijkste 

vinden. Dit wordt enerzijds geargumenteerd vanuit het sociale oogpunt, anderzijds vanuit 

de idee dat het behoud van goede bedrijven ook cruciaal is om gronden te behouden.  

Hieronder worden enkele voorbeelden van argumenten aangehaald: 

- “Het is cruciaal voor de toekomst van de landbouw dat we inzetten op het 

behoud van gronden met het hoogste potentieel voor landbouw. Natuurlijk is 

de impact op de bedrijven ook iets waar we rekening mee houden, maar dit 

moet vooral via het flankerend beleid. Wanneer de maatregelen om de impact 

op bedrijven te minimaliseren (ruilverkaveling, grondenbank, compensatie,…) 

perfect zouden werken, zou je voor het bepalen van de waarde van percelen 

enkel nog rekening moeten houden met het potentieel van de grond.” 

-  “Als je kan kiezen tussen percelen van een jonge landbouwer met een goed 

draaiend bedrijf, die misschien minder goede grond in gebruik heeft, of 

percelen van een bedrijf dat toch al geen opvolger heeft, ook al zit dat op zeer 

goede landbouwgrond, dan kies je toch om de percelen van de jonge 

landbouwer te behouden. Dat is toch logisch.” 

- “Je kan wel argumenteren dat je vooral de beste grond moet behouden en dat 

die dan door de beste bedrijven in gebruik genomen kan worden, maar de 

praktijk wijst uit dat gronden niet zo gemakkelijk verschoven worden. Een 

goed landbouwbedrijf dat belangrijke percelen verliest, zal daardoor in de 

problemen komen, want het is niet vanzelfsprekend dat het op korte termijn 

gecompenseerd kan worden voor het grondverlies.”  

- “Gronden van een bedrijf dat stopt gaan niet enkel naar de omliggende 

landbouwbedrijven, maar worden ook verkocht aan niet-landbouwers die er 

veel geld voor geven om er een tuin van te maken, paarden te houden, aan 

hobby-landbouw te doen,… Het is dus belangrijk om ook aandacht te hebben 
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voor het behoud van de bedrijven, want dit beïnvloedt het behoud van de 

gronden.” 

- “Een bedrijf dat niet duurzaam is, maar toevallig op goede grond zit, moet je 

niet beschermen.” 

- “Duurzame bedrijven moet je zo veel mogelijk behouden, ook als ze op minder 

goede grond zitten, omdat ze de sector structureren.” 

De verschillende meningen over het belang van de twee grote doelstellingen kunnen 

begrepen worden vanuit een verschillende visie op wat de belangrijkste taak is van het 

landbouwbeleid. Mensen die “Gronden met hoogste potentieel voor landbouw 

behouden” de belangrijkste doelstelling vinden, kijken vooral naar het behoud van de 

landbouwsector op lange termijn, terwijl mensen die “Zo veel mogelijk duurzame 

bedrijven behouden” de belangrijkste doelstelling vinden, vooral begaan zijn met de 

gevolgen van grondverlies voor bedrijven op korte termijn. Naast deze tegenstelling 

tussen lange en korte termijn denken, is er echter ook een verschillende visie op de reële 

gevolgen van grondverlies. Sommigen geloven dat “Zo veel mogelijk duurzame bedrijven 

behouden” net belangrijk is om de landbouwsector op lange termijn te behouden. 

Gezonde bedrijven zijn immers de beste garantie voor het voortbestaan van de landbouw 

en het behoud van landbouwgrond.  

Relatieve belang van de subdoelstellingen voor “Gronden met hoogste 

potentieel voor landbouw behouden” 

De drie subdoelstellingen binnen deze doelstelling worden alle drie belangrijk gevonden, 

maar er is geen consensus over welke subdoelstelling het belangrijkst is.  

Enkele voorbeelden van argumenten: 

- “Voor akkerbouw is het heel belangrijk dat de beste gronden (-met hoge 

intrinsieke kwaliteit-) bewaard blijven.” 

- “We stellen vast dat rechtszekerheid steeds belangrijker wordt, omdat 

gronden waar een claim is van andere sectoren uiteindelijk toch verloren zijn 

voor landbouw.” 

- “De structuur van een landbouwgebied kan verbeterd worden, rechtszekerheid 

en beperkingen kunnen veranderen met de tijd,  maar de intrinsieke kwaliteit 

van de grond is een gegeven. Daarom moeten we hier veel belang aan 

hechten.” 

- “De samenhang van een gebied is zeer belangrijk. Stel dat je een mooi 

aaneengesloten landbouwgebied hebt, dan kan je toch niet toelaten dat 

midden in deze open ruimte een ziekenhuis wordt ingeplant.” 

- “Gronden met een slechte bodem, die regelmatig overstromen in de zomer, of 

die zeer erosiegevoelig zijn, zijn minder interessant om te behouden voor 

landbouw.” 



 

 

- “De grond in Vlaanderen is uitermate geschikt voor landbouw. Dankzij de 

huidige technieken voor bemesting, irrigatie, drainage, … zijn er eigenlijk geen 

gronden die niet bruikbaar zijn voor landbouw.” 

Relatieve belang van subdoelstellingen voor “Zo veel mogelijk duurzame 

bedrijven behouden” 

Voor de subdoelstelling “Meest duurzame bedrijven behouden” die onderscheiden wordt 

binnen de doelstelling “Zo veel mogelijk duurzame bedrijven behouden” is 

databeschikbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Momenteel zijn er niet voldoende 

gegevens voorhanden om op een geschikte manier de duurzaamheid van een bedrijf te 

meten. Om die reden vindt men het niet wenselijk om een groot gewicht toe te kennen 

aan deze subdoelstelling. Voor de meeste mensen zou deze subdoelstelling nochtans 

belangrijk zijn, moest ze meetbaar zijn. Ze zou zelfs als een voorwaarde voor de andere 

subdoelstelling kunnen opgenomen worden: “Verwachte gevolgen voor het bedrijf 

minimaliseren” is vooral noodzakelijk voor bedrijven die voldoen aan minimale 

duurzaamheidsvoorwaarden. Er zijn echter ook mensen die vinden dat de duurzaamheid 

van bedrijven bijkomstig is en dat het de taak is van de overheid om alle bedrijven zo veel 

mogelijk te beschermen. 

- “Als je toch prioriteiten moet stellen, dan is het verlies van gronden voor 

hobbybedrijven of bedrijven die niet leefbaar zijn minder belangrijk.” 

- “Als overheid is het onze taak om alles op alles te zetten zodat negatieve 

gevolgen voor elk getroffen landbouwbedrijfje zoveel mogelijk worden 

beperkt, in plaats van enkel in te zetten op duurzame bedrijven.” 

Voorstel voor rangorde en gewichten 

Zoals beschreven is in 2.2 stellen we voor om een algemeen vertrekpunt voor de 

doelstellingenboom te definiëren, waarin niet alleen de doelstellingen en criteria bepaald 

zijn, maar ook hun gewicht. Omdat over deze gewichten geen consensus bereikt werd, 

wordt hier een voorstel gedaan dat de verschillende meningen zo veel mogelijk in 

rekening brengt: 

Op basis van de individuele bevraging blijkt dat iets meer dan de 

helft van de bevraagde mensen de doelstelling ‘gronden met 

hoogste potentieel voor landbouw behouden’ als belangrijkste 

rangschikken. Ook op basis van de toegekende gewichten lijkt 

men deze doelstelling gemiddeld iets belangrijker te vinden. 

Aangezien de cijfers echter zeer dicht bij elkaar liggen en er 

vanuit de groep voor beide doelstellingen argumenten zijn, wordt 

voorgesteld om de twee doelstellingen een gelijk gewicht te 

geven. 

 

Gronden met 
hoogste potentieel 
voor landbouw 

behouden

Zo veel mogelijk 
duurzame bedrijven 
behouden

0,50

0,50
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Op basis van de individuele rangorde en gewichten 

lijkt het dat de “Landbouwgebieden met goede 

perceelsstructuur behouden” gemiddeld als iets 

minder belangrijk beschouwd wordt dan de twee 

andere subdoelstellingen. Er zijn echter ook 

mensen die dit net de belangrijkste doelstelling 

vinden. Ook tijdens de groepsbespreking werd 

deze subdoelstelling zeker niet slechter gescoord 

dan de anderen. Om die reden wordt voorgesteld 

om de drie subdoelstellingen toch een gelijk 

gewicht te geven. 

Tijdens de groepsbespreking werd duidelijk dat het 

gebrek aan data en meetmethode om de duurzaamheid 

van bedrijven te bepalen, een belangrijke hypotheek legt 

op deze subdoelstelling. Aangezien voorlopig enkel het 

criterium productieomvang wordt opgenomen, krijgt deze 

subdoelstelling een laag gewicht. Indien goede criteria 

ontwikkeld worden om de duurzaamheid van bedrijven te 

bepalen, kan deze subdoelstelling een hoger gewicht 

krijgen. 

 

 

Gronden met 
rechtszekerheid en zo 
weinig mogelijk 

beperkingen behouden

Gronden met hoge 
intrinsieke kwaliteit 
behouden

Landbouwgebieden met 
goede perceelsstructuur 
behouden

0,33

0,33

0,33

Verwachte gevolgen voor 
het bedrijf minimaliseren

Meest duurzame bedrijven 
behouden

0,80

0,20



 

 

77..  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  VVAANN  CCRRIITTEERRIIAA  IINN  DDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENNBBOOOOMM  
In dit hoofdstuk worden per subdoelstelling de criteria uit de doelstellingenboom nader 

toegelicht. Er wordt telkens uitgelegd wat de betekenis is van een criterium en waarom 

het belangrijk is voor de waarde van een landbouwperceel. Voor elk criterium wordt ook 

een voorstel gedaan voor de waarderingsfunctie. Deze waarderingsfuncties zijn echter net 

als de gewichten van de doelstellingen project- en gebiedsspecifiek (zie 2.5). Het is dus 

mogelijk dat ze voor een bepaald project moeten aangepast worden. 

77..11..  GGRROONNDDEENN  MMEETT  RREECCHHTTSSZZEEKKEERRHHEEIIDD  EENN  ZZOO  WWEEIINNIIGG  MMOOGGEELLIIJJKK  

BBEEPPEERRKKIINNGGEENN  BBEEHHOOUUDDEENN    

 

Figuur 7.1: Criteria bij de subdoelstelling ‘gronden met rechtszekerheid en zo weinig mogelijk 

beperkingen behouden’ 

Het rechtszekerheidbeginsel betekent volgens het Arbitragehof “dat de inhoud van het 

recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn zodat de rechtzoekenden in redelijke mate de 

gevolgen van een bepaalde handeling kunnen voorzien op het tijdstip dat de handeling 

wordt verricht” (Sebreghts en Tijs, 2007). ‘Gronden met rechtszekerheid’ zijn in dit kader 

gronden die volgens de ruimtelijke ordening bestemd zijn voor agrarisch gebruik. Er wordt 

verwacht dat de grond in landbouwgebruik kan blijven en dat andere sectoren geen 

aanspraak kunnen maken op deze grond. Uit het rechtszekerheidsbeginsel kan echter niet 

worden afgeleid dat alle bestaande situaties, zeker inzake ruimtelijke ordening, definitief 

gehandhaafd moeten blijven (Sebreghts en Tijs, 2007). 

In een goede landbouwzone gelden zo weinig mogelijk beperkingen die een belemmering 

voor het uitvoeren van de landbouwactiviteiten vormen. Er bestaan verschillende 

wetgevingen die beperkingen opleggen aan de activiteiten in welbepaalde zones. Drie 

belangrijke categorieën van mogelijke beperkingen zijn beperkingen in het kader van 

milieu (bemestingsnormen), in het kader van natuurbehoud (habitatrichtlijngebied, 

vogelrichtlijngebied, VEN, natuurreservaat, ramsargebieden) en in het kader van de 

bescherming van monumenten en landschappen (ankerplaatsen, beschermde 

landschappen en monumenten, erfgoedlandschappen). Hieronder worden deze criteria 

meer in detail toegelicht. 

Gewestplanbestemming 

De gewestplanbestemming van een perceel is belangrijk omdat die een impact heeft op 

de rechtszekerheid van het perceel. Bovendien gelden in bepaalde 
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gewestplanbestemmingen beperkingen voor de landbouw. In tabel 7.1 wordt een korte 

beschrijving gegeven van de meest relevante gewestplanbestemmingen voor agrarisch 

gebruik. Er wordt onderscheid gemaakt tussen agrarische bestemmingen, agrarische 

bestemmingen met beperkingen voor landbouw, tijdelijke agrarische bestemmingen en 

niet-agrarische bestemmingen. Globaal is de waardering voor percelen in agrarische 

bestemmingen het grootst (zie tabel 7.2). Percelen in tijdelijke agrarische bestemmingen 

krijgen een iets lagere waardering. Zij kennen momenteel geen beperkingen, maar 

kampen met een verminderde rechtszekerheid. Agrarische bestemmingen met 

beperkingen worden nog minder gewaardeerd. Niet-agrarische bestemmingen bieden 

duidelijk minder rechtszekerheid. De bestemming Landelijke gebieden is ingedeeld bij de 

niet-agrarische bestemmingen. Wanneer deze gebieden in landbouwgebruik zijn, krijgen 

ze echter wel een hoge waardering. 

Binnen elke groep kan indien nodig nog meer onderscheid in waardering gemaakt 

worden. Dit onderscheid zal vaak gebiedsspecifiek zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 

een zone met gewestplanbestemming Ontginningsgebied in een bepaalde streek vrij 

rechtszeker is, terwijl elders op korte termijn de ontginning kan starten. Het is ook 

mogelijk dat er landbouw voorkomt in een gewestplanbestemming die niet in deze tabel 

is opgenomen. In dat geval moet gebiedsspecifiek bekeken worden wat deze 

gewestplanbestemming betekent voor de rechtszekerheid van landbouw en eventuele 

gebruiksbeperkingen. 

Tabel 7.1: Beschrijving van gewestplanbestemmingen die het meest relevant zijn voor agrarisch gebruik 

Agrarische bestemmingen 

Agrarische gebieden 

code 0900 

beschrijving De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 

bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf 

noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid 

voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens 

para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden 

agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts 

opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van 

een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. 

De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 

bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de 

landbouw- en bosgebieden. 

