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1 INLEIDING 

1.1 KADER EN DOEL VAN HET LER 

 
Het stadsbestuur van Gent maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP 
wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als 
bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van Gent om een 
klimaatneutrale stad te worden. Dat kan zo’n 140 hectare extra groen opleveren en zo’n 255 ha bestaand 
groen kan beschermd worden.  
Het college van burgemeester en schepenen heeft de startnota en de procesnota van dit RUP goedgekeurd op 
31 augustus 2017. 
 
Voor de impact van het project voor de landbouw in kaart te brengen werd aan de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) de opdracht gegeven om een landbouweffectenrapport (LER) op te maken met inbegrip van een 
voorstel van mogelijks te nemen flankerende maatregelen. 
 
Doelstelling van het LER: 
 informatie verschaffen aan de landbouwers over het project; 
 in kaart brengen van het effect op landbouw op sector -en bedrijfsniveau; 
 een overzicht geven van de gevraagde remediërende maatregelen van de betrokken landbouwers; 
 dienen als informatiebron bij de verdere realisatie van het project. 

 

1.2 METHODIEK EN GEGEVENS 

 
Het LER-rapport geeft een algemene beschrijving op beleidsmatig, fysisch en landbouwkundig vlak van het 
kader waarin de landbouwers werken. Er wordt een globale inschatting gemaakt van het effect van het 
gemeentelijk RUP op de landbouw, de remediërende maatregelen worden gegeven, met de mogelijkheden 
voor de organisatie van een flankerend beleid. Deze voorstellen zijn gebaseerd op de mogelijkheden die het 
bestaande juridisch kader te bieden heeft en op de wensen van de betrokken landbouwers. 
 
De basis van deze studie is gevormd door gegevens die de VLM verzamelt in het kader van het 
meststoffendecreet aangevuld met gegevens uit de landbouwbevraging waar de landbouwers op vrijwillige 
basis hebben aan meegewerkt.  
De gegevens van VLM die voor deze studie zijn gebruikt, zijn:  
– de registratie van de gebruikspercelen voor het productiejaar 2017 (perceelsgegevens); 
– de aangifte van de diergegevens voor het productiejaar 2016 (bedrijfsgegevens). 
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Ter voorbereiding van een vrijwillige enquêtering van de betrokken landbouwers werd er een 
vragenlijst opgesteld, die werd voorgelegd aan de opdrachtgever.  
 
Om een beeld te krijgen op de bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij het project werd een selectie 
gemaakt waarbij 41 landbouwers uitgenodigd werden om deel te nemen aan een bevraging. De landbouwers 
konden op vrijwillige basis meewerken aan deze enquête. De landbouwers werden telefonisch gecontacteerd 
voor een afspraak. Bij het bezoek was ook een medewerker van de stad Gent aanwezig om de plannen verder 
toe te lichten. 
 

1.3 SITUERING VAN HET STUDIEGEBIED 

In totaal telt het RUP Groen een 100-tal deelgebieden, vanuit de stad Gent werden 12 deelgebieden 
aangeduid waar verder onderzoek gevraagd werd naar de impact van de afbakening op de aanwezige 
landbouw.  
 
De 12 te onderzoeken deelgebieden zijn: Maalgaver, Slotendries, Marcel Herpelinckstraat, Oude Bareel, 
Hondelee, Rijvissche, Keuze, Rosdambeekvallei, Drie Leien, Leieoever, Assels en Halewijn, zie ook figuur 1. 
Verder in de tekst worden de 12 deelgebieden ook het studiegebied genoemd. 
 
 

 
Figuur 1: aanduiding van de te onderzoeken deelgebieden (rode lijnen) op het grondgebied van Gent   
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2 JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

Vlaamse land- en tuinbouwers werken in een steeds veranderende omgeving. De bedrijfsvoering van de 
landbouwers wordt door talloze wetgevingen beïnvloed: het landbouw- en plattelandsbeleid, het beleid inzake 
ruimtelijke ordening, het fiscaal beleid, het sanitair beleid, de mestwetgeving, de natuurwetgeving, … 
In dit deel wordt een overzicht gegeven van het juridisch en beleidskader relevant voor landbouw en het effect 
ervan op landbouw bij realisatie van het project.  
Volgende onderdelen worden besproken: 

 het landbouwbeleid; 
 beleid ruimtelijke ordening; 
 beschermingsmaatregelen vanuit natuur en landschap; 
 beschermingsmaatregelen vanuit bodem en water. 

 

2.1 LANDBOUWBELEID 

Het landbouwbeleid is geregeld op Europees niveau door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de 
Europese Unie. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is erop gericht landbouwers een redelijke 
levensstandaard te bieden, de consument tegen een eerlijke prijs te voorzien van kwaliteitsvoedsel en ons 
landelijk erfgoed in stand te houden. 
 