Serregebieden 

code 0930 (Halle-Vilvoorde-Asse) 

beschrijving De gebieden die als "serregebieden" zijn aangeduid, zijn bestemd voor de cultuur onder 

glas alsmede voor landbouw in de ruime zin. Behalve werken en handelingen die verband 

houden met de cultuur onder glas en werken en handelingen als bedoeld bij artikel 11 

van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, zijn in die gebieden 



 

 

werken en handelingen toegelaten die strekken tot vervanging van bestaande woningen 

op verlaten serrebedrijven of tot omschakeling van serrebedrijven naar para-agrarische 

of tuinbouwbedrijven of naar ambachtelijke en kleine of middelgrote ondernemingen die 

niet vervuilend noch milieubelastend zijn. 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 

code 0901 

beschrijving De landschappelijke waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen 

gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te 

doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die 

overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de 

schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen. 

Bouwvrij agrarisch gebied 

code 0916 (Oostende-Middenkust, Kortrijk, Oudenaarde, Antwerpen) 

beschrijving In bouwvrij agrarisch gebied geldt een absoluut bouwverbod met uitzondering voor de 

schuilhokken voor dieren. Voor zover zij verenigbaar zijn met het absoluut bouwverbod 

mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de 

bestemming agrarisch gebied. 

Kleintuingebied 

code 0931 (Aalst – Ninove – Geraardsbergen – Zottegem) 

beschrijving Aanleg en exploitatie in georganiseerd verband van kleintuinbouw. 

Agrarische bestemmingen met beperkingen voor landbouw 

Agrarische gebieden met ecologisch belang 

code 0910 (Veurne-Westkust, Oostende-Middenkust, Ieper-Poperinge, Roeselare-Tielt, 

Dendermonde, Antwerpen, Mechelen, Turnhout, Herentals-Mol, Neerpelt-Bree, Haaselt-

Genk, Limburgs Maasland, Sint-Truiden-Tongeren, Aarschot-Diest, Tienen-Landen, Halle-

Vilvoorde-Asse); 0912 (Leuven) 

beschrijving Agrarische gebieden met ecologisch belang zijn gebieden die omwille van de 

belangrijkheid van de fauna en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op de 

aanpalende groengebieden een uitgesproken ecologische waarde hebben. Alleen die 

werken en handelingen mogen er worden uitgevoerd die het specifiek milieu van planten 

en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden. 

Valleigebieden 

code 0911 (Diksmuide-Torhout, Gentse en kanaalzone, Eeklo-Aalter, St. Niklaas-Lokeren) 

beschrijving De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op de kaart welke de 

bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben de 

bestemming van valleigebied waarin slechts agrarische werken en handelingen worden 

uitgevoerd die het specifiek natuurlijk milieu van planten en dieren en de 

landschappelijke waarde niet schaden. 

Vallei- of brongebieden 

code 0912 (Oudenaarde) 
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beschrijving De agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op de kaart welke de 

bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B, hebben de 

bestemming van vallei- of brongebieden waarin slechts agrarische werken en 

handelingen mogen worden uitgevoerd die het specifiek natuurlijk milieu van planten en 

dieren en de landschappelijke waarde niet schaden. 

Archeologische site 

code 0913 

beschrijving Binnen de gebieden met archeologische waarde mag voor de, door artikel 99 §1, 1° en 4° 

van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening 

bedoelde werken en handelingen de door dat artikel opgelegde vergunning slechts 

worden afgeleverd nadat het Instituut voor Archeologisch Patrimonium, na archeologisch 

onderzoek ter plaatse, haar met redenen omkleed advies heeft doen kennen. Is dat 

advies niet meegedeeld binnen 30 dagen nadat bij ter post aangetekende brief erom is 

verzocht, wordt het geacht gunstig te zijn. 

Landbouwgebied met culturele historische en/of esthetische waarde 

code 0914 (Sint-Truiden-Tongeren) 

beschrijving In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die 

overeenstemmen met de in de grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de 

culturele, historische en esthetische waarde voor het gebied niet in het gevaar brengen. 

Tijdelijke agrarische bestemmingen 

Woonreservegebieden (indien agrarische grondkleur) 

code 0181 (Brugge-Oostkust, Leuven) 

beschrijving Woonreservegebieden zijn bestemd voor wonen en aanverwante activiteiten zoals 

bedoeld in artikel 5.1.0. van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972. Deze gebieden 

kunnen ontwikkeld worden op initiatief van de overheid nadat de noodzaak tot 

aansnijden ervan werd aangetoond aan de hand van een behoeftestudie en de 

stedenbouwkundige aanleg van het gebied met de bijhorende voorschriften werd 

vastgesteld in een bijzonder plan van aanleg. 

Reservegebied voor industriële uitbreiding (indien agrarische grondkleur) 

code 1080 (Ieper-Poperinge, Roeselare-Tielt, St. Niklaas–Lokeren, Neerplet-Bree, Hasselt-Genk, 

Aarschot –Diest, Tienen-Landen, Halle-Vilvoorde-Asse) 1081 (Gentse en Kanaalzone) 

beschrijving De gebieden die als reservegebieden voor industriële uitbreiding zijn aangeduid, kunnen 

op initiatief van de Staat, de provincie, de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij, de 

vereniging van gemeenten of de gemeente worden bestemd voor de aanleg van 

gebieden voor vestiging van industriële en ambachtelijke bedrijven. De bestemming als in 

het eerste lid bepaald kan maar worden verwezenlijkt nadat zij in een door Ons 

goedgekeurd bijzonder plan van aanleg is vastgesteld en voor zover de omliggende 

industriegebieden in voldoende mate zijn bezet en voor zover is aangetoond dat die 

nieuwe bestemming aan een werkelijke behoefte beantwoordt.  

Zolang dat bijzonder plan van aanleg door Ons niet is goedgekeurd en aan de gestelde 

voorwaarde niet is voldaan, mogen in het betrokken gebied slechts werken en 

handelingen uitgevoerd worden die met de bestemming aangegeven door de grondkleur 

in het gewestplan overeenstemmen. 



 

 

Uitbreiding voor bos (indien agrarische grondkleur) 

code 0880 (Oostende-Middenkust) 

beschrijving In de gebieden die als "uitbreidingsgebied voor bos" zijn aangeduid, geldt de bestemming 

die als grondkleur is weergegeven tot op het moment dat de bosuitbreiding effectief 

gerealiseerd wordt. Vanaf dat ogenblik zijn deze gebieden bestemd voor het behoud, de 

bescherming en het herstel van het natuurlijk bosmilieu. Er wordt dan naar gestreefd om 

de wetenschappelijke, sociale en/of pedagogische waarde van dit beboste gebied te 

versterken en te bestendigen. 

Uitbreiding van ontginningsgebieden (indien agrarische grondkleur) 

code 1201 

beschrijving De uitbreidingen van ontginningsgebieden zijn bestemd om te voorzien in de 

noodzakelijke grondreserves voor de ontginning. Ze mogen pas aangesneden worden, 

wanneer de in exploitatie zijnde ontginningsgebieden uitgeput zijn. In afwachting van 

hun exploitatie, zijn deze uitbreidingsgebieden onderworpen aan de voorschriften die 

gelden voor het in de grondkleur aangegeven gebied, mits de toekomstige bestemming 

daardoor niet in gevaar wordt gebracht. 

Andere dan agrarische bestemmingen 

Landelijke gebieden 

code 1700 

beschrijving Zo de agrarische gebieden, de bosgebieden of de groene ruimten niet op het plan zijn 

afgelijnd, worden enkel die handelingen en werken toegestaan, welke noodzakelijk zijn 

voor het behoud van de huidige bestemming. 

Woonzone 

code 01xx 

beschrijving De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 

ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede 

ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden 

afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze 

bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 

zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

Industrie  

code 10xx en 11xx 

beschrijving De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke 

bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en 

de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het 

bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire 

dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, 

namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve 

restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale 

verkoop. 
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Ontginningsgbieden 

code 12xx 

beschrijving In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan 

de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften. Na de stopzetting van de 

ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de 

grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de 

sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan 

worden gerealiseerd. 

Groengebieden 

code 07xx 

beschrijving De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het 

natuurlijk milieu. 

Bosgebieden 

code 08xx 

beschrijving De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het 

bosbedrijf. Daarin zijn gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie van en het 

toezicht op de bossen, evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet 

kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. De overschakeling 

naar agrarisch gebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het 

Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. 

Parkgebieden 

code 05xx 

beschrijving De parkgebieden moeten in hun staat bewaard worden of zijn bestemd om zodanig 

ingericht te worden, dat ze, in de al dan niet verstedelijkte gebieden, hun sociale functie 

kunnen vervullen. 

Parkgebieden met semi-agrarische functie 

code 0510 (St-Truiden – Tongeren) 

beschrijving In de gebieden die als "parkgebieden met semi-agrarische functie" zijn aangeduid, zijn 

werken en handelingen toegelaten die gericht zijn op het behoud en de inrichting van het 

bestaande park of op de aanpassing, uitbreiding en omschakeling van de bestaande 

landbouwbedrijven. 

Recreatiegebieden 

code 04xx 

beschrijving De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische 

accomodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccomodatie. In deze gebieden 

kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het 

recreatief karakter van de gebieden te bewaren. 

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen 

code 02xx 

beschrijving De dienstverleningsgebieden zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven of inrichtingen 

waarvan de functie verder reikt dan de verzorging van de buurt. Voor zover de veiligheid 



 

 

en de goede werking van het bedrijf of de inrichting het vereist, kunnen ze 

woongelegenheid voor de exploitant, de bewakers of het onderhoudspersoneel 

omvatten. 

Infrastructuur 

code 15xx 

beschrijving Bestaande autosnelwegen, aan te leggen autosnelwegen, waterwegen, spoorwegen, … 

Bron: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp/help/leg/gwp_legende_2002.htm, 

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Ngewestplan/startgewestplan.html 

 

Tabel 7.2: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor gewestplanbestemming 

 rangorde waardering score 

Agrarische bestemmingen 1 1>2 100 

Agrarisch gebied 0900    

Serregebieden 0930    

Bouwvrij agrarisch gebied 0916    

Kleintuingebied 0931    

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 0901   90 

Agrarische bestemmingen met beperkingen 3 3>>4 50 

Landbouwgebied met culturele, historische en / 
of esthetische waarde 0914 

  60 

Agrarisch gebied met ecologisch belang 0910    

Valleigebied 0911    

Vallei- of brongebied 0912    

Archeologische site 0913    

Tijdelijke agrarische bestemmingen 2 2>>3 80 

Grondkleur 0900    

Grondkleur 0901    

Grondkleur 1700    

Andere dan agrarische bestemmingen 4  0 

Landelijke gebieden 1700   90 

Parkgebied 05xx    

Parkgebieden met semi-agrarische functie 0510   90 

Groen- en bosgebied 07xx en 08xx    

Woonzone 01xx    

Gebied voor gemeenschapsvoorziening 02xx    

Recreatie 04xx    

Industrie 10xx en 11xx    

Ontginningsgebied 12xx    

Infrastructuur 15xx    

http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/gwp/help/leg/gwp_legende_2002.htm
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Ngewestplan/startgewestplan.html
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Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

Bestemmingswijzigingen zoals aangeduid in een RUP vervangen de 

gewestplanbestemmingen. In gebieden waarvoor een RUP bestaat, wordt het criterium 

gewestplanbestemming dus vervangen door of aangevuld met de informatie uit het RUP.  

In sommige gevallen kan men ervoor opteren om de agrarische bestemmingen die in een 

RUP zijn vastgelegd een hogere waardering te geven dan de overeenkomstige 

gewestplanbestemmingen. Doordat het plan recenter is, verwacht men immers meer 

rechtszekerheid.  

Herbevestiging agrarisch gebied (HAG) 

In het kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur is er een proces 

opgestart voor de herbevestiging van agrarisch gebied (HAG). Dit houdt in dat de 

afbakening van de gebieden van de agrarische structuur versneld kan gebeuren voor de 

grote aaneengesloten landbouwgebieden waarvoor de bestaande gewestplannen nog 

steeds een goede planologische vertaling van de gewenste agrarische structuur zijn [3]. 

De agrarische bestemming wordt in dat geval “herbevestigd”. 

Ook hier kan men ervoor opteren om agrarische bestemmingen die in het kader van het 

HAG-proces herbevestigd zijn, een hogere waardering te geven dan de overeenkomstige 

gewestplanbestemmingen. In HAG verwacht men immers meer rechtszekerheid voor de 

landbouw. 

Bemestingsnormen 

Tot en met 2006 werd voor de bemestingsnormen een onderscheid gemaakt tussen de 

algemene bemestingsnorm en kwetsbare zones. Vanaf 2007 werd heel Vlaanderen door 

Europa afgebakend als kwetsbaar gebied ‘water’ *7+. Er geldt hierdoor voor heel 

Vlaanderen een nieuwe algemene norm: max. 170 kg N/ha  per jaar uit dierlijke mest (zie 

tabel 7.3), behalve op percelen in kwetsbare zone ‘natuur’, in fosfaatverzadigde gebieden 

en in beschermingszones van waterwingebieden.  

Op percelen in kwetsbare zone ‘natuur’ (i.e. natuurgebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden, natuurreservaten en bosgebieden met verstrenging) is 

nulbemesting de norm. Voor huiskavels in kwetsbare zone ‘natuur’ wordt een 

uitzondering gemaakt, daar geldt de algemene bemestingsnorm. Daarnaast is het ook 

mogelijk ontheffing te krijgen. In dat geval gelden de bemestingsregimes van kwetsbare 

zone ‘water’, behalve voor N uit kunstmest op grasland en andere gewassen waar 

strengere normen gelden (respectievelijk 200 kg N/ha, jaar en 150 kg N/ha, jaar). 

In fosfaatverzadigde gebieden is de fosfaatbemesting beperkt tot 40 kg P2O5 kg/ha, jaar. 

Voor percelen met een laag fosfaatbindend vermogen gelden aangepaste normen. In 

beschermingszones type I van de waterwingebieden (grondwaterzone I) mogen geen 

meststoffen opgebracht worden. 



 

 

Op landbouwpercelen die in meer dan één kwetsbare zone liggen, zijn de strengste 

normen van toepassing. 

Tabel 7.3: Overzicht van bemestingsnormen (kg/ha) (bron: website Mestbank [7]) 

Gewasgroep P2O5 N totaal Totale N 

zandgrond 
N dier N ander N kunst 

Algemene bemestingsnorm (kwetsbare zone ‘water’) 

grasland 100 350  170 170 250 
maïs 

vanaf 01/01/08 

vanaf 01/01/09 

      

Vanaf 1/01/07 95 

90 

85 

275 275 170 170 150 

Vanaf 1/01/08 90  270    

Vanaf 1/01/09 85  265    

Vanaf 1/01/10   260    

gewassen lage N 80 125 125 125 125 70 

leguminosen 80 0 0 0 0 0 

suikerbieten 80 220 220 170 170 150 

andere 

vanaf 01/01/08 

vanaf 01/01/09 

      

Vanaf 1/01/07 95 

90 

85 

275 275 170 170 175 

Vanaf 1/01/08 90      

Vanaf 1/01/09 85      

indien 

graangewassen 

 275  170 170 175 

Vanaf 1/01/07 95 

90 

85 

 275    

Vanaf 1/01/08 90  270    

Vanaf 1/01/09 85  265    

Vanaf 1/01/10   260    

Nulbemesting (kwetsbare zone ‘natuur’) 

grasland Enkel bemesting door rechtstreekse uitscheiding bij begrazing (max. 

2 GVE/ha) 

2 GVE/ha 

2 GVE/ha 

0 

0 

huiskavels Zie algemene bemestingsnorm 

Fosfaatverzadigde gebieden 

Alle teelten 40  

Uitzondering: Percelen met laag fosfaatbindend vermogen 

grasland 90  
maïs 80  

gewassen lage N 70  

leguminosen 70  

suikerbieten 70  

graangewassen 70  

andere 70  

Waterwingebieden 

Geen bemesting 

Naast de bemestingsnormen in bovenstaande tabel zijn er nog specifieke situaties, zoals 

beheerovereenkomsten, derogatie en ontheffing. Wanneer een landbouwer voor een 

perceel een beheerovereenkomst ‘water’ of ‘100 kg N uit chemische meststoffen’ afsluit, 

gelden de bemestingsnormen van de beheerovereenkomst. In bepaalde omstandigheden 

kan een landbouwer derogatie verkrijgen. Concreet betekent dit dat voor bepaalde 
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soorten dierlijke mest  hogere bemesting dan 170 kg N/ha toegelaten wordt op percelen 

waar derogatiegewassen – gewassen met lange groeiperiode en hoge stikstofopname – 

geteeld worden. In kwetsbare zones ‘natuur’ is het mogelijk ontheffing te krijgen van de 

nulbemesting.  

De geldende bemestingsnorm op een perceel kan bepaald worden op basis van de kaart 

met MAP-gebieden (AGIV, 2001).  

Tabel 7.4: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor bemestingsnormen 

Bemestingsnorm rangorde waardering score 

Algemene norm – met derogatie 1 1>2 100 

Algemene norm 2 2>3 80 

Fosfaatverzadigde gebieden 3 3>>4 70 

2 GVE/ha + 100 kg N uit chemische 

meststoffen 

4 4>5 40 

Nulbemesting 5 5>6 20 

Waterwingbieden 6  0 

VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) 

Het VEN is de ruggengraat van de natuurlijke structuur en bestaat uit gebieden met een 

hoge natuurkwaliteit. Om die kwaliteit te behouden, te ontwikkelen en te versterken, zijn 

algemene beschermingsmaatregelen en specifieke maatregelen per gebied noodzakelijk. 

De maatregelen die opgelegd (kunnen) worden, zijn terug te vinden in het natuurdecreet 

en het zogenaamde maatregelenbesluit. Deze bevatten algemene 

beschermingsvoorschriften die in elk VEN-gebied gelden en mogelijk bijkomende 

beschermingsvoorschriften die per gebied via een natuurrichtplan kunnen worden 

opgelegd [5].  

De principes (die relevant zijn voor de landbouw) voor de bescherming van de 

natuurwaarden binnen het VEN zijn [5]:  

1. Bemesting kan volgens hetgeen is vastgelegd in het Mestdecreet.  

2. Bestrijdingsmiddelen mogen enkel ingezet worden indien ontheffing op het 

bemestingsverbod is gegeven vanuit het Mestdecreet.  

3. Het bestaande landschap krijgt extra bescherming. Het verwijderen van 

akkerranden, bermen, bomenrijen, … die mee het landschap vorm geven, is niet 

mogelijk in het VEN.  

4. In het VEN mogen vegetaties en kleine landschapselementen niet worden 

gewijzigd. Dit betekent dat bijvoorbeeld duinen, heiden, moerassen, vennen, poelen, 

holle wegen en bronnen beschermd zijn. De graslanden zijn een speciaal geval. De 

soortenrijke graslanden (de historisch permanente graslanden) zijn sowieso volledig 

beschermd. De typische permanente graasweides uit de landbouw mogen niet worden 

omgezet in akkers. Permanent wil zeggen dat ze minimaal 4 jaar onafgebroken als 

graasweide hebben gediend. 



 

 

5. Binnen het VEN willen we de waterhuishouding zoals die nu is behouden. 

Bestaande drainage en irrigatie mag blijven en onderhouden worden. Waterlopen 

mogen onderhouden worden volgens de Code van Goede Natuurpraktijk. Wijzigingen 

aan de waterhuishouding zoals het aanleggen van nieuwe drainages, het rechttrekken 

van waterlopen, … zijn verboden. 

Landbouwactiviteiten in VEN zijn dus onderhevig aan beperkingen, waardoor deze 

percelen een lagere waardering krijgen. 

Speciale beschermingszones: habitat- en vogelrichtlijngebied 

Natura 2000 is de verzamelnaam voor het Europees netwerk van habitat- en 

vogelrichtlijngebieden. Een vogelrichtlijngebied is een speciale beschermingszone (SBZ) 

aangewezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) ), aangewezen bij besluit 

van de Vlaamse regering van 17 oktober 1988. Deze richtlijn beoogt randvoorwaarden en 

minimumnormen vast te stellen ter bescherming van alle in het wild levende vogels (De 

Smedt et al., 2007). Een habitatrichtlijngebied is volgens Richtlijn 92/43/EEG 

(Habitatrichtlijn) een afgebakend gebied, waarin gestreefd wordt naar de instandhouding 

van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Deze 

speciale beschermingszones werden vastgesteld voor Vlaanderen in het Besluit van de 

Vlaamse regering van 24 mei 2002 (Belgisch Staatsblad, 2002a).  

In gebieden die afgebakend zijn als SBZ geldt een regelgeving voor mogelijke nieuwe 

activiteiten (o.a. habitattoets); bestaande activiteiten moeten aan de 

instandhoudingplicht voldoen. De aanduiding van gebieden als SBZ betekent niet 

noodzakelijk dat landbouw er niet langer thuishoort, maar er kunnen wel beperkingen 

opgelegd worden aan de landbouw, zoals verscherpte bemestingsnormen of beperkingen 

inzake het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit is afhankelijk van de gebiedsspecifieke 

doelstellingen die worden uitgewerkt in het natuurrichtplan1. Welke maatregelen kunnen 

opgenomen worden in een natuurrichtplan en wat de interactie is met gewestplannen, 

ruimtelijke uitvoeringsplannen, … staat beschreven in  Art. 9 van het Decreet 

Natuurbehoud (Belgisch Staatsblad, 2002b). De opmaak en goedkeuring van de 

natuurrichtplannen voor speciale beschermingszones is echter nog niet afgerond. Dit 

betekent dat er voorlopig nog geen specifieke beperkingen gelden. 

Natuurreservaat  

De Vlaamse regering kan terreinen die van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling 

van de natuur of het natuurlijk milieu, aanwijzen of erkennen als natuurreservaat. Binnen 

de natuurreservaten gelden, behoudens ontheffing in het goedgekeurde beheersplan, een 

aantal verbodsbepalingen (Vlaamse regering, 1997a). Bovendien wordt in deze 

natuurreservaten via een aangepast beheer, een natuurstreefbeeld behouden of 

                                                           

1
 Natuurrichtplannen zijn een instrument uit het Decreet Natuurbehoud om het 

gebiedsgericht natuurbeleid te vertalen op het terrein (De Smedt et al., 2007).  
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ontwikkeld. Voor elk natuurreservaat wordt een beheersplan opgesteld, met maatregelen 

die getroffen worden voor het beheer en de inrichting van het gebied. Landbouw is in 

deze gebieden aan strenge restricties onderworpen. 

Voorkooprecht natuur  

Het recht van voorkoop in kader van het natuurbehoud werd ingesteld om ecologisch 

waardevolle percelen in afgebakende gebieden te kunnen aankopen en veilig te stellen 

door een aangepast beheer [6]. Het Vlaamse Gewest heeft het recht van voorkoop bij 

verkoop van onroerende goederen gelegen: 

 in het Vlaams Ecologisch Netwerk, met uitzondering van de 

onroerende goederen uitgesloten door de Vlaamse regering;  

 in de natuurreservaten en hun uitbreidingszone gelegen binnen de 

groen- en bosgebieden, de bosuitbreidingsgebieden en de met al deze 

gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de 

plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in 

de ruimtelijke ordening, of het VEN.  

 in een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de 

groen- en bosgebieden en de bosuitbreidingsgebieden (en de met al 

deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op 

de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht 

in de ruimtelijke ordening) gelegen binnen het IVON; in de afbakening 

van een natuurinrichtingsproject.  

De erkende terreinbeherende natuurverenigingen hebben het recht van voorkoop bij 

verkoop van onroerende goederen, die zij huren of in erfpacht hebben, gelegen: 

 in het Vlaams Ecologisch Netwerk;  

 in een door de Vlaamse regering afgebakende perimeter binnen de 

groen- en bosgebieden gelegen in het IVON;  

 in de natuurreservaten en hun uitbreidingszone;  

 in de bosreservaten;  

 in de afbakening van een natuurinrichtingsproject. 

Door het recht van voorkoop geldt een verminderde rechtszekerheid voor 

landbouwactiviteiten in deze gebieden. Dit kan in rekening gebracht worden bij het 

bepalen van de waarde van een landbouwperceel.  

Ramsargebieden 

Ramsargebieden zijn gebieden die in het kader van de internationale Ramsar-conventie 

zijn afgebakend als watergebieden van internationale betekenis op ecologisch, botanisch, 

zoölogisch, limnologisch of hydrologisch vlak, waarbij het belang als habitat voor 

watervogels voorop staat. Het doel van deze conventie is "het behoud en het 

oordeelkundig gebruik van alle watergebieden door middel van plaatselijke, regionale en 

nationale acties en internationale samenwerking, als bijdrage tot het tot stand komen van 

een duurzame ontwikkeling in de gehele wereld". In deze gebieden kunnen beperkingen 



 

 

opgelegd worden aan de landbouwactiviteiten, zoals verstrengde bemestingsnormen of 

specifieke beperkingen in het kader van een natuurrichtplan (De Smedt et al., 2007) . 

Beschermde monumenten en landschappen 

In gebieden die afgebakend zijn als beschermd landschap moet gezorgd worden voor de 

nodige instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat houden en niet 

ontsieren, beschadigen of vernielen van het landschap. Hier worden dus 

randvoorwaarden aan de landbouw opgelegd. De algemene beschermingsvoorschriften 

werden vastgelegd door het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 1997 houdende 

algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van 

een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen 

(Vlaamse Regering, 1997b). 

Ankerplaatsen, relictzones en erfgoedlandschappen 

Er bestaan allerhande initiatieven om de traditionele rurale landschappen in Europa te 

inventariseren en veilig te stellen. De landschapsatlas [8] biedt met de afbakening van 

ankerplaatsen en (relicten van) traditionele landschappen een basis voor een actief beleid 

inzake landschapszorg. Volgens het decreet betreffende de landschapszorg (16 april 1996, 

13 februari 2004, 9 mei 2008) vormt de definitieve aanduiding als ankerplaats de basis 

voor een aanduiding als erfgoedlandschap. In een erfgoedlandschap moet iedereen die 

werken en handelingen verricht of hiertoe opdracht verleent, zoveel als mogelijk zorg in 

acht nemen voor de waarden en typische landschapskenmerken van een 

erfgoedlandschap zoals bepaald in het van toepassing zijnde RUP of plan van aanleg. 

Momenteel zijn er echter nog geen erfgoedlandschappen aangeduid. 

Concretisering per gebied 

De beperkingen die vanuit natuur- of landschapsbescherming opgelegd worden zijn vaak 

gebiedsspecifiek (bv. afhankelijk van gebiedsspecifieke instandhoudingdoelstellingen). Het 

is daarom moeilijk om een globale waarderingsfunctie voor deze beperkingen te geven. Er 

kan wel een globale vergelijking gemaakt worden van de gemiddelde (verwachte) impact 

van de afbakeningen om zo een globale rangorde op te stellen (zie 7.7). Wanneer voor 

een projectgebied de beperkingen concreet ingevuld zijn of als de impact beter gekend is, 

moet de waarderingsfunctie hieraan aangepast worden. 
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77..22..  GGRROONNDDEENN  MMEETT  HHOOGGEE  IINNTTRRIINNSSIIEEKKEE  KKWWAALLIITTEEIITT  BBEEHHOOUUDDEENN  

 

Figuur 7.2: Criteria van de subdoelstelling ‘gronden met hoge intrinsieke kwaliteit behouden’ 

Bodemgeschiktheidsklasse 

De kwaliteit van de bodem is belangrijk voor de landbouw. Op een perceel met lage 

bodemkwaliteit zal een lagere opbrengst gehaald kunnen worden dan op een perceel met 

hoge bodemkwaliteit. Het al dan niet geschikt zijn van een bepaalde bodem voor een 

bepaalde teelt is te wijten aan uiteenlopende factoren [9]:  

- bodemkenmerken van boven- en ondergrond (fysisch, scheikundig en biologisch)  
- klimaat: temperatuur, zonneschijn en neerslag  
- hydrologie  
- fytotechnische kenmerken: cultivar, zaaitijdstip, oogstdatum  
- socio-economische situatie  

De bodemkwaliteit van een perceel kan afgeleid worden uit de bodemgeschiktheidskaart 

[9]. Deze kaart is opgemaakt voor de land- en tuinbouw voor het volledige grondgebied 

van Vlaanderen op basis van de digitale bodemkaart. De bodemkundige informatie vervat 

in de bodemkaart (nl. de fysische bodemeigenschappen) geeft slechts een bepaald aspect 

van de bodemgeschiktheid weer, namelijk de intrinsieke natuurlijke vruchtbaarheid, 

gebonden aan de bodemserie. Andere aspecten zoals de scheikundige en biologische 

bodemkenmerken, fytotechnische kenmerken of de socio-economische situatie worden 

hier niet in rekening gebracht. 

Een geschiktheidsklasse groepeert die bodems die voor eenzelfde teelt en dezelfde 

teeltvoorwaarden (bewerking, bemesting,...) nagenoeg dezelfde opbrengst geven tegen 

ongeveer gelijke kostprijs. Er wordt uitgegaan van 5 geschiktheidsklassen op basis van het 

rendement, uitgedrukt in % van het optimale rendement op de beste bodem.  