Vanaf 2015 is het hervormde landbouwbeleid in voege gegaan. 
De toeslagrechten zijn vervangen door nieuwe betalingsrechten. Deze betalingsrechten geven niet langer 
recht op een jaarlijks bedrag maar op een basisbetaling en één of meerdere gerelateerde betalingen. Lidstaten 
krijgen enige vrijheid om de waarde van die betalingen te bepalen, maar worden ook verplicht om de 
verschillen in waarde tussen individuele betalingsrechten tenminste te verkleinen door de hoogste en laagste 
bedragen gradueel naar elkaar toe te laten evolueren, en om de grootte van de jaarlijkse betalingen per bedrijf 
boven een bepaalde drempel af te romen.  
De betaling van directe steun blijft verbonden met het respecteren van randvoorwaarden en door de invoering 
van een vergroeningsbetaling wordt een aanzienlijk deel van de directe steun gebruikt als beloning voor 
landbouwers die publieke milieudiensten leveren. Gekoppelde steun blijft mogelijk voor een vastgelegde lijst 
van sectoren (in Vlaanderen: behoud zoogkoeienpremie en een nieuwe kalverpremie).  
Tot slot wordt de doelgerichtheid van directe steun verhoogd door ervoor te zorgen dat de directe steun bij de 
“actieve landbouwer” terechtkomt. Om te bepalen wie als actieve landbouwers wordt beschouwd, is een 
bindende negatieve lijst opgesteld. 
 
De vergroeningspremie is een belangrijke vernieuwing binnen de hervorming van de directe steun. 
Landbouwers die een basisbetaling ontvangen, zijn in regel verplicht om bepaalde klimaat- en 
milieuvriendelijke landbouwmethoden, de zogenaamde vergroeningsmaatregelen, toe te passen. Ze krijgen de 
vergroeningspremie dan als compensatie voor niet-vergoede kosten. Europa voorziet in drie standaard 
vergroeningsmaatregelen: 
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1. Het in stand houden van blijvend grasland: 
- een absoluut verbod tot scheuren van ecologisch kwetsbaar grasland; 
- een algemene verplichting tot behoud van het graslandareaal op niveau van de lidstaten 
2. Gewasdiversificatie. Een landbouwer met meer dan 10 ha bouwland moet minimum 2 
gewassen verbouwen, vanaf 30 ha zijn 3 gewassen nodig. 
3. Behoud van ecologisch aandachtsgebied. Landbouwers met meer dan 15 ha bouwland 
dienen 5% van het bouwland van het landbouwbedrijf als ecologisch aandachtsgebied aan te 
houden. Elementen als akkerranden, boszomen, landschapselementen (houtkanten, sloten, 
etc.) ecologisch braakland, bebost gebied, bufferstroken, vanggewassen en stikstof fixerende 
gewassen kunnen hiervoor meetellen. 
 
Biologische landbouw is vrijgesteld van de vergroeningsverplichtingen. 
 

2.2 RUIMTELIJKE ORDENING 

De verschillende deelgebieden liggen momenteel in agrarisch gebied, landschappelijke waardevol agrarisch 
gebied, parkgebied of andere bestemmingen binnen de gewestplannen. Verder is er een afbakening van het 
grootstedelijk gebied Gent geweest waardoor bepaalde percelen een wijziging van bestemming hebben 
ondergaan. Voor andere percelen werd de bestemming verfijnd in BPA’s zoals buffergebied of gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. In de verschillende startnota’s, opgemaakt door de dienst 
stedenbouw en ruimtelijke planning van de stad Gent, zijn voor de verschillende deelgebieden een duidelijke 
weergave van de bestemmingen gemaakt.  
 
In sommige deelgebieden zijn er delen in herbevestigd agrarisch gebied (totaal 17 ha), compensatie hiervan is 
noodzakelijk voor die percelen die nog in landbouwgebruik zijn. Binnen het thematisch RUP zijn er reeds 
voorstellen om deze compensatie uit te voeren door enkele woonuitbreidingsgebieden aan te duiden als 
agrarisch gebied. 
 

2.3 MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN NATUUR EN LANDSCHAP 

Binnen het studiegebied zijn geen gebieden aangeduid in VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk). 
Het studiegebied overlapt niet met speciale beschermingszones in kader van de natuurwetgeving (Eu Vogel- of 
Habitatrichtlijn) en er zijn geen zones opgenomen als beschermd landschap. 
 
 

2.4 MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN BODEM EN WATER 

Het Mestdecreet is het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Het Mestdecreet bepaalt de verplichtingen waaraan 
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land- en tuinbouwers in Vlaanderen moeten voldoen bij de productie en verwerking van mest, het bemesten 
van landbouwgrond en het transport en de opslag van meststoffen.  
 
Op 10 juni 2015 keurde het Vlaamse parlement een vernieuwd mestactieplan, MAP5, goed. Het kiest voor een 
gebiedsgerichte aanpak op bedrijfsniveau. Welk bemestingsregime binnen MAP5 op een perceel geldt, is 
onder meer afhankelijk van het gebied waarin het perceel gelegen is en welk gewas er wordt geteeld. Het 
volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest is sinds 1 januari 2007 aangeduid als kwetsbaar gebied water. 
Dit wil zeggen dat nergens meer dan 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest bemest mag worden.  
Daarnaast wordt er in MAP5 gewerkt met zogenaamde focusgebieden. Dit zijn gebieden met een slechte 
waterkwaliteit en bedrijven wiens areaal voor meer dan de helft gelegen is in dit focusgebied worden 
focusbedrijven en krijgen strengere normen opgelegd. Ook bedrijven met slechte resultaten buiten 
focusgebied zullen aangeduid worden als focusbedrijf. Anderzijds zullen bedrijven die goed presteren minder 
strenge normen opgelegd krijgen.  
Met het oog op het behoud en de versterking van natuurwaarden legt het Mestdecreet al sinds 2000 een 
bemestingsverbod op voor landbouwgebruikspercelen die in “kwetsbaar gebied natuur” liggen. Het 
Mestdecreet bakent kwetsbaar gebied natuur af in de volgende gebieden: De bestemmingen 
“natuurgebieden”, “natuurontwikkelingsgebieden”, “natuurreservaten” en “bosgebieden” volgens de 
gewestplannen en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP)(ook de groene gewestplan-
bestemmingen genoemd). 
 
Binnen het studiegebied zijn er geen focusgebieden aangeduid en geen kwetsbaar gebied natuur. De 
bemestingsbeperkingen die opgelegd worden binnen gebieden natuur gelden enkel voor gebieden aangeduid 
op de gewestplannen en op gewestelijke RUP’s. Voor natuurgebieden aangeduid binnen gemeentelijke of 
provinciale RUP’s worden er geen bemestingsbeperkingen opgelegd. 
 
Ter bescherming van de bodem wordt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
randvoorwaarden opgelegd bij percelen die een hoge erosiegevoeligheid hebben. De 
beschermingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat betekenisvolle afspoeling van water en bodemdeeltjes 
van het perceel voorkomen en/of beperkt wordt.  
De percelen in het studiegebied zijn niet erosiegevoelig. 
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3 BESCHRIJVING VAN DE PERCEELSKENMERKEN IN HET GEBIED 

Hieronder worden de verschillende kenmerken van de percelen binnen het volledig studiegebied beschreven. 
De totale oppervlakte van de 12 deelgebieden bedraagt 213 ha op het grondgebied van Gent waarvan 129 ha 
in landbouwgebruik is.  
In onderstaande tabel is per onderzocht deelgebied de totale oppervlakte, het aantal gebruikspercelen, 
oppervlakte landbouwgebruik en het percentage van de oppervlakte in landbouwgebruik weergegeven. 
 

Deelgebied Oppervlakte  
(in ha) 

Aantal 
gebruikspercelen 

Oppervlakte in 
landbouwgebruik (ha) 

% in 
landbouwgebruik 

Assels 55,5 31 40,9 74 

Drie Leien 1,8 1 1,6 91 

Halewijn 3,2 1 0,5 16 

Hondelee 3,6 2 0,6 17 

Keuze 51 26 41,5 81 

Leieoever 2,7 5 1,7 63 

Maalgaver 10,9 3 4,0 37 

Marcel 
Herpelinckstraat 

2,2 
2 1,3 60 

Oude Bareel 8,9 10 4,6 52 

Rijvissche 11,7 5 4,8 41 

Rosdambeekvallei 40,4 27 18,1 45 

Slotendries 21,3 11 9,6 45 
Tabel 1: per deelgebied de totale oppervlakte, het aantal gebruikspercelen, oppervlakte landbouwgebruik en het percentage van de 
oppervlakte in landbouwgebruik (bron: perceelgegevens 2017) 

 
 
In dit deel worden enkele landbouwkundige perceelskenmerken besproken van de geregistreerde oppervlakte 
in het studiegebied. 
Volgende zaken komen aan bod: bodemgeschiktheid; bodemgebruik; perceelsgrootte; afstand van de percelen 
tot de bedrijfszetel; eigendomssituatie. 
 

3.1 BODEMGESCHIKTHEID 

De bodemgeschiktheid is grotendeels bepaald door een combinatie van textuur en drainageklasse. Op basis 
hiervan is voor elk bodemtype zijn geschiktheid voor zeven verschillende teeltgroepen (gras, akkerland, 
extensieve groenteteelt, intensieve groenteteelt, (vollegronds)groenten onder glas, fruitteelt, boomkwekerij) 
bepaald. Deze parameter is uitgedrukt in vijf klassen, van ‘niet geschikt’ tot ‘zeer geschikt’. Om een uitspraak 
te kunnen doen over de geschiktheid van de bodems voor landbouw in een gebied, is voor elk bodemtype de 
bodemgeschiktheid van de meest geschikte teeltgroep weerhouden. Dit betekent dat als een bodemtype zeer 
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geschikt is voor slechts één van de teelten, het bodemtype als zeer geschikt voor landbouw in het algemeen is 
beschouwd.  
 
In het studiegebied hebben de percelen verschillende bodemsoorten: 37% zand, 33% zandleem, 16% klei en 
de rest zijn veengronden of antropogene gronden. De bodemtypes van alle percelen zijn weerhouden als 
geschikt en zodoende zijn alle gronden geschikt voor landbouwteelten, zowel voor akkerbouw, grasland, 
ruwvoeders of boomkweek. 
 

3.2 BODEMGEBRUIK 

In het studiegebied komen grasland, voedergewassen en akkerbouwteelten voor. Op kaart 1 zijn de percelen 
ingekleurd volgens het bodemgebruik. 
 
Ruim 62% van de geregistreerde oppervlakte wordt uitgebaat als grasland. Percelen grasland worden per 
seizoen door de landbouwer in vergelijking met akkerbouwpercelen vaker bezocht, zeker als deze als 
graasweide zijn uitgebaat omdat landbouwers dan hun dieren vaak dient op te volgen.  
Bijna 34% van de geregistreerde oppervlakte zijn akkers, op 2/3 hiervan staat mais, op de rest worden 
akkerbouwgewassen zoals wintertarwe of aardappelen geteeld.  
 
Verder zijn er 7 percelen (deels of geheel) met bedrijfsgebouwen in het studiegebied gelegen. 
 

3.3 PERCEELSGROOTTE 

De gemiddelde perceelsgrootte van de percelen in het studiegebied is ongeveer 1,22 ha. Deze oppervlakte is 
gebaseerd op de percelen zoals ze geregistreerd zijn bij het Departement Landbouw en Visserij (Dept L&V) in 
2017. De gemiddelde perceelsgrootte in Vlaanderen is 1,4 ha.  
 