Geschiktheidsklasse Omschrijving % van optimale rendement 

Klasse 1 zeer geschikt 90-100 % 
Klasse 2 geschikt 75-90% 

Klasse 3 matig geschikt 55-75 % 

Klasse 4 weinig geschikt 30-55% 

Klasse 5 ongeschikt 0-30% 

De afstand tussen twee opeenvolgende geschiktheidsklassen wordt gelijk ervaren. Er 

wordt dus een lineaire waarderingsfunctie voorgesteld (zie tabel 7.5). Door de uitgebreide 

mogelijkheden van bodemverbetering, o.a. door bemesting, wordt verondersteld dat alle 

bodems bruikbaar zijn voor landbouw. Dit blijkt ook uit het feit dat de onderzochte 

percelen steeds in landbouwgebruik zijn. Om die reden krijgen bodems uit klasse 5 toch 

nog een redelijke waardering.  

Gronden met 
hoogste potentieel 

voor landbouw 
behouden

Gronden met hoge 
intrinsieke kwaliteit 

behouden

bodemgeschiktheidsklasse

erosiegevoeligheid

overstromingskans



 

 

De geschiktheidsklassen worden bepaald per teelt. De waardering van de percelen 

gebeurt op basis van de meest geschikte teelt. 

Tabel 7.5: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor bodemgeschiktheid 

Geschiktheidsklasse rangorde waardering score 

zeer geschikt 1 1>2 100 

geschikt 2 2>3 80 

matig geschikt 3 3>4 60 

weinig geschikt 4 4>5 40 

ongeschikt 5  20 

Overstromingskans 

Wanneer een landbouwperceel overstroomt heeft dit verschillende gevolgen voor de 

landbouw (VITO, 2006): In eerste instantie is er natuurlijk een opbrengstverlies. Bij een 

bepaalde mate van overstroming zullen sommige teelten zelfs in het geheel niet meer 

mogelijk zijn. Daarnaast is er bodemverontreiniging mogelijk door aanvoer van vervuild 

slib, structuurschade zoals verslemping en mogelijk ook indirecte effecten zoals een 

toename van veeziekten en plantenziekten door besmetting van het grasland met 

schimmels, bacteriën, onkruiden. 

Hoe groot het effect is van een overstroming is afhankelijk van de kenmerken van de 

overstroming, zoals frequentie, duur en ernst (overstromingsdiepte) van overstroming en 

het tijdstip van overstroming (bijvoorbeeld winter of zomer). Daarnaast spelen ook de 

perceelskenmerken een belangrijke rol. Het gaat daarbij over de teelt op het 

overstroomde perceel, maar ook over de draagkracht van de toplaag. Deze draagkracht 

bepaalt namelijk of er schade is door berijding of beweiding van het perceel. De tijd die 

nodig is om de draagkracht te herstellen na een overstroming, is afhankelijk van de 

snelheid waarmee het oppervlaktewaterpeil terug daalt plus de reactietijd van het 

grondwater. Deze tijd is afhankelijk van het ontwateringstelsel (drainage, greppels en 

sloten), de doorlatendheid van de bodem (korrelgrootteverdeling) en de 

grondwaterstand. Tenslotte is de impact van een overstroming afhankelijk van de 

bedrijfsvoering. Bedrijven die slechts een klein aandeel overstroombaar gebied hebben, 

kunnen gemakkelijker rekening houden met de overstromingskans in hun teeltplan of 

locatieplanning voor begrazing.  

Er bestaan verschillende kaarten die de overstromingskans voor een gebied inschatten: 

- recent overstroomde gebieden (ROG): Op deze kaart worden de gebieden 

aangeduid die in de periode 1988-2005 minstens één keer overstroomden [10]. 

De kaarten worden zo goed mogelijk aangepast op basis van actuele informatie. 

- van nature overstroombare gebieden (NOG): Deze kaart toont de ruimte die 

waterlopen permanent of periodiek zouden innemen in afwezigheid van de in 

Vlaanderen veelvuldig gebouwde kanaliserende en beschermende 

infrastructuren. De gebieden die van nature overstroombaar zijn, werden 

afgebakend door te zoeken naar sporen in de bodem nagelaten door historische 
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overstromingen vanuit waterlopen (valleigebieden) of de zee (polders). In dit 

geval gaat het dus over natuurlijke, historische overstromingsgebieden [10]. 

- gemodelleerde overstroombare gebieden (MOG): overstromingsgebieden 

afgebakend op basis van modelleringstudies (MVG, 2007) 

- overstromingsgevoelige gebieden [11]: Deze kaart is aangemaakt in het kader 

van de watertoets en bevat effectief en mogelijk overstromingsgevoelige 

gebieden. De effectief overstromingsgevoelige gebieden worden aangeduid op 

basis van de kaarten MOG en ROG. 

- risicozones voor overstroming [10]: Dit zijn plaatsen die aan terugkerende en 

belangrijke overstromingen blootgesteld werden of kunnen worden. Deze kaart is 

opgemaakt in het kader van verzekering tegen de gevolgen van overstroming 

(Belgisch staatsblad, 2007). De risicozones voor overstroming worden net als de 

effectief overstromingsgevoelige gebieden bepaald op basis van de MOG en ROG 

(MVG, 2007). Voor ‘risicozones voor overstroming’ worden echter enkel 

overstromingsdiepten hoger dan 30cm in rekening gebracht en is de 

herhalingsperiode beperkt tot maximaal 25 jaar. De risicokaart overstroming zal 

dan ook minder gebieden afbakenen dan de kaart ‘overstromingsgevoelige 

gebieden’ *11+. 

Het meest gedifferentieerde beeld van de overstromingskans op een landbouwperceel 

krijgt men op basis van de kaart ‘overstromingsgevoelige gebieden’. Hiermee kan 

onderscheid gemaakt worden in ‘effectief overstromingsgevoelig’, ‘mogelijk 

overstromingsgevoelig’ en ‘geen risicozone’. De kaart biedt verder echter geen inzicht in 

het verwachte tijdstip, de frequentie, duur,… van de overstroming. Bovendien zullen op 

deze kaart enerzijds risicozones ontbreken, anderzijds zullen zones aangeduid zijn waar 

het overstromingsrisico niet langer bestaat. Actualisatie van de kaart is daarom steeds 

nodig (MVG, 2007).  

Op basis van de momenteel beschikbare kaarten kan slechts een benadering van de 

verwachte impact bekomen worden. Het criterium ‘overstromingskans’ mag daarom geen 

te zwaar gewicht krijgen. Wanneer in de toekomst meer gedetailleerde kaarten 

beschikbaar komen, of wanneer in een bepaald project bijkomende informatie 

beschikbaar is uit terreinkennis of enquêtes, kan de waarderingsfunctie beter uitgewerkt 

worden en kan dit criterium een hoger gewicht krijgen. In de toekomst zouden 

bijvoorbeeld ook kaarten van overstromingsgebieden, afgebakend in goedgekeurde 

bekkenbeheerplannen, gebruikt kunnen worden [12]. Hierdoor zou meer gedetailleerde 

informatie beschikbaar komen over het te verwachten tijdstip van overstroming, de 

overstromingsfrequentie, overstromingsdiepte, overstromingsduur,… De concrete 

gevolgen van de overstroming voor het perceel zouden daardoor beter ingeschat kunnen 

worden en er zou dus ook een meer gedifferentieerde waarderingsfunctie kunnen 

opgesteld worden.  

 

 



 

 

Tabel 7.6: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor overstromingskans 

Overstromingskans rangorde waardering score 

geen risicozone 1 1>>2 100 

Mogelijk overstromingsgevoelig 2 2>>>3 60 

Effectief overstromingsgevoelig 3  0 

Erosiegevoeligheid 

Erosiegevoelige percelen zijn landbouwkundig minder interessant dan percelen zonder (of 

met weinig) erosie.  

De erosiegevoeligheid kan ingeschat worden op basis van de potentiële 

bodemerosiekaart. Voor het opstellen van deze kaart werden de actuele en de potentiële 

erosiesnelheid per (aangifteplichtig) landbouwperceel voor Vlaanderen berekend als de 

som van watererosie en bewerkingserosie [9]. De actuele bodemerosiekaart-Land geeft 

een geschatte erosiesnelheid per perceel op basis van het huidig landgebruik. Hierbij werd 

de erosie voor weiland 0 verondersteld. Daarnaast bevat het digitale bestand ook de 

geschatte erosiesnelheden voor de percelen weiland indien deze in akkerland zouden 

omgezet worden. Er worden geen individuele erosie-evenementen, vb. bij uitzonderlijk 

hevige neerslag, voorspeld, wel een beeld van de erosiegevoeligheid op lange termijn. 

Wanneer deze waarden worden gevisualiseerd, bekomt men de potentiële 

bodemerosiekaart. 

Erosie is vooral een probleem op sterk erosiegevoelige percelen (zie tabel 7.7). Op 

percelen met lichte of matige erosiegevoeligheid kan de erosie vrij eenvoudig beperkt 

worden door aangepaste teeltmethoden (ploegen volgens hoogtelijnen,…) en 

gewaskeuze. Dit heeft weinig effect op het inkomen. 

Tabel 7.7: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor erosiegevoeligheid 

Erosiegevoeligheid rangorde waardering score 

Niet erosiegevoelig (klasse 5+6) 1 1>2 100 

Licht erosiegevoelig (klasse 4) 2 2 >3 70 

Matig erosiegevoelig (klasse 2+3) 3 3>>>4 50 

Sterk erosiegevoelig (klasse 1) 4  0 

77..33..  LLAANNDDBBOOUUWWGGEEBBIIEEDDEENN  MMEETT  GGOOEEDDEE  PPEERRCCEEEELLSSSSTTRRUUCCTTUUUURR  BBEEHHOOUUDDEENN  

 

Figuur 7.3: Criteria van de subdoelstelling ‘landbouwgebieden met goede perceelstructuur behouden’ 

Een goede perceelsstructuur draagt bij tot een goede bedrijfsvoering met doorgaans 

lagere kosten en hogere opbrengsten. Van Huylenbroeck (1989) beschrijft dit uitgebreid 

in het kader van zijn onderzoek rond de evaluatie van ruilverkavelingprojecten. 
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Versnipperingsgraad landbouwgebied 

Dit criterium geeft weer of het gaat om een aaneengesloten landbouwgebied of een sterk 

versnipperd gebied. Een mooi aaneengesloten landbouwgebied is waardevoller dan 

individuele percelen die verspreid liggen tussen een ander grondgebruik (bebouwing, 

natuur,…). Bovendien kan het al dan niet doorbreken van een aaneengesloten gebied een 

belangrijk aandachtspunt zijn bij de keuze van een locatie: een inplanting van een nieuwe 

functie midden in een open ruimte is nadeliger dan een inplanting aan de rand. 

Voor dit criterium moet de praktische uitwerking nog gebeuren. Het kan wel al in rekening 

gebracht worden op basis van een visuele analyse van de kaarten. 

Afstand perceelscluster tot bedrijfszetel 

Een “cluster” is een aaneengesloten groep van percelen van hetzelfde bedrijf. De afstand 

van een cluster tot de bedrijfszetel wordt berekend als de kleinste afstand tussen de 

cluster en de bedrijfszetel. Gebieden waar de afstand van de perceelsclusters tot de 

bedrijfszetel klein is, zijn beter gestructureerd dan gebieden waar deze afstand groot is. 

Door de afstand van perceelsclusters tot de bedrijfszetel te bekijken krijgen verderaf 

gelegen percelen die wel deel uitmaken van een aaneengesloten perceelsblok een hogere 

waardering. Dit komt meer overeen met de realiteit dan wanneer enkel de afstand van de 

individuele percelen bekeken wordt. 

Algemeen kan gesteld worden: hoe dichter een perceel bij het bedrijf, hoe beter. Er is 

echter een straal rond de bedrijfszetel waarbinnen de percelen heel belangrijk zijn voor 

het bedrijf. Omgekeerd kan vanaf een bepaalde afstand gesteld worden dat het perceel 

zeer ver en dus niet meer gunstig ligt. Dit kan weergegeven worden in onderstaande 

waarderingsfunctie (fig. 7.4). Percelen tot 100m worden zeer sterk gewaardeerd, percelen 

verder dan 3 km krijgen een zeer lage score. Percelen tussen 2 en 3 km krijgen ook al een 

zeer lage score. Afhankelijk van de toestand in een gebied kunnen deze knikpunten elders 

liggen. In gebieden waar de meeste percelen zeer dicht bij het bedrijf liggen, zal de 

waarderingsfunctie bijvoorbeeld sneller dalen. Omgekeerd zullen in gebieden waar de 

gemiddelde afstand tot de bedrijfszetel hoog is, verre percelen nog een hogere 

waardering krijgen. De waardering voor het afstandscriterium kan ook anders zijn in een 

gebied met voornamelijk melkveebedrijven dan in een akkerbouw- of fruitteeltgebied. 

De voorgestelde waarderingsfunctie kan ook omgezet worden in klassen (zie tabel 7.8). 

De scores voor de percelen verder dan 100 m kunnen berekend worden op basis van 

vergelijking 7.1. Deze continue berekening ligt dichter bij de oorspronkelijke 

waarderingsfunctie, maar zoals blijkt uit de sensitiviteitsanalyse heeft de omzetting naar 

klassen weinig invloed op het eindresultaat indien de klassen voldoende dicht bij de 

continue functie liggen (zie 3.2). 

 



 

 

 

Figuur 7.4: Voorbeeld van een continue waarderingsfunctie voor afstand tot bedrijfszetel 

Tabel 7.8: Voorbeeld van een waarderingsfunctie in klassen voor afstand tot bedrijfszetel 

Afstand tot de bedrijfszetel rangorde waardering score 

< 100m 1 1~2 100 

100m - 200m 2 2>3 90 

200m – 500 m 3 3>4 70 

500m - 1 km 4 4>5 50 

1 km - 2 km 5 5>6 30 

2 - 3 km 6 6~7 10 

> 3 km 7  0 

Dit afstandscriterium wordt ook opgenomen onder de subdoelstelling ‘verwachte 

gevolgen voor het bedrijf minimaliseren’ met de naam ‘huiskavel’. Om te voorkomen dat 

het criterium te zwaar doorweegt in de totaalkaart, kunnen de gewichten die het 

criterium in elke doelstelling krijgt, herschaald worden bij de laatste aggregatiestap. 

Hierdoor kan je per doelstelling het gewenste gewicht geven aan dit criterium zonder 

rekening te houden met het gewicht in de finale aggregatie. 

Perceelsoppervlakte 

Grotere percelen zijn arbeidstechnisch meer geschikt, ze hebben minder 

opbrengstverliezen langs de perceelsranden en er is een betere gewascontrole mogelijk. 
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Voor afstand tot bedrijfszetel > 100m: 

scoreafstand bedrijfszetel = 104,48 x e 
-0.0009 x afstand bedrijfszetel

      (vergelijking 7.1) 



 

 

89 

Algemeen kan gesteld worden: hoe groter de perceelsoppervlakte, hoe beter (Van 

Huylenbroeck, 1989:121ev). Er zou dus een lineaire waarderingsfunctie kunnen 

voorgesteld worden. Uit de statistieken van de perceelsoppervlakte in Vlaanderen (zie 

3.3) blijkt echter dat een perceel vanaf 3 ha reeds groot is naar Vlaamse normen. Daarom 

wordt ervoor geopteerd om percelen vanaf 3 ha reeds de maximale waardering te geven  

en percelen tussen 2 en 3 ha ook al een vrij hoge waardering (zie waarderingsfunctie 

‘klassen’ in fig. 7.5). Percelen met een gemiddelde perceelsoppervlakte voor Vlaanderen 

(mediaan) krijgen een gemiddelde waardering. Het is mogelijk dat in een projectgebied 

meer of net minder grote percelen voorkomen ten opzichte van de verdeling in 

Vlaanderen. Indien nodig kan de waarderingsfunctie aan deze situatie aangepast worden. 

Figuur  7.5: Voorbeeld van een continue waarderingsfunctie voor perceelsoppervlakte tussen 0 en 2 ha 

De scores voor de percelen tussen 0 en 2 ha kunnen berekend worden op basis van 

vergelijking 7.2. De waarderingsfunctie kan ook omgezet worden in klassen (zie tabel 7.9). 

De continue berekening ligt dichter bij de oorspronkelijke waarderingsfunctie, maar zoals 

blijkt uit de sensitiviteitsanalyse heeft de omzetting naar klassen weinig invloed op het 

eindresultaat indien de klassen voldoende dicht bij de continue functie liggen (zie 3.2). 

Tabel 7.9: Voorbeeld van een waarderingsfunctie in klassen voor perceelsoppervlakte 

Perceelsoppervlakte rangorde waardering score 

> 3 ha 1 1~2 100 

2 – 3 ha 2 2>3 90 

1,5 – 2 ha 3 3>4 70 

1 – 1,5 ha 4 4>5 50 

0,5 – 1 ha 5 5>6 30 

< 0,5 ha 6  10 

y = 40,278x + 0,2778
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De perceelsoppervlakte kan afgeleid worden uit de eenmalige perceelsregistratie (EPR-

data). Een perceel wordt daarbij gedefinieerd als een cultuurgrond die geregistreerd 

wordt met één gebruiker en één teelt en die niet doorsneden wordt door infrastructuren. 

Dit betekent dat de grenzen van een perceel jaarlijks kunnen veranderen, afhankelijk van 

het teeltplan van een bedrijf. Perceelsgrootte is dus geen vast gegeven. Bovendien zijn in 

de praktijk de grenzen van een perceel soms niet up to date. Zo kan het zijn dat 2 naast 

elkaar gelegen percelen apart aangegeven worden, maar dat ze in de praktijk als 1 perceel 

bewerkt worden. 

Perceelsvorm 

Rechthoekige percelen zijn arbeidstechnisch meer geschikt. De rechthoekigheid van een 

perceel kan bepaald worden met behulp van een vormcoëfficiënt. Rechthoekige percelen 

krijgen dan een hogere waardering dan onregelmatig gevormde percelen. Deze 

vormcoëfficiënt staat voorlopig nog niet op punt. 

Nabijheid infrastructuur 

Landbouwactiviteiten kunnen nood hebben aan bepaalde infrastructuur. Dit kunnen 

uiteenlopende zaken zijn, zoals beschikbaarheid water, veiling,…  Momenteel zijn er 

echter geen gegevens voorhanden om dit criterium op te nemen. Wanneer in een bepaald 

gebied informatie beschikbaar is, kan deze eventueel opgenomen worden. 

Aangezien de nuttige infrastructuur afhankelijk is van het type landbouw, zal dit criterium 

anders ingevuld moeten worden naargelang de landbouwactiviteiten die voorkomen in 

een gebied. 

Voor perceelsoppervlakte tussen 0 en 2 ha: 

scoreperceelsoppervlakte  = 40,278 x perceelsoppervlakte  + 0,2778    (vergelijking 7.2) 
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77..44..  VVEERRWWAACCHHTTEE  GGEEVVOOLLGGEENN  VVOOOORR  HHEETT  BBEEDDRRIIJJFF  MMIINNIIMMAALLIISSEERREENN  

 

Figuur 7.6: Criteria van de subdoelstelling ‘verwachte gevolgen voor het bedrijf minimaliseren’ 

De verwachte gevolgen voor een bedrijf van het verlies van bepaalde percelen zijn 

afhankelijk van: 

- het belang van de verloren percelen voor de bedijfsvoering. Dit wordt vastgesteld 

aan de hand van de criteria “vaste investering op perceel”, “huiskavel”, 

“grondgebruiksintensiteit teelten”, “ruwvoederbalans”, “mestoverschot” en 

“MTRrechten”. De meeste van deze criteria berekenen een “gemiddeld belang” 

van de percelen op een bepaald bedrijf. Enkel “vaste investering op perceel” en 

“huiskavel” maken een onderscheid binnen de percelen van één bedrijf. 

- het aandeel van het bedrijf dat in het projectgebied ligt en dus verloren zou gaan. 

Dit wordt gemeten met behulp van de criteria absolute en relatieve oppervlakte in 

projectgebied.  

Vaste investering op het perceel 

Een perceel waarop een vaste investering gebeurd is, betekent een belangrijker verlies 

voor een bedrijf. Om die reden krijgen percelen met bedrijfsgebouwen, serres of 

boomgaarden een hogere waardering. 

Wanneer de bedrijfszetel zelf in het gebied ligt, heeft de ontwikkeling van een nieuwe 

activiteit of de afbakening als een niet-agrarische bestemming natuurlijk een zeer grote 

impact op het bedrijf. Percelen waar een bedrijfszetel op ligt, krijgen daarom bijzondere 

aandacht. Bedrijven waarvan de bedrijfszetel in het projectgebied ligt, worden best ook 

zeer nauwlettend geanalyseerd, bijvoorbeeld door een eindscore op bedrijfsniveau te 

berekenen (zie 2.4). 

Huiskavel 

De ligging van de percelen tegenover elkaar en tegenover de bedrijfszetel wordt de 

kavelstructuur genoemd. Percelen die grenzen aan een perceel waarop de bedrijfszetel, 

stallen of gebouwen staan, noemen we huiskavels (i.e. clusterafstand = 0). Percelen die 

elders gelegen zijn, noemen we veldkavels. Huiskavels vergemakkelijken voor een bedrijf 

de teelt- en dieropvolging. Dit geldt vooral voor melkveebedrijven, omdat het vee 

gemakkelijk van en naar de graasweide moet kunnen voor het melken. Ook voor 

tuinbouw zijn huiskavels belangrijk, omdat door de zeer intensieve teelten en kleinere 

bedrijfsoppervlakten teeltopvolging extra van belang is (vb. serres bij het huis om in te 
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grijpen wanneer het vriest). Ook voor andere bedrijfstypes zijn percelen dicht bij het 

bedrijf een voordeel voor beperking van het transport, gewascontrole en toezicht op het 

vee. Door clusters dicht bij het bedrijf een hoge waarde te geven, krijgt men een duidelijk 

beeld van het “hart van het bedrijf”. 

Dit afstandscriterium wordt ook opgenomen onder de subdoelstelling ‘landbouwgebieden 

met een goede perceelsstructuur behouden’ onder de naam ‘afstand tot de bedrijfszetel’. 

Om te voorkomen dat het criterium te zwaar doorweegt in de totaalkaart, kunnen de 

gewichten die het criterium in elke doelstelling krijgt, herschaald worden bij de laatste 

aggregatiestap. Hierdoor kan je per doelstelling het gewenste gewicht geven aan dit 

criterium zonder rekening te houden met het gewicht in de finale aggregatie. 

Grondgebruiksintensiteit van de teelten 

Percelen met teelten met een hoog inkomen zijn belangrijk voor een bedrijf. Dit 

economisch belang van een perceel wordt gemeten met het criterium “gemiddelde 

grondgebruiksintensiteit van de teelten”. Dit wordt gedefinieerd als het gemiddelde bruto 

standaard saldo2 (BSS) per hectare van een bedrijf. Het BSS van de dieren op een bedrijf 

wordt hier niet in rekening gebracht. Door naar de gemiddelde grondgebruiksintensiteit 

te kijken wordt de teeltrotatie in rekening gebracht en is de waardering van het perceel 

niet afhankelijk van het gewas dat dit jaar op het perceel staat, maar van het gemiddelde 

inkomen dat een bedrijf op dat perceel kan halen. 

De klassen die voorgesteld worden voor het criterium grondgebruiksintensiteit (zie tabel 

7.10) komen in grote lijnen overeen met de belangrijke teeltgroepen (braak, extensief 

grasland, intensief grasland en ruwvoederteelten, akkerbouwteelten, groenten-, fruit- en 

sierteelt). Dit wordt duidelijk door de klassegrenzen te vergelijken met de BSS in tabel 

7.11.  

Ruwvoederteelten en grasland krijgen voor dit criterium een lagere waardering. Het 

belang van deze gewassen voor de bedrijfsvoering wordt echter in rekening gebracht via 

de criteria ruwvoederbalans en mestoverschot. 

Tabel 7.10: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor BSS teelt 

grondgebruiksintensiteit rangorde waardering score 

0 5  0 

0 – 600 euro/ha 4 4>5 20 

600 -1200 euro/ha 3 3>4 40 

1200 – 2300 euro/ha 2 2>3 60 

> 2300 euro/ha 1 1>>2 100 

                                                           

2 In de toekomst zullen de BSS vervangen worden door Standaard Opbrengsten (SO). De 

teelten zullen dus in groepen gedeeld worden op basis van SO in plaats van BSS. Dit 

verandert echter niets aan het basisidee van dit criterium. 
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Tabel 7.11: BSS van een aantal gewassen (euro/ha) 

Aanduiding van de 
producties 

Bruto standaardsaldi (BSS, euro/ha) 

2000 2001 2002 2003 2004 gemiddelde 

wintertarwe 1 099 1 150 1 071 1 394 1 141 1 171 
wintergerst 903 1 045 918 1042 896 961 

korrelmaïs 1 052 927 880 971 701 906 

aardappelen 1 492 2 378 1 479 3 427 1 989 2 153 

suikerbieten 2 207 2 112 2 216 2 395 2 448 2 276 

tijdelijke weiden 1002 1 147 1 046 630 672 899 

blijvend grasland 493 629 607 552 555 567 

voedermaïs 1 065 1 076 1 098 1 039 1 067 1 069 

braakland zonder steun 0 0 0 0 0 0 

braakland met steun en 
met gras 

277 896 527 480 494 535 

extensieve groenteteelt 
in open lucht 2 436 2 490 2 726 2 205 2 279 2 427 

intensieve groenteteelt 
in open lucht 12 690 13 346 12 733 11 152 9 511 11 887 

groenten onder glas 170 429 152 180 155 643 222 396 170 455 174 221 

bloemen en sierplanten 
in open lucht 39 395 33 367 39 007 38 195 45 306 39 054 

boomgaarden 9 187 9 410 11 090 11 448 10 259 10 279 

kleinfruit in open lucht 49 866 40 776 48 378 50 096 45 004 46 824 

Bron: De Becker en Demuynck (2007) 

Ruwvoederbalans 

De ruwvoederbalans van een bedrijf drukt uit in welke mate een bedrijf zelf kan voorzien 

in zijn behoefte aan ruwvoer door de teelt van ruwvoedergewassen. Dit criterium wordt 

net als de mestoverschot opgenomen om de mate van grondgebondenheid van een 

bedrijf aan te geven. Ruwvoer (inclusief grasland) heeft gemiddeld een eerder laag BSS, 

maar deze percelen hebben wel een belangrijke waarde voor veebedrijven als bron van 

voeder. Om die reden wordt de ruwvoederbalans opgenomen als bijkomend criterium.  

Bedrijven met een evenwicht in de voederbalans (i.e. die ongeveer hun volledige 

ruwvoederbehoefte zelf kunnen produceren) zijn het meest gevoelig. Zij zullen bij het 

opleggen van beperkingen of het verlies van gronden hun bedrijfsvoering het sterkst 

moeten aanpassen. Bedrijven die nu reeds een tekort op hun voederbalans hebben, zijn 

meestal zo gestructureerd dat zij dit tekort kunnen opvangen. Zij zullen hun 

bedrijfsvoering slechts licht moeten aanpassen, maar zullen wel met bijkomende kosten 

geconfronteerd worden. Het minst gevoelig zijn bedrijven met een ruwvoederbehoefte 

die veel groter is dan hun ruwvoederproductie. Voor bedrijven zonder dieren is dit 

criterium niet relevant (zie tabel 7.12). 

 

 



 

 

Tabel 7.12: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor ruwvoederbalans 

Ruwvoederbalans  rangorde waardering score 

geen behoefte  -  0 

behoefte < productie < 80 % 2 2>3 70 

rond evenwicht 80 % - 130% 1 1>2 100 

behoefte > productie 130% - 170 % 3 3>>4 50 

behoefte >> productie > 170% 4  10 

Mestoverschot 

Het criterium mestoverschot geeft weer in welke mate een bedrijf de geproduceerde 

mest kan afzetten op gronden die het bedrijf zelf in gebruik heeft. Percelen hebben dus 

niet alleen waarde door de teeltopbrengst zelf (voor verkoop of ruwvoer), maar ook als 

ruimte waar mest kan afgezet worden. Het mestoverschot kan berekend worden voor N 

en voor P. Afhankelijk van de dieren op het bedrijf en de geldende bemestingsnormen zal 

één van beide het meest de beschikbare bemestingsruimte overschrijden. Voor de 

waardering van de percelen wordt gekeken naar het meest beperkende element (N of P) 

op het bedrijf. 

Bedrijven die zich rond het evenwicht bevinden (i.e. bijna alle mest kan afgezet worden 

op het eigen bedrijf) zijn het meest gevoelig voor verlies van gronden of bijkomende 

bemestingsbeperkingen. Bedrijven met een mestoverschot moeten al maatregelen 

nemen om dit weg te werken (mestafvoer, mestverwerking). Een stijging van het 

mestoverschot brengt echter wel kosten met zich mee. Bedrijven met een overschot aan 

bemestingsruimte zijn het minst gevoelig. Voor bedrijven zonder dieren is het criterium 

niet relevant (zie tabel 7.13). 