De gemiddelde oppervlakte van de percelen in het studiegebied ligt iets lager het Vlaamse gemiddelde. Dit 
wijst op een zekere versnippering van de percelen. 
50% van de percelen binnen het gebied zijn kleiner dan 1 ha. 12% van de percelen zijn groter dan 2 ha, deze 
zijn vooral gelegen in de deelgebieden Assels en Keuze. Een groter perceel is een belangrijke 
landbouweconomische troef. De voordelen van grotere percelen bestaan uit twee delen: enerzijds zijn er 
minder kosten per ha als de percelen groter worden (minder wendakkers, makkelijker om te oogsten, ...); 
anderzijds zijn er meer opbrengsten omwille van de kleinere verliezen aan de randen van het perceel en is er 
een betere gewascontrole. 
 

3.4 AFSTAND PERCELEN TOT BEDRIJFSZETEL 

Het studiegebied is gelegen op het grondgebied van Gent. De bedrijfszetels van de landbouwers die gronden 
gebruiken in het studiegebied liggen dan ook vooral op het grondgebied van de stad, nl. 30 landbouwers 
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wonen in Gent. De andere landbouwbedrijven zijn gelegen Destelbergen, Lochristi, Wetteren, Zulte, De Pinte, 
Lovendegem en Nevele. 
 
Vier landbouwers hebben bedrijfsgebouwen die geheel of deels in het studiegebied gelegen zijn. Door de 
ligging van de bedrijfszetels zijn er heel wat huiskavels binnen het studiegebied, 31 percelen grenzen 
rechtstreeks aan de bedrijfsgebouwen.  
Een huiskavel zorgt voor een betere en efficiëntere benutting van de beschikbare arbeid en voor vermindering 
van het brandstofverbruik. De huiskavels zijn ook aangeduid op kaart 1. 
 
De meeste bedrijfszetels bevinden zich binnen een straal van 5 km vogelvlucht van het studiegebied. Om de 
percelen te bereiken moet er wel een grotere afstand afgelegd worden. Verder liggen de verschillende 
percelen per landbouwer ook nogal verspreid zodat de landbouwer toch heel wat kilometers moet rijden om 
zijn percelen te bewerken. 
De verst gelegen bedrijfszetel is in vogelvlucht op 18 km gelegen van zijn percelen in het studiegebied. 
 

3.5 EIGENDOMSSITUATIE 

De VLM beschikt niet over de gegevens in verband met het eigendomsstatuut van alle percelen.  
 
De verhouding eigendom/pacht in Vlaanderen bedraagt 36/64.  
In het studiegebied is ongeveer 28% van de percelen in eigendom en de rest zijn pachtgronden, deze cijfers 
zijn gegevens beschikbaar door de bevraging bij de landbouwers. Naar Vlaamse normen is het aandeel 
gronden in eigendom in het studiegebied laag. 
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4 BESCHRIJVING VAN DE GEBRUIKERS IN HET GEBIED 

Binnen de 12 deelgebieden zijn er 124 percelen geregistreerd in het jaar 2017 door 44 landbouwers. Van de 44 
gebruikers is er één landbouwer die percelen gebruikt in 2 deelgebieden en één landbouwer die percelen 
gebruikt in 3 deelgebieden. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht per deelgebied van het aantal landbouwers die er percelen gebruiken 
en de totale oppervlakte aan landbouwgebruik. 
 

Deelgebied Aantal gebruikers Oppervlakte in 
landbouwgebruik (in ha) 

Assels  8 40,9 

Drie Leien 1 1,6 

Halewijn 1 0,5 

Hondelee 2 0,6 

Keuze  8 41,5 

Leieoever 3 1,7 

Maalgaver 2 4,0 

Marcel Herpelinckstraat 1 1,3 

Oude Bareel  3 4,6 

Rijvissche 3 4,8 

Rosdambeekvallei  8 18,1 

Slotendries 4 9,6 

Tabel 2: per deelgebied het aantal gebruikers en de geregistreerde oppervlakte (Bron: perceelgegevens 2017) 

 
Van de 44 gebruikers is één Natuurpunt  VZW en 2 landbouwers gebruiken de percelen niet op 1 januari. Er 
werd ervoor gekozen om deze niet te betrekken in het onderzoek en zo werden in kader van deze studie 41 
landbouwers gecontacteerd.  
 
Van deze 41 geselecteerde landbouwers zijn er zes landbouwers die niet wensten deel te nemen aan het 
landbouweffectenrapport. Dus de bedrijfsgegevens van 35 land- en tuinbouwbedrijven zijn nu verder in dit 
rapport verwerkt.  
 
Tijdens het bedrijfsbezoek werd ook gevraagd of hun individuele gegevens mochten doorgegeven worden aan 
de opdrachtgever, 33 landbouwers stemden hiermee in. De informatie op bedrijfsniveau, verkregen aan de 
hand van het gesprek en de vragenlijst, van deze 33 bedrijven werd gebundeld in een afzonderlijk 
vertrouwelijk rapport met de fiches per bedrijf.  
 
   
 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

pagina 12 van 32 Landbouweffectenrapport RUP Groen – stad Gent 30.05.2018 
 

In dit deel worden de kenmerken van de 35 betrokken landbouwbedrijven besproken.  
Volgende zaken komen aan bod: -    bedrijfstype; 

 economische omvang en inkomen uit land- en tuinbouw; 
 leeftijd van de bedrijfsleider en opvolging; 
 toekomstplannen van het bedrijf; 
 ruwvoederbalans; 
 mestbalans. 