Tabel 7.13: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor mestoverschot 

Mestoverschot  rangorde waardering score 

geen productie  -  0 

productie < bemestingsruimte < 80 % 4  30 

rond evenwicht 80 % - 130% 1 1>2 100 

mestoverschot 130% - 170 % 2 2>3 70 

groot mestoverschot > 170% 3 3>4 50 

 

Op basis van bovenstaande waardering worden bedrijven met een mestoverschot 

bevoordeeld ten opzichte van bedrijven met dieren, maar zonder mestoverschot. Dit kan 

verdedigd worden vanuit economisch standpunt, maar het is een ongewenst signaal 

vanuit ecologisch standpunt. Wanneer criteria worden uitgewerkt die de ecologische 

duurzaamheid van een bedrijf in rekening brengen, kan het criterium mestoverschot 

opnieuw opgenomen worden. In dat geval zal een groter overschot steeds een lagere 

waardering krijgen. 
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Absolute oppervlakte in het projectgebied 

Naast het potentieel van de gronden in een locatievoorstel, wordt de gevoeligheid van 

een bedrijf sterk bepaald door de betrokkenheid van het bedrijf in het projectgebied. Hoe 

groter de oppervlakte van één bedrijf in een projectgebied, hoe groter de impact van het 

project op dat bedrijf. Deze impact neemt snel toe met een stijgende oppervlakte. Vanaf 

een bepaalde oppervlakte wordt verondersteld dat de impact zeer groot is en is er geen 

verdere stijging meer (fig. 7.7). Deze oppervlaktegrenzen kunnen echter verschillen 

naargelang de specifieke omstandigheden in een streek.  

De voorgestelde waarderingsfunctie kan omgezet worden in klassen (zie tabel 7.14), ofwel 

kunnen de scores voor de percelen berekend worden op basis van vergelijking 7.3. Deze 

continue berekening ligt dichter bij de oorspronkelijke waarderingsfunctie, maar zoals 

blijkt uit de sensitiviteitsanalyse heeft de omzetting naar klassen weinig invloed op het 

eindresultaat indien de klassen voldoende dicht bij de continue functie liggen (zie 3.2). 

 

Figuur 7.7: Voorbeeld van een continue waarderingsfunctie voor absolute oppervlakte van bedrijf in 

projectgebied 

Tabel 7.14: Voorbeeld van een waarderingsfunctie met klassen  voor absolute oppervlakte in projectgebied 

Absolute oppervlakte rangorde waardering score 

< 0,5 ha 8  0 

0,5 – 1 ha 7 7>8 10 

1 – 2 ha 6 6>7 30 

2 – 4 ha 5 5>6 50 

4 – 8 ha 4 4>5 70 

8 – 16 ha 3 3>4 80 

16 – 32 ha 2 2>3 90 

> 32 ha 1 1>2 100 

y = 0,0062x3 - 0,4622x2 + 11,598x + 0,1283
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Voor absolute oppervlakte (AO) < 32 ha: 

scoreabsolute oppervlakte = 0,0062 x AO
3
 – 0,4622 x AO

2
 + 11,589 x AO + 0,1283     (vergelijking 7.3) 



 

 

Het bepalen van de oppervlakte gebeurt per locatievoorstel. Wanneer een bedrijf in 

verschillende locatievoorstellen ligt en er moeten verschillende locaties geselecteerd 

worden, kan het zijn dat de absolute oppervlakte van het bedrijf in de geselecteerde 

locaties uiteindelijk groter is.  

Wanneer enkel een grote zoekperimeter gekend is waarin een kleinere locatie moet 

aangeduid worden, kan de oppervlakte van het bedrijf in het locatievoorstel nog niet 

bepaald worden. In dat geval zou het interessant zijn een methode te ontwikkelen die het 

criterium kan benaderen.  

Een mogelijkheid is om voor elk perceel te kijken welke perceelsoppervlakte van hetzelfde 

bedrijf binnen een bepaalde zoekcirkel ligt. De grootte van het projectgebied dat men wil 

aanduiden bepaalt daarbij de grootte van de zoekcirkel (zie fig. 7.8). Deze 

berekeningswijze geeft een beeld van de kans dat een bepaalde oppervlakte van het 

bedrijf in de uiteindelijke projectlocatie ligt. Omdat de projectlocatie geen cirkel zal zijn en 

de percelen bovendien niet allemaal in het midden van de locatie liggen, is deze 

berekening slechts een benadering van de werkelijkheid. Het niet opnemen van dit 

criterium zou echter betekenen dat er in voorbereidende studies helemaal geen rekening 

kan gehouden worden met het potentiële aandeel van de bedrijfsoppervlakte. 

Figuur 7.8: Voorstel om criterium ‘oppervlakte in het projectgebied’ te benaderen wanneer er nog een 

ruime zoekperimeter is 

Een andere mogelijkheid is om in deze gevallen een kaart te maken waar alle 

bedrijfszetels in het ruime projectgebied met een kleur/nummer op aangeduid worden en 

waarbij elk perceel ook de kleur/nummer van zijn bedrijfszetel krijgt. Op die manier kan 

visueel ingeschat worden hoeveel percelen van een bedrijf in de zoekperimeter liggen. 

Relatieve oppervlakte in het projectgebied 

De relatieve oppervlakte is het aandeel van de totale bedrijfsoppervlakte die in het 

projectgebied ligt. De relatieve oppervlakte is een belangrijke aanvulling bij de absolute 

oppervlakte, omdat er grote verschillen bestaan in totale bedrijfsoppervlakte van de 

bedrijven. Eenzelfde absolute oppervlakte zal belangrijker zijn voor een klein bedrijf dan 

zoekperimeter 

zoekcirkel ter grootte van 
aan te duiden projectgebied 

percelen van bedrijf A 

percelen van bedrijf A binnen 
de zoekcirkel 

percelen van bedrijf B 
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voor een groot bedrijf. Dit geldt zeker voor tuinbouwbedrijven die sowieso een kleinere 

bedrijfsoppervlakte hebben dan andere landbouwtakken. 

De waarderingsfunctie (fig. 7.9) is analoog aan de waarderingsfunctie voor de absolute 

oppervlakte. Deze functie kan omgezet worden in klassen (zie tabel 7.15), ofwel kunnen 

de scores berekend worden op basis van vergelijking 7.4. Deze continue berekening ligt 

dichter bij de oorspronkelijke waarderingsfunctie, maar zoals blijkt uit de 

sensitiviteitsanalyse heeft de omzetting naar klassen weinig invloed op het eindresultaat 

indien de klassen voldoende dicht bij de continue functie liggen (zie 3.2). 

 

Figuur 7.9: Voorbeeld van een continue waarderingsfunctie voor relatieve oppervlakte van bedrijf in 

projectgebied 

Tabel 7.15: Voorbeeld van een waarderingsfunctie met klassen voor relatieve oppervlakte in projectgebied 

Relatieve oppervlakte rangorde waardering score 

< 5 % 8  0 

5-10 % 7 7>8 20 

10-20 % 6 6>7 30 

20-30 % 5 5>6 50 

30-40 % 4 4>5 70 

40-60 % 3 3>4 80 

60-80 % 2 2>3 90 

> 80 % 1 1>2 100 

Net als bij de absolute oppervlakte hangt de relatieve oppervlakte af van de keuze van de 

locatievoorstellen. Wanneer er nog een ruime zoekperimeter is, kan volgens dezelfde 

y = 0,0001x3 - 0,0284x2 + 2,7773x + 0,9723
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Voor percentage oppervlakte (PO) < 80%: 

scorepercentage oppervlakte = 0,0001 x PO
3
 – 0,0284 x PO

2
 + 2,7773 x PO + 0,9723     (vergelijking 7.4) 



 

 

methode als voor de absolute oppervlakte een benaderende oppervlakte in het 

projectgebied bepaald worden. 

77..55..  MMEEEESSTT  DDUUUURRZZAAMMEE  BBEEDDRRIIJJVVEENN  BBEEHHOOUUDDEENN  

 

Figuur 7.10: Criteria bij de subdoelstelling ‘meest duurzame bedrijven behouden’ 

Productieomvang 

De economische omvang of productieomvang van de bedrijven wordt berekend als het 

totale bruto standaard saldo (BSS) van de bedrijven op basis van teelten (zie tabel 7.11) en 

dieren (zie tabel 7.16). Eventuele inkomsten uit andere activiteiten, zoals toerisme of 

thuisverwerking worden niet meegenomen. Om de productieomvang van de bedrijven te 

situeren wordt per bedrijfstype een vergelijking gemaakt met de gemiddelde waardes 

voor productieomvang van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. 

productieomvang = totale BSS landbouwbedrijf  

= som (BSS van alle teelten en dieren op het bedrijf)  

Tabel 7.16: BSS voor een aantal dieren uit de veehouderij (euro/stuk vee) 

Aanduiding van de producties Bruto standaardsaldi (BSS) 

2000 2001 2002 2003 2004 gemiddelde 

mestkalveren < 1 jaar 154 159 174 144 142 155 
melkkoeien 1 665 1 671 1 597 1 661 1 643 1 647 

zoogkoeien 585 442 546 707 756 607 

fokzeugen 277 412 202 118 344 271 

andere varkens 89 124 83 74 95 93 

vleeskippen 0,59 0,73 -0,72 0,46 0,13 0,24 

Bron: De Becker en Demuynck (2007) 
 

Het criterium productieomvang wordt opgenomen omdat men economisch duurzame, 

toekomstgerichte bedrijven wil behouden. Bedrijven met een zeer kleine 

productieomvang worden beschouwd als niet-leefbare bedrijven of hobby-bedrijven. Zelfs 

zonder het verlies van grond zijn deze bedrijven niet duurzaam. Daarom krijgen ze een 

lage waardering (tabel 7.17). Het criterium productieomvang houdt echter enkel rekening 

met de inkomsten van teelten en dieren en niet met de algemene financiële toestand van 

het bedrijf. Een bedrijf met een grote productieomvang is niet noodzakelijk financieel 

gezonder dan een bedrijf met een kleine of matige productieomvang. Om die reden wordt 

geen verder onderscheid in waardering gemaakt tussen de klassen. 
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Tabel 7.17: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor productieomvang 

Productieomvang rangorde waardering score 

(Zeer) Groot – klasse 5 2 2=3 100 

(Vrij) Groot – klasse 4 1 1>2 100 

Matig – klasse 3 3 3>>4 100 

Klein – klasse 2 4 4~5 100 

Zeer klein – klasse 1 5  0 

De productieomvang wordt berekend op basis van de BSS van teelten en dieren. Dit zijn 

gemiddelde cijfers, die geen rekening houden met de werkelijke productie op een bedrijf 

hoewel die sterk kan verschillen. Zo zijn er bijvoorbeeld grote verschillen in melkproductie 

tussen melkveebedrijven. 

Overnamemogelijkheid 

De leefbaarheid van een bedrijf kan op verschillende manieren ingeschat worden. Bij het 

criterium “Overnamemogelijkheid” probeert men een inschatting te maken van de vraag: 

“Is het een overneembaar bedrijf?” of met andere woorden “Hoe groot is de kans dat het 

bedrijf blijft bestaan?”. Overneembare bedrijven krijgen een hogere waardering. 

Voorlopig is hiervoor echter nog geen goede meetmethode gevonden. Op basis van 

terreinkennis kan vaak wel een inschatting gemaakt worden. Mogelijke criteria zijn: 

- Leeftijd bedrijfsleider en aanwezigheid opvolger: Uit onderzoek (Calus, 2009) blijkt 

dat de kans op overname gecorreleerd is met de leeftijd van de bedrijfsleider en de 

aanwezigheid van een opvolger (opvolgingswens). Dit zijn echter geen perfect 

voorspellende criteria. Een goed bedrijf maakt sowieso veel kans om overgenomen te 

worden, zelfs als er geen opvolger is binnen de familie. Anderzijds kan familie met een 

opvolgingswens uiteindelijk afzien van de overname, omdat die onbetaalbaar is of niet 

rendabel,… Hoewel deze criteria vaak gebruikt worden, zijn ze dus geen ideale indicator 

van de overnamemogelijkheid. Bovendien is er vaak geen betrouwbare informatie over de 

aanwezigheid van een opvolger op het bedrijf. 

- Uitbollingsgraad: Dit criterium wordt reeds opgenomen in sommige 

landbouwgevoeligheidsanalyses. De uitbollingsgraad wordt ingeschat op basis van de 

leeftijd van de bedrijfsleider en de productieomvang. Bedrijven met een bedrijfsleider 

ouder dan 50 jaar en met een kleine productieomvang worden verondersteld om 

uitbollende bedrijven te zijn. De leeftijd van de bedrijfsleider is echter niet altijd gekend. 

In dat geval wordt een gemiddelde leeftijd (tussen 40 en 50 jaar) verondersteld. 

Tabel 7.18: Voorbeeld van een waarderingsfunctie voor uitbollingsgraad 

Uitbollingsgraad rangorde waardering score 

< 40 jaar 1 1>2 100 

40 – 50 jaar 2 2>3 80 

> 50 jaar, uitbollingsgraad < 40 % 3 3>4 60 

> 50 jaar, uitbollingsgraad 40 – 80 % 4 4>>5 40 

> 50 jaar, uitbollingsgraad 80 – 100 % 5  0 

Leeftijd onbekend -  80 



 

 

 

- Recente investeringen: Bedrijven waar recent investeringen gebeurd zijn, zijn nog 

toekomstgericht. Van bedrijven waar niet meer geïnvesteerd wordt, kan men vermoeden 

dat ze uitbollen. Van jonge bedrijfsleiders wordt vastgesteld dat ze weinig investeren bij 

gebrek aan middelen (Calus, 2009). Zij zijn echter wel nog toekomstgericht. Het criterium 

recente investeringen moet dus bekeken worden in combinatie met de leeftijd van de 

bedrijfsleider. 

Van bedrijven die VLIF-steun hebben aangevraagd is gekend welke investering ze gedaan 

hebben, in welk jaar en voor welk bedrag. Op basis van deze gegevens kan een 

afschrijvingsperiode berekend worden. Het bedrijf wordt beschouwd als recente 

investeerder zolang deze afschrijvingsperiode loopt. De gegevens van VLIF-steun zijn 

echter niet dekkend voor alle bedrijven. Er kunnen immers ook investeringen gebeuren 

zonder VLIF-steun. 

Een andere indicatie van recente investeringen krijgt men op basis van de aanvraag van 

bouwvergunningen. Ook dit levert echter geen volledig beeld op. 

Met de huidige databeschikbaarheid kan dus enkel een gedeeltelijk beeld gevormd 

worden van de recente investeringen op een bedrijf. 