4.1 BEDRIJFSTYPES 

Op basis van de aanwezige dieren en teelten op het bedrijf, kent men aan het bedrijf een bedrijfstype toe. Een 
bedrijf kan meerdere productierichtingen combineren of kan zich in één bepaalde tak specialiseren. De 
voorkomende productierichting met de grootste economische omvang bepaalt het bedrijfstype. 
 
Ongeveer 50% van de ondervraagde landbouwers hebben als bedrijfstype ‘rundvee’, zowel gespecialiseerde 
melkveebedrijven, vleesveebedrijven als gemengde bedrijven zijn aanwezig.  
Verder zijn er ook specialiseerde tuinbouwbedrijven actief in het gebied naast de traditionele 
akkerbouwbedrijven. Deze bedrijfstypes zijn allen grondgebonden bedrijven waarvoor de toegankelijkheid van 
de percelen ook heel belangrijk is.  
Er zijn ook nog enkele bedrijven met andere diersoorten zoals varkens, paarden of schapen en andere 
bedrijven (enkel grond voor hobby).  Tabel 3 toont de aantallen per bedrijfstype voor het studiegebied. 
 
 

Bedrijfstype      Aantal bedrijven  % bedrijven 

Gespecialiseerd rundveebedrijf                   16 46 

Anderen diersoorten 6 17 

Akkerbouwbedrijven 4 11 

Tuinbouwbedrijven 5 15 

Andere  4 11 

Totaal 35 100 

Tabel 3: gegevens verschillende bedrijfstypes (uitgedrukt in aantallen en in %), Bron: enquête 2017 en eigen berekeningen 

 

4.2 ECONOMISCHE OMVANG EN INKOMEN UIT LAND-EN TUINBOUW 

De bedrijven kunnen ook ingedeeld worden op basis van hun economische omvang, berekend aan de hand 
van bruto standaard saldi. Dat is een maat voor economische omvang en omzet van een landbouwbedrijf. De 
bruto standaard saldi worden berekend per dier en per ha van een bepaalde teelt. Op basis van het aantal 
dieren en de oppervlaktes kan dan het gehele saldo per bedrijf berekend worden.  



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

30.05.2018 Landbouweffectenrapport RUP Groen – stad Gent pagina 13 van 32 

Deze cijfers geven echter alleen de economische omvang weer, het is geen maat voor het arbeidsinkomen per 
bedrijf. Dat hangt uiteraard af van de toegevoegde waarde die het bedrijf realiseert en van de intrestlasten die 
het bedrijf draagt. 
 
De bedrijven worden zo in vijf klassen ingedeeld, namelijk van ‘klein’ tot ‘groot’. We zien dat bijna 40% van de 
bedrijven ingedeeld zijn in de klassen ‘vrij groot’ en ‘groot’ en 25% van de oppervlakte in het studiegebied 
gebruiken. In tabel 4 is de verdeling van de bedrijven weergegeven. 
 

Bedrijfsomvang Aantal bedrijven % bedrijven Opp. in 
studiegebied (ha) 

% opp. in 
studiegebied 

Klein 10 28 13,7 12 

Vrij klein  3 9 12,7 11 

Matig  9 26 28,8 25 

Vrij groot  7 20 19,9 18 

Groot 6 17 38,8 34 

Totaal 35 100 113,9 100 

Tabel 4: gegevens omvang van de bedrijven (uitgedrukt in aantallen en in %) en % oppervlakte gebruikt in studiegebied, Bron: enquête 
2017 en eigen berekeningen 

 
Achttien van de 35 bevraagde landbouwers zijn landbouwer in hoofdberoep, op 11 bedrijven is het inkomen 
uit landbouw zelfs de enige bron van het gezinsinkomen. Verder zijn 8 bedrijfsleiders zijn reeds gepensioneerd.  
 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de bedrijven betrokken bij het studiegebied is 38,5 ha. De gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte is hoog in vergelijking met de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 25 ha van de land- en 
tuinbouwbedrijven in Vlaanderen. Het feit dat overwegend grondgebonden veeteelt en akkerbouw voorkomt 
in het gebied verklaart de hoge gemiddelde bedrijfsoppervlakte. 
 
Tabel 5 toont de spreiding van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte en de hoeveelheid grond die deze bedrijven 
gebruiken binnen het studiegebied. Het grootste deel van de oppervlakte wordt uitgebaat door bedrijven met 
een oppervlakte groter dan 40 ha. 
 

Bedrijfsoppervlakte Aantal bedrijven % bedrijven Opp. in studiegebied (ha) 

< 10 ha 12 34 19,6 

10- 20 ha  4 11 11,3 

20 – 40 ha 9 26 26,0 

40 – 60 ha  2 6 25,1 

> 60 ha 8 23 31,9 

Totaal 35 100 113,9 

Tabel 5: gegevens verschillende omvang van de bedrijfsoppervlakte (uitgedrukt in aantallen en in %) en oppervlakte in studiegebied, 
Bron: enquête 2017 en eigen berekeningen 
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4.3 LEEFTIJD VAN BEDRIJFSLEIDERS EN OPVOLGING 

Op basis van de leeftijd van de bedrijfsleider kunnen de bedrijven eveneens ingedeeld worden in klassen. In 
tabel 6 is een overzicht terug te vinden van het aantal landbouwers per klasse. Indien het bedrijf uitgebaat is 
onder de vorm van een samenuitbating of een rechtspersoon, is met de leeftijd van de jongste bedrijfsleider 
rekening gehouden. 
 

Leeftijd bedrijfsleiders Aantal bedrijven % bedrijven Opp. in 
studiegebied 

Jonger dan 40 jaar 5 14 40,2 

Tussen 40 en 50 jaar 10 29 22,1 

Tussen 50 en 65 jaar 12 34 35,2 

Ouder dan 65 jaar 8 23 16,4 

Totaal 35 100 113,9 

Tabel 6: gegevens leeftijd bedrijfsleiders (uitgedrukt in aantallen en in %) en oppervlakte gebruik , Bron: enquête 2017 en eigen 
berekeningen 

De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders met gebruik in het gebied is 54 jaar. Dit evenaart de gemiddelde 
leeftijd van de Vlaamse landbouwers. De jongste bedrijfsleider is 28 jaar, de oudste is 83 jaar. 
 
De grootste groep van landbouwers is tussen 50 en 65 jaar oud. Dat is vergelijkbaar met andere streken in de 
provincie Oost-Vlaanderen. Verder zijn er acht landbouwers die reeds de pensioenleeftijd bereikt hebben.  
Er is echter een vrij grote groep van landbouwers jonger dan 40 jaar (14%), dit is relatief veel. Deze 
landbouwers bevinden zich in de leeftijdscategorie waarin vaak belangrijke investeringen gedaan zijn of 
gepland worden. Dat is uiteraard een belangrijk gegeven.  
 
Op kaart 2 zijn de percelen ingekleurd volgens de leeftijdscategorie van de gebruiker. 
 
Van de bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar heeft 65% tijdens de enquête meegedeeld hebben dat er opvolging is 
voor het bedrijf. Bij 6 bedrijven van de groep boven de 50 jaar is er geen opvolging en 1 van bedrijfsleiders 
weet het nog niet of het bedrijf verdergezet zal worden.  Op kaart 3 zijn de percelen ingekleurd volgens de 
gegevens van bedrijfsopvolging die gekend zijn. 
 

4.4 TOEKOMSTPLANNEN VAN DE BEDRIJVEN 

Ruim 80% van de bedrijven hebben in het verleden regelmatig investeringen gedaan, vooral in gebouwen en 
machines of investeringen in milieuzorg. Bijna helft van de landbouwers hebben de laatste 5 jaar grond 
aangekocht. Deze investeringen getuigen van een grote dynamiek binnen de land- en tuinbouw en van 
consolidering of uitbreiding van het bedrijf met het oog op de toekomst.  
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Aan de bedrijfsleiders werd eveneens gevraagd in welke richting ze willen of denken te evolueren binnen dit 
en 5 jaar. Zal hun bedrijfsoppervlakte toenemen, hetzelfde blijven of afnemen? De meerderheid van de 
bedrijven nl. 20 van de 35 geënquêteerde bedrijfsleiders wensen hun bedrijfsoppervlakte te behouden. 
Vijftien bedrijfsleiders wensen hun huidige bedrijfsoppervlakte nog te vergroten.  
 
80% van de bedrijven heeft tijdens het bedrijfsbezoek meegedeeld om op korte termijn investeringen te doen, 
deze variëren van het aankopen machines tot het optrekken van nieuwe gebouwen om hun bedrijf te 
moderniseren of uit te breiden. 
 
Speciale aandacht vragen ook een drietal landbouwers voor hun nevenactiviteit als loonwerker, indien er 
landbouwgronden verdwijnen zal er ook minder werk zijn voor hen. 
 
Momenteel zijn twee van de landbouwers erkend als biologische landbouwer en doen ook aan thuisverkoop 
van hun producten. Verder zijn er ook 4 traditionele bedrijven die een deel van hun produkten afzetten via 
korte keten verkoop. Een landbouwer stelt vandaag al zijn bedrijf open voor bedrijfsbezoeken en wenst in de 
toekomst verder deze weg in te slaan door te investeren in hoevetoerisme. Ook stelt 1 bedrijf een aantal 
zorgbehoevenden tewerk.  
 

4.5 RUWVOEDERBALANS 

Ruwvoeders zijn de gewassen die geteeld worden voor het voederen van herkauwers (rundvee, schapen en 
geiten) en paarden. Het zijn in de eerste plaats gras, klaver, maïs en voederbieten. Voor een bedrijf met 
rundvee, schapen, paarden of geiten is het van groot belang om voldoende ruwvoeders te telen. Dat is 
bedrijfseconomisch immers de meest interessante productiewijze. Om dit te bepalen, wordt de 
ruwvoederbalans berekend. Eerst wordt op basis van het aantal aanwezige dieren de ruwvoederbehoefte 
berekend. Dan wordt deze behoefte vergeleken met de totale productie van ruwvoer op bedrijfsniveau. 
 
De resultaten van de berekende ruwvoederbalans is weergegeven in de tabel hieronder.  
 