- Activa op een bedrijf: Uit onderzoek blijkt dat de activa op een bedrijf een goede 

indicator zijn voor de overnamemogelijkheid van een bedrijf (Calus et al., 2008, Calus, 

2009). Deze indicator geeft een beter beeld van de financiële toestand van een bedrijf dan 

de productieomvang. Voor de bedrijven uit het landbouwmonitoringsnetwerk (AMS) kan 

dit criterium berekend worden. Er is echter geen databank waarin deze gegevens gekend 

zijn voor alle bedrijven in Vlaanderen.  

Globaal kan besloten worden dat het nuttig is om een criterium op te nemen dat een 

indicatie geeft van de overnamemogelijkheid van het bedrijf. Recente investeringen en de 

uitbollingsgraad zijn in combinatie met de leeftijd van de bedrijfsleider interessante 

mogelijkheden. Aangezien deze criteria geen sluitende indicator zijn, mogen ze echter 

geen te hoog gewicht krijgen in het eindresultaat. Wanneer door terreinkennis of 

bevraging van landbouwers meer zekerheid bestaat over de overnamemogelijkheid, kan 

dit criterium een hoger gewicht krijgen. 

Ecologische en sociale duurzaamheid 

Bedrijven die duurzaam zijn, zijn meer gewenst dan niet-duurzame bedrijven. Dit geldt 

niet alleen voor economisch duurzame bedrijven, maar ook voor ecologische en sociale 

duurzaamheid. We denken daarbij aan bedrijven met een milieuvriendelijke 

bedrijfsvoering, bedrijven met verbredingsactiviteiten zoals hoeveverkoop en groene 

zorg, de bijdrage van landbouwbedrijven aan het landschap, ... 

Deze zaken zouden kunnen opgenomen worden in de doelstellingenboom, wanneer deze 

duurzaamheid beter meetbaar is. Voorlopig zijn deze criteria niet operationeel. 
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77..66..  CCOODDEE  VVAANN  GGOOEEDD  BBEELLEEIIDD  

Ruilverkaveling 

Het getuigt niet van doordacht beleid wanneer men in een gebied waar net geïnvesteerd 

is in een ruilverkaveling, een activiteit gaat ontwikkelen die geen voordeel heeft bij deze 

investering. Ook voor landbouwers zal dit een rol spelen in de aanvaarding van het 

geplande project. Hetzelfde geldt voor bedrijven die in het kader van een ander project al 

een bedrijfsverplaatsing hebben uitgevoerd. De weerstand om opnieuw te veranderen zal 

in zo’n geval groter zijn. 

Deze informatie wordt niet opgenomen in de doelstellingenboom. Er wordt echter wel 

melding van gemaakt in het begeleidend rapport van het afwegingsinstrument, zodat dit 

wel in rekening kan gebracht worden in het kader van “goed beleid”. 

De positieve gevolgen van een ruilverkaveling voor landbouw op zich zijn reeds 

opgenomen in andere doelstellingen met criteria zoals perceelsoppervlakte, clustering 

van de percelen en afstand perceel tot de bedrijfszetel. Dit aspect van ruilverkaveling 

moet niet opnieuw in rekening gebracht worden. 

77..77..  RREELLAATTIIEEVVEE  BBEELLAANNGG  VVAANN  CCRRIITTEERRIIAA  

Hieronder wordt een voorstel geformuleerd voor de rangorde en gewichten van de 

criteria in de doelstellingenboom. Het voorstel is gebaseerd op de resultaten van een 

individuele bevraging en groepsbespreking (zie 2.2), hoewel er op basis van deze aanpak 

geen consensus bereikt is. Met dit voorstel proberen we zo veel mogelijk rekening te 

houden met de verschillende meningen. Het voorstel wordt geformuleerd als vertrekpunt 

voor de bespreking van de gewichten in een specifiek project. De cijfers zijn indicatief en 

geven vooral een idee van de afstand tussen de verschillende criteria. Het is immers niet 

betekenisvol om uiterst precies de gewichten te willen bepalen. 

Gronden met hoge intrinsieke kwaliteit behouden 

Over de rangorde van deze criteria blijkt er 

op basis van de resultaten van de 

groepsbespreking consensus te zijn. De 

oorspronkelijke verschillen in ideeën zijn te 

verklaren door de tegenstelling tussen de theoretische en praktische situatie. Een perceel 

dat met grote zekerheid regelmatig ernstig overstroomt tijdens het groeiseizoen, zal door 

iedereen laag gewaardeerd worden, onafhankelijk van de bodemgeschiktheidsklasse en 

de erosiegevoeligheid van het perceel. In die zin is het criterium “overstromingskans” het 

belangrijkste. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar met dergelijke gedetailleerde 

informatie over het overstromingsrisico. Om die reden krijgt dit criterium een lager 

gewicht dan het theoretisch zou verdienen. 
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Landbouwgebieden met goede perceelsstructuur behouden 

Het criterium “nabijheid van infrastructuur” 

wordt als minst belangrijk gerangschikt, 

omdat het zeer specifiek is. Voor bepaalde 

landbouwtakken kan de nabijheid van 

specifieke infrastructuur zoals een veiling of 

brede wegen wel belangrijk zijn, maar in de 

meeste gevallen is dit niet zo onderscheidend. De criteria “perceelsoppervlakte” en 

“perceelsvorm” horen samen in die zin dat ze het gebruiksgemak van een perceel 

bepalen. “Perceelsoppervlakte” is daarbij belangrijker dan “perceelsvorm”, omdat een 

klein perceel sowieso moeilijk te bewerken is en in verhouding meer opbrengstverlies 

langs de perceelsgrenzen heeft. Een ander belangrijk aspect is “afstand tot bedrijfszetel”. 

Dit bepaalt de tijd om het perceel te bereiken. Voor melkveebedrijven is dit belangrijker 

dan de oppervlakte en vorm van een perceel, voor akkerbouwbedrijven is het net 

omgekeerd. Als vertrekpunt wordt voorgesteld om beide aspecten even veel te laten 

doorwegen (som van oppervlakte + vorm = afstand). Tenslotte is er “versnipperingsgraad 

landbouwgebied”. Dit criterium is van een ander niveau dan de drie voorgaande, omdat 

het een landbouwgebied in zijn geheel bekijkt. Een aantal mensen vinden dit een zeer 

belangrijk criterium, anderen vinden het niet zo belangrijk. We stellen voor om dit 

hetzelfde gewicht te geven als “afstand tot bedrijfszetel” en “perceelsoppervlakte + 

perceelsvorm”.  

Aangezien voorlopig enkel “afstand tot bedrijfszetel” en “perceelsoppervlakte” 

operationeel zijn, krijgen deze criteria in de praktijk een hoger gewicht, respectievelijk 

0,60 en 0,40. 

Gronden met rechtszekerheid en zo weinig mogelijk beperkingen behouden 

Hoewel er ook voor het relatieve belang 

van de juridische criteria geen consensus 

is, zijn er wel enkele duidelijke trends te 

herkennen in de rangorde die aan deze 

criteria gegeven wordt. Het criterium 

“gewestplanbestemming” wordt door 

iedereen op de eerste of tweede plaats 

gerangschikt en krijgt gemiddeld ook een 

hoger gewicht dan de andere criteria. 

Vervolgens komen de criteria “bemestingsnormen”, “VEN”, “speciale beschermingszones” 

en “natuureservaat”, die ook door iedereen als belangrijk gerangschikt worden, hoewel 

de meningen hier iets meer gespreid zijn dan voor “gewestplanbestemming”. De criteria 

“bemestingsnorm” en “VEN” krijgen gemiddeld een wat hoger gewicht dan “speciale 

beschermingszones” en “natuurreservaat”. Tenslotte zijn er de criteria “voorkooprecht 

natuur”, “ramsargebied”, “beschermde monumenten en landschappen” en “ankerplaats”, 

die telkens het laagst gerangschikt worden, waarbij “voorkooprecht natuur” toch nog als 

iets belangrijker aanzien wordt. Een belangrijke verklaring voor het lagere belang van deze 
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criteria is dat ze momenteel nog geen concrete beperkingen inhouden, maar enkel een 

‘claim’ leggen op een gebied. Wanneer in de praktijk meer duidelijk wordt wat het gevolg 

is van een bepaalde afbakening, is het mogelijk dat ze een hoger gewicht krijgt.  

Een belangrijke vaststelling is dat de criteria van deze subdoelstelling gedeeltelijk 

overlappen. Dit is vooral belangrijk voor de eerste drie criteria, omdat ze een hoog 

gewicht krijgen, maar wel overlappen. De bemestingsnormen zijn immers vaak verbonden 

met specifieke gewestplanbestemmingen en VEN is voornamelijk afgebakend in groene 

gewestplanbestemmingen. Deze correlatie blijkt ook uit de correlatieanalyse (3.1). Het is 

echter niet mogelijk om één van de criteria weg te laten, omdat ze toch niet volledig 

overlappen: er zijn groene gewestplanbestemmingen die niet zijn aangeduid als VEN, er 

zijn niet-agrarische bestemmingen die wel leiden tot een verminderde rechtszekerheid 

maar waar de algemene bemestingsnorm geldt. Ook voor andere criteria is er overlap: 

voorkooprecht natuur geldt enkel in VEN en groene gewestplanbestemmingen, maar 

omgekeerd is er niet in elk VEN-gebied of elke groene gewestplanbestemming een 

voorkooprecht natuur. 

Om rekening te houden met deze overlap wordt voorgesteld om de aggregatie van de 

juridische criteria met behulp van een kruistabel te doen. Op die manier kunnen 

specifieke combinaties van criteria gewaardeerd worden. Als vertrekpunt voor het 

opstellen van de kruistabel kunnen de waarderingsfuncties en gewichten zoals ze nu 

voorgesteld zijn, gebruikt worden. Deze zullen immers al een vrij goed beeld geven van de 

waardering. Door voor alle mogelijke combinaties de score te bekijken, kan waar nodig de 

score bijgesteld worden om de gevolgen van overlap weg te werken. 

Deze werkwijze heeft als bijkomend voordeel dat de totale juridische score kan 

herschaald worden. Het is immers weinig waarschijnlijk dat alle beschreven beperkingen 

van toepassing zijn op een perceel. Een perceel zal dus altijd een positieve waardering 

krijgen voor een aantal criteria, ook al gelden er verschillende beperkingen op het perceel 

waardoor het op vlak van rechtszekerheid en beperkingen geen waardevol perceel is. In 

een kruistabel zou kunnen bepaald worden dat een bepaalde combinatie van beperkingen 

die samen voorkomt leidt tot de laagste score (0) voor een perceel. Wanneer met een 

gewone gewogen sommatie gewerkt wordt, zal de 0-score niet voorkomen. Binnen de 

subdoelstelling vormt dit geen probleem, omdat op basis van de scores duidelijk is wat de 

meest en minst waardevolle gebieden zijn. Bij aggregatie van de subdoelstellingen is dit 

echter wel belangrijk, omdat de relatief hoge score voor deze subdoelstelling ook de 

totale score onterecht verhoogt en op geaggregeerd niveau is het niet langer duidelijk van 

welke subdoelstelling de punten komen. 

Meest duurzame bedrijven behouden 

Indien alle duurzaamheidsaspecten (economisch, ecologisch en sociaal) van een bedrijf op 

een goede manier gemeten kunnen worden, zouden volgens het principe van 

duurzaamheid de drie duurzaamheidsaspecten een evenwaardig aandeel moeten krijgen 

in deze subdoelstelling. Verschillende mensen zijn echter van mening dat vanuit het 

standpunt van het behoud van landbouw vooral de economische duurzaamheid belangrijk 



 

 

is. Zonder economische duurzaamheid zal een bedrijf immers niet blijven bestaan en zijn 

de andere duurzaamheidsaspecten ook verloren. 

Voorlopig is er geen goede meetmethode 

voor de ecologische en sociale 

duurzaamheid van een bedrijf. Ook voor de 

economische duurzaamheid ontbreekt een 

echt goede indicator. Momenteel worden “productieomvang” en 

“overnamemogelijkheid” voorgesteld. Van deze twee is echter alleen “productieomvang” 

operationeel. Bijgevolg krijgt dit criterium voorlopig het volledige gewicht in deze 

subdoelstelling. 

 

Verwachte gevolgen voor het bedrijf minimaliseren 

De belangrijkste criteria van deze 

subdoelstelling zijn “vaste investering op 

perceel”, “huiskavel” en “relatieve 

oppervlakte in projectgebied”. Deze drie 

criteria hebben een echte alarmfunctie en 

moeten in sommige gevallen misschien zelfs 

rechtstreeks leiden tot een hoge waardering 

van het perceel, onafhankelijk van de score 

voor de andere criteria. De volgende zaken moeten in elk geval zichtbaar zijn in de kaart 

van deze subdoelstelling: een bedrijf dat een zeer groot percentage van zijn 

bedrijfsoppervlakte dreigt te verliezen; percelen met een vaste investering op, en dan in 

het bijzonder de bedrijfszetel; en huiskavels, vooral wanneer het huiskavels van 

melkveebedrijven betreft. Het criterium “vaste investering op perceel” wordt niet door 

iedereen even belangrijk gevonden, maar dit lijkt vooral een gevolg van de interpretatie 

van het criterium. Onder vaste investeringen kunnen naast de bedrijfszetel ook 

boomgaarden, drainagesystemen, … vallen en die zijn minder cruciaal dan de 

bedrijfszetel. Dit kan echter aangegeven worden in de waarderingsfunctie van dit 

criterium. 

De criteria “absolute oppervlakte in projectgebied”, “grondgebruiksintensiteit teelten”, 

“ruwvoederbalans” en “mestbalans” zijn een aanvulling van de bovenstaande criteria. Zij 

zijn belangrijk om de waarde van een perceel voor een bedrijf te bepalen, maar zijn 

minder doorslaggevend. 

Voor MTR rechten werd tijdens de groepsbespreking voorgesteld om dit voorlopig niet op 

te nemen, aangezien dit door een aanpassing in de wetgeving minder belangrijk wordt. 

Voor deze subdoelstelling is de interpretatie van de resultaten extra belangrijk. Op basis 

van de criteria kunnen de verwachte gevolgen voor een bedrijf ingeschat worden. De 

werkelijke gevolgen voor een bedrijf zijn echter sterk afhankelijk van de begeleidende 

maatregelen die mogelijk zijn binnen een project. Indien er mogelijkheid is om een bedrijf 

overnamemogelijkheid

ecologische duurzaamheid

sociale duurzaamheid

productieomvang 1

vaste investering op perceel

ruwvoederbalans

mestoverschot

grondgebruiksintensiteit teelten

huiskavel

relatieve oppervlakte in projectgebied

absolute oppervlakte in projectgebied

MTR rechten

0,20

0,10

0,10

0,10

0

0,20

0,20

0,10
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in zijn geheel te verplaatsen kan het bijvoorbeeld beter zijn om de percelen van één 

bedrijf in te nemen in plaats van een klein deel van meerdere bedrijven. In de meeste 

omstandigheden zal het echter net omgekeerd zijn. Er kan dus op verschillende manieren 

met een alarmsignaal omgegaan worden. Dit wijst nogmaals op het belang van een 

vakkundige interpretatie van de resultaten en het belang van de deelkaarten per 

(sub)doelstelling daarbij. 