Ruwvoederbalans Aantal bedrijven 

Evenwicht 8 

Overschot 16 

Geen behoefte 11 

Totaal 35 

Tabel 7: aantal bedrijven volgens klassen van berekende ruwvoederbalans, Bron: enquête 2017 en eigen berekeningen 

 
Acht bedrijven hebben een goed evenwicht tussen het aantal dieren en de hoeveelheid geproduceerd 
ruwvoeder. Deze bedrijven zijn het meest kwetsbaar bij verlies of eventuele beperkingen in gebruik van hun 
gronden.  
16 bedrijven hebben een al dan niet groot overschot aan ruwvoeder en 11 bedrijven hebben geen behoefte 
aan ruwvoeder aangezien ze geen herkauwers of paarden hebben.  
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4.6 MESTBALANS 

De verhouding tussen de mestproductie en de plaatsingsruimte voor dierlijke mest van de landbouwbedrijven 
wordt berekend voor stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op basis van het aantal dieren, de gronden die ze in gebruik 
hebben en de geldende bemestingsnorm.  
Er wordt enkel gekeken naar de afzet van eigen mest op eigen percelen. Bedrijven die hier een mestoverschot 
hebben kunnen nog wel een mestbalans in evenwicht hebben indien zij hun overschot aan mest op één van de 
bovenstaande wijzen kunnen afzetten. 
De resultaten van de berekende ruwvoederbalans is weergegeven in de tabel hieronder.  
 

Mestbalans Aantal bedrijven 

Grond tekort 10 

Evenwicht 5 

Grond op overschot 20 

Totaal 35 

Tabel 8: aantal bedrijven volgens klassen van berekende mestbalans, Bron: enquête 2017 en eigen berekeningen 

 
Volgens de gegevens in tabel 8 hebben 20 bedrijven in 2016 een mesttekort en dus grond op overschot. Deze 
bedrijven kunnen nog extra mest van andere landbouwers plaatsen op hun gronden. Tien bedrijven hebben 
een mestoverschot, dit betekent concreet dat ze de geproduceerde mest van hun dieren niet volledig kunnen 
plaatsen op de eigen gebruikspercelen. De vijf bedrijven waarvan hun mestbalans dicht tegen het evenwicht 
aan zit, zijn het meest gevoelig voor mogelijk verlies van gronden. 
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5 EFFECTENBESCHRIJVING 

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de gevolgen van de voorgestelde plannen van het thematisch RUP 
Groen van de stad Gent op de landbouwsector en op de individuele bedrijven.  
Hierbij wordt rekening gehouden dat op de percelen in de aangeduide deelgebieden geen intensief 
landbouwgebruik meer mogelijk zal zijn en in sommige gevallen zelfs onteigend zouden kunnen worden voor 
het realiseren van bossen. Dit kan afgeleid worden uit de beschreven uitvoeringsstrategie in de startnota die 
goedgekeurd werd op 31/8/2016: voor de deelgebieden binnen het studiegebied wordt voor het grootste deel 
van de gronden met natuurbestemming aankoopsubsidies verleend aan een erkende natuurorganisatie ; voor 
de gronden in bosbestemming waar de bestemming nog niet is gerealiseerd, zal de Stad Gent de grond 
verwerven.  
 

5.1 EFFECTEN OP DE LANDBOUWSECTOR 

De totale oppervlakte van de voorgestelde bestemmingswijzigingen in de 12 deelgebieden bedraagt ongeveer 
213 ha waarvan 129 ha in effectief landbouwgebruik.  
Het verlies aan productieve landbouwgrond ligt voor de landbouwsector heel moeilijk. Iedere ha grond zorgt 
voor een economische meerwaarde. Een stuk landbouwgrond kan voor de landbouwsector meerdere functies 
hebben, zoals 
• zorgen voor inkomen bij bv. teelt en verkoop van akkerbouwgewassen, fruit  
• zorgen voor input voor andere productieprocessen bv. ruwvoeder voor dierlijke productie 
• zorgen voor ruimte voor mestafzet 
• zorgen voor een jaarlijks vast inkomen d.m.v. Europese landbouwpremies 
• … 
 
Twintig van de 35 bezochte bedrijven zijn reeds vroeger betrokken geweest met andere overheidsprojecten 
voor recreatie, industrie of natuur. De gevolgen van deze projecten variëren per bedrijf, voor sommige 
bedrijven was de impact beperkt en voor andere waren er toch grotere gevolgen tot verlies van 20 ha grond. 
Een aantal landbouwers hebben naar aanleiding hiervan hun bedrijfsvoering reeds aangepast en ingezet op 
andere activiteiten zoals loonwerk. 
 
De druk op de gronden in de regio is momenteel groot en de prijzen voor landbouwgrond zijn al hoog. 
Bijkomende bestemmingswijzigingen kunnen zeker leiden tot nog hogere prijzen voor percelen gelegen in 
agrarisch gebied en er is een waardevermindering van de gronden die ingekleurd worden als natuur of bos.  
 
Verder werd het nut van bijkomende afbakening in vraag gesteld door de bevraagde landbouwers, er is nu al 
natuur aanwezig in sommige gebieden zonder dat die ingekleurd zijn als natuurgebied. Bij sommige gebieden 
wordt de aanplant van bos in vraag gesteld. Ook kwam bij het deelgebied Keuze de problematiek van de 
transmigranten en de heraanleg van het op- en afrittencomplex aan bod. 
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5.2 EFFECTEN OP DE BETROKKEN BEDRIJVEN 

Onderstaande is een samenvatting van de verschillende aspecten die aan bod gekomen zijn bij de vijfendertig 
geënquêteerde landbouwers. 

 

Absolute oppervlakte in het projectgebied 

Tabel 9 toont het aantal betrokken bedrijven verdeeld in klassen volgens de oppervlakte die ze inbrengen in 
dit project, deze opdeling is ook op kaart 4 aangeduid..  
 