 

 

BBEESSLLUUIITT  
De beschreven wetenschappelijke analyse van het afwegingsinstrument toont dat de 

landbouwgevoeligheidsanalyse en landbouwimpactstudie goede en nuttige instrumenten 

zijn. De methode levert transparante informatie aan over de waarde van 

landbouwpercelen. Deze informatie kan het landbouwbeleid ondersteunen in 

planningsprocessen rond landbouwruimte. Bovendien kan de analyse gebruikt worden in 

de communicatie naar andere betrokkenen in een planningsproces, zoals landbouwers, 

natuurbeleid en ruimtelijke ordening. De transparantie en herhaalbaarheid van de 

methode zijn hierbij belangrijke troeven. 

De aftoetsing van het instrument aan de theorie van multicriteria-analyse leidde tot 

enkele voorstellen voor verbetering van de methodiek. Zo wordt voorgesteld om de lijst 

van criteria op te stellen aan de hand van een doelstellingenboom. Dit zorgt voor een 

meer gestructureerde aanpak, die kan inspelen op contextspecificiteit zonder tot 

willekeur te leiden. De doelstellingenboom kan ook gebruikt worden als kapstok voor het 

bepalen van de gewichten en voor de aggregatie. Ten tweede is het belangrijk dat 

gewichten expliciet bepaald worden tijdens het beslissingsproces. Voorheen werden de 

gewichten vaak impliciet opgenomen in de waarderingsfuncties. Voor het bepalen van de 

gewichten werd ook een werkmethode voorgesteld. Voor de waarderingsfuncties werd 

waar mogelijk bijkomende informatie aangeleverd. Vooral de statistieken voor 

Vlaanderen en per bedrijfstype zijn in dit kader interessant. Er wordt ook aanbevolen om 

de verdeling van een criterium voor een specifiek projectgebied te bekijken, wanneer men 

vermoedt dat deze afwijkt van de verdeling in Vlaanderen. Op die manier kan men 

beslissen of het nodig is om de waarderingsfunctie van een criterium aan te passen voor 

een projectgebied. 

Tenslotte wordt aanbevolen om gewogen sommatie te behouden als aggregatiemethode. 

Deze methode verzekert transparantie voor de gebruikers. Er moet daarbij wel voldoende 

aandacht besteed worden aan de voorstelling van de resultaten: Het is belangrijk om niet 

enkel de volledig geaggregeerde kaart te bekijken, maar telkens ook de kaarten per 

(sub)doelstelling. Aangezien de beslissing vaak niet op perceelsniveau genomen wordt, 

moet er ook een aggregatie naar gebiedsniveau gebeuren. De statistische en ruimtelijke 

verdeling van de perceelsscores zijn daarbij zeer belangrijk. Als laatste is het ook 

belangrijk te beseffen dat de waardebepaling van de percelen relatief is. De klasse-

indeling is immers afhankelijk van de andere percelen in het gebied. Hoewel de 

differentiatie binnen het projectgebied vaak de belangrijkste doelstelling is, wordt toch 

aangeraden om ook een klasse-indeling te maken op basis van een vergelijking met een 

ruimer gebied. Inzicht in het globale landbouwbelang van het projectgebied is belangrijk, 

omdat het een bredere afweging mogelijk maakt (doorheen verschillende 

planningsprocesen). 

De beschrijving van de methode en het overzicht van de criteria in dit  rapport zorgen dat 

de methode op een consistente wijze toegepast kan worden. Hoewel er telkens 

gebiedsspecifieke input nodig is, moet niet elke stap van de methode voor elke beslissing 

herhaald worden. Er is dus een algemeen kader opgesteld dat wel ruimte laat om in te 
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spelen op de specificiteit van het toepassingsgebied of de te nemen beslissing. Het 

opstellen van de doelstellingenboom en het bepalen van de gewichten zijn belangrijke 

stappen in de visievorming op de ontwikkeling van landbouw in een gebied. Het is daarom 

belangrijk hier de juiste mensen bij te betrekken. 

In deel 2 van dit rapport wordt een praktische beschrijving van de elementen in de 

doelstellingenboom gegeven. Hoewel er contextspecifieke verschillen kunnen optreden 

bij de toepassing van het instrument, is het wel de bedoeling dat deze beschrijving leidt 

tot een uniformisering van de aanpak. De beschrijving zal echter steeds geactualiseerd 

moeten worden in functie van wijzigingen in de wetgeving, nieuwe inzichten of 

beschikbaarheid van gegevens. Een aantal criteria moeten ook nog verder 

geconcretiseerd worden. Indien deze aanpassingen niet op een systematische wijze 

gedocumenteerd worden, zal de praktische beschrijving zeer snel achterhaald zijn. In dat 

geval bestaat het gevaar dat de implementatie van het instrument niet langer eenvormig 

gebeurt, naargelang mensen op een verschillende manier inspelen op veranderingen. 

In verder onderzoek zal met behulp van een toepassing voor studiegebieden en 

interviews met verschillende actoren nagegaan worden of het voorgestelde 

afwegingsinstrument zijn belangrijkste doelstellingen kan waarmaken:  

- Komen de resultaten overeen met de beoogde waardering van landbouwpercelen? 

- Draagt het instrument bij aan de interne besluitvorming over de prioriteiten voor 

het behoud van landbouw in een bepaald gebied?  

- Verbetert het instrument de communicatie over deze besluitvorming ten opzichte 

van andere actoren in het beslissingsproces? 
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BBIIJJLLAAGGEENN  
Tabel B.1: Lijst met  VLM-studies die ter beschikking gesteld werden voor dit onderzoek 

Project code 

Economisch Netwerk Albertkanaal – terrein Ham:  Verlies landbouwareaal voor 

inrichting bedrijvenzone 

VLM (2006b) Impact op de landbouw van een nieuw bedrijventerrein te Ham. 

Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van Coördinatieplatform Economisch 

Netwerk Albertkanaal. Antwerpen, 48 p. 

P1 

Golfterrein Knokke-Heist: Verlies landbouwareaal voor inrichting golfterrein 

VLM (2007a) Landbouwgevoeligheidstudie: Tweede golfinfrastructuur Knokke-

Heist. Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van gemeente Knokke-Heist. West-

Vlaanderen, 42 p. 

P2 

Bosuitbreiding te Ninove en Roosdaal: Verlies landbouwareaal  voor aanplant bos 

VLM (2005a) Landbouwstudie in kader van bosuitbreiding te Ninove en Roosdaal. 

Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van de Vlaamse 

Gemeenschap,Departement Leefmilieu en Infrastructuur,  Afdeling Bos & Groen. 

Oost-Vlaanderen, 68 p. 

P3 

BOD Klei van Ieper: Verlies landbouwareaal voor kleiontginning 

VLM (2007c) Landbouweconomisch onderzoek: Locatievoorstellen BOD Klei van 

Ieper. Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van de Vlaamse overheid, 

Departement LNE, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond en 

Natuurlijke rijkdommen. Brussel, 33 p. 

P4 

Provinciaal RUP Menen-West 

VLM (2007b) Landbouwgevoeligheidstudie: Provinciaal RUP- Menen West. 

Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. West-

Vlaanderen, 39 p. 

P5 

Afbakening agrarische en natuurlijke structuur 

VLM (2006a) Toelichting bij de landbouwgevoeligheidskaarten in het kader van de 

afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur: Methodiek en gebruikte 

parameters. Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van ALT. Brussel, 10 p. 

P6 

Natuurrichtplangebied Hoppeland van Poperinge en Ijzervlakte 

VLM (2005b) Landbouweconomische studie Natuurrichtplan ‘Hoppeland van 

Poperinge en Zuidelijke IJzervlakte’. Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van 

AMINAL, Afdeling Natuur. West-Vlaanderen, 24 p. 

P7 

Locatiestudie bedrijvenzone glastuinbouw Hoogstraten  

VLM (2005c) Locatiestudie bedrijvenzone glastuinbouw: Regio Hoogstraten. 

Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van ALT. Antwerpen, 71 p. 

P8 



 

 

Landbouwtyperingskaart 

VLM (1999) Landbouwtyperinsgkaart Vlaanderen. Gewestplan 8 Gentse 

Kanaalzone. Studie in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap, Departement 

Leefmilieu en Infrastructuur, AMINAL, Afdeling Land. Brussel, 35p. 

P9 

LER Moervaartvallei: Aanduiden zones voor natuurcompensatie 

VLM (2007d) Landbouweffectenrapport Moervaartvallei. Vlaamse 

Landmaatschappij in opdracht van Provincie Oost-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen, 

53 p. 

P10 

Strategisch plan Haven van Antwerpen, Rechteroever: opstellen RUP 

VLM (2003) Strategisch plan Haven van Antwerpen, Rechteroever: 

Landbouwkwetsbaarheidskaart. Vlaamse Landmaatschappij in opdracht van LIN-

AMINAL. Antwerpen, 18 p. 

P11 

Landbouweconomische studie: Heist-op-den-Berg 

VLM (2006c) Landbouweconomische studie: Heist-op-den-Berg. Vlaamse 

Landmaatschappij in opdracht van gemeente Heist-op-den-Berg. Antwerpen, 67 p. 

P12 
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Tabel B.2: Criteria in de dataset van VLM West-Vlaanderen die beschikbaar gesteld werd voor de 

sensitiviteits- en correlatieanalyse 

 criterium indeling score 

JU
R

ID
IS

C
H

 K
A

D
E

R
 (
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m

_
ju

r)
 

vogelrichtlijn (vogel) 
Ja 0 

Nee 3 

habitatrichtlijn (habitat) 
Ja 0 

Nee 3 

VEN (ven) 
Ja 0 

Nee 5 

beschermd landschap 

(landschap) 

ja 0 

nee 3 

ankerplaats (anker) 
ja 0 

nee 3 

bestemming (gwp) 

woonzone, gebied voor 

gemeenschapsvoorziening 
0 

groen- en bosgebied 1 

gebied voor recreatie, 

ontginningsgebied en 

parkgebied 

3 

agrarische bestemmingen 5 

mapklasse (map) 

nul 0 

2 GVE 1 

2 GVE+100 2 

water = algemene norm 3 
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C
H
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E

R
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E
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R
IJ
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E
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S
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E
R
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erosie (erosie) 

sterk 0 

matig 1 

licht 2 

niet 3 

bodem meest geschikte teelt 

(bodem) 

klasse 1 5 

klasse 2 4 

klasse 3 3 

klasse 4 2 

klasse 5 1 

oppervlakte perceel (perc_opp) 

< 0,5 ha 1 

0,5-1 ha 2 

1-1,5 ha 3 

1,5-2 ha 4 

2-3 ha 5 

> 3 ha 6 

risicozones voor overstromingen 

(water) 

ja 0 

nee 5 



 

 

afstand tot bedrijf (Cafstand) 

stal-gebouwen 10 

< 100 m 8 

< 200 m 7 

< 500 m 6 

< 800 m 5 

< 1 km 4 

< 2 km 3 

< 3 km 2 

< 5 km 1 

> 5 km 0 

teelten (bruto standaard saldo in 

€/ha) (teelt) 

< 500 0 

< 1000 4 

< 2000 8 

> 2000 10 

B
E

D
R

IJ
F

S
E

F
F

E
C

T
 (

so
m

_
b
ed

re
ff

) 

intensiteit (in €/ha) (Cint) 

< 750 1 

750-1200 4 

1200-20 000 7 

> 20 000 10 

tuinbouwbedrijf (Ctb) 
ja 3 

nee 0 

economische omvang (Cbedrgr) 

zeer klein 0 

klein 1 

matig 5 

groot 6 

zeer groot 5 

ruwvoederbalans (Crv) 

geen behoefte 0 

< 80% 2 

80-130% 5 

130-170% 1 

> 170% 0 

mestbalans (overschot fosfaat) 

(Cmb) 

< -400 0 

-400 tot 400 3 

400 tot 800 2 

> 800 1 
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Tabel B.3: Criteria in de dataset van VLM Antwerpen die beschikbaar gesteld werd voor de 

statistieken van bedrijfsgebonden criteria 

criterium indeling score 

Grondgebruiksintensiteit teelten 

=0 euro/ha 1 

0 – 600 euro/ha 2 

600 – 1200 euro/ha 4 

1200 – 2300 euro/ha 6 

> 2300 euro/ha 10 

Ligging bedrijfszetel 
Bedrijfszetel ligt (deels) in gebied 10 

Bedrijfszetel ligt volledig buiten 

gebied 

0 

Productieomvang 

Zeer klein 1 

Klein 5 

Matig tot zeer groot 10 

Leeftijd en vermoedelijke 

uitbollingsgraad 

≤ 40 jaar 10 

40 – 50 jaar 10 

> 50 jaar, uitbollingsgraad ≤ 40 % 6 

> 50 jaar, uitbollingsgraad 40 - 80 % 4 

> 50 jaar, uitbollingsgraad 80 - 100 % 1 

ruwvoederbalans 

Geen behoefte 1 

≤ 80 % 6 

80 – 130 % 10 

130 – 170 % 3 

> 170 % 1 

mestoverschot 
≤ -400 kg P2O5 1 

> 400 kg P2O5 10 

Absolute oppervlakte in projectgebied 

≤ 0,5 ha 1 

0,5 – 1 ha 2 

1 – 2 ha 3 

2 – 4 ha 5 

4 – 8 ha 7 

8 – 16 ha 8 

16 – 32 ha 9 

> 32 ha 10 

Relatieve oppervlakte in projectgebied 

≤ 5 % 1 

5 – 10 % 2 

10 – 20 % 3 

20 – 30 % 5 

30 – 40 % 7 

40 – 60 % 8 

60 – 80 % 9 

> 80 % 10 
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Verantwoordelijke uitgever: 

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

Eenheid Landbouw & Maatschappij 

Burgemeester Van Gansberghelaan 115, bus 2 

B-9820 Merelbeke 

Tel. 09 272 23 40 

Website: http://www.ilvo.vlaanderen.be/LenM/ 

 

Dit rapport is te verkrijgen bij: 

Marie-Elise Pots 

Tel. 09 272 23 42 

E-mail: marie-elise.pots@ilvo.vlaanderen.be 

 

Foto’s voorpagina: ILVO L&M – Kaartje voorpagina: VLM 

http://www.ilvo.vlaanderen.be/LenM/
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