De absolute oppervlakte inbreng is de oppervlakte die de betrokken landbouwbedrijven zullen verliezen bij 
uitvoering van het project. Voor de bedrijven is de absolute oppervlakte belangrijk voor de productie van 
ruwvoeder, inkomensvorming uit akkerbouwteelten, afzet van mest en activatie van premies. Als norm kan 
worden gesteld dat het verlies van 5 ha overleefbaar is voor een traditioneel groter landbouwbedrijf. Vanaf 10 
ha verlies aan landbouwgronden per bedrijf wordt de impact zeer belangrijk.  
 

Klassen absolute inbreng Aantal bedrijven Opp. in landbouw 
 (in ha) 

Opp. in landbouw 
(in %) 

< 5 ha 29 31,7 28 

5 – 10 ha 4 30,6 27 

> 10 ha 2 51,6 45 

Totaal 35 113,9 100 

Tabel 9: aantal bedrijven volgens klassen absolute inbreng, Bron: enquête 2017 en eigen berekeningen 
 

Bij 6 bedrijven wordt de norm van 5 ha overschreden, samen gebruiken ze 72% van de oppervlakte binnen dit 
project. Verder kan vermeld te worden dat bij 1 van deze bedrijven de gronden deel uitmaken van de 
landbouweconomisch huiskavel. 
 

Relatieve oppervlakte in het projectgebied 

De relatieve oppervlakte is het aandeel van het verlies aan gronden binnen het project ten opzichte van de 
totale bedrijfsoppervlakte. Belangrijker nog dan de absolute oppervlakte, is dit aandeel van het verlies aan 
gronden ten opzichte van de totale bedrijfsoppervlakte. Het effect zal des te groter zijn, naarmate het bedrijf 
kleiner is in oppervlakte (en/of andere productiemiddelen).  
Hier wordt een norm van 20% als overleefbaar gesteld. Indien meer dan 20% van de totale bedrijfsoppervlakte 
onttrokken wordt, zijn de gevolgen voor het bedrijf zeer aanzienlijk.  
 
Tabel 10 geeft het aantal landbouwers weer verdeeld volgens klassen van aandeel bedrijfsoppervlakte binnen 
het deelgebied. En op kaart 5 zijn de percelen ingekleurd volgend de klasse van het bedrijf waartoe ze 
behoren. 
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Klassen relatieve inbreng Aantal bedrijven Opp. in 
landbouw (in ha) 

Opp. in 
landbouw (%) 

< 20% 23 59,6 52 

20 – 40% 4 18,1 16 

40 – 60% 2 22,6 20 

60 – 80% - - - 

> 80% 6 13,6 12 

totaal 35 113,9 100 

Tabel 10: aantal bedrijven volgens klassen relatieve inbreng, Bron: enquête 2017 en eigen berekeningen 

 
Opvallend hierbij is dat 6 bedrijven met meer dan 80% van hun bedrijfsoppervlakte in het studiegebied 
gelegen zijn maar zij gebruiken maar 12% van de oppervlakte. Verder zijn er 2 bedrijven met 40 tot 60% van 
hun bedrijfsoppervlakte in het studiegebied liggen met 20% van de oppervlakte. 
 
 
De combinatie van hiervoor besproken criteria, nl. absolute oppervlakte inbreng en relatieve oppervlakte en 
het al dan niet beroepsmatig landbouwbedrijf zijnde maakt het mogelijk de bedrijven te verdelen in 
categorieën en de effecten te bespreken.  
 
De bedrijven worden verdeeld in 4 categorieën: 
• Categorie 1 : dit is een groep van 17 bedrijven die niet beroepsmatig aan landbouw doen, het 
betreffen 8 landbouwers die reeds gepensioneerd zijn en de rest zijn personen die hun landbouwbedrijf 
uitbaten in nevenberoep of als hobby. Voor sommige van deze bedrijven is het inkomen vanuit de 
landbouwactiviteiten toch wel belangrijk.  Zes van deze bedrijven hebben een grote relatieve inbreng ( >80% 
van hun bedrijfsoppervlakte) in het projectgebied. Deze 17 bedrijven gebruiken samen 46 ha of 40 % van de 
oppervlakte in het project. Categorie 1 wordt verder aangeduid als ‘niet beroepsmatige landbouwbedrijven’. 
 
• Categorie 2 : deze categorie bevat veertien bedrijven, uitgebaat door landbouwers in hoofdberoep, 
met grote en zeer grote economische omvang waarvan de oppervlakte van de gronden binnen project de 
absolute grens van 5 ha niet overschrijdt. 
Samen gebruiken deze bedrijven bijna 23 ha of 20% van de oppervlakte in het project. Categorie 2 wordt 
verder aangeduid als ‘beroepsmatige landbouwbedrijven met een beperkt effect’.  
 
• Categorie 3 : deze categorie bevat twee bedrijven met grote economische omvang en met een 
oppervlakte tussen de 5 en 10 ha in het projectgebied en relatief tussen de 20 en 40% van hun 
bedrijfsoppervlakte.  Samen gebruiken deze bedrijven iets meer dan 13 ha of 12% van de gronden in het 
project. Categorie 3 wordt verder aangeduid als ‘beroepsmatige landbouwbedrijven met groot effect’. 
 
• Categorie 4: deze categorie bevat twee bedrijven, uitgebaat door jonge landbouwers in hoofdberoep, 
met grote economische omvang en met veel oppervlakte in het project (zowel absoluut als relatief). Samen 
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gebruiken deze bedrijven bijna 32 ha of 28% van de gronden in het project. Categorie 4 wordt verder 
aangeduid als ‘beroepsmatige landbouwbedrijven met zeer groot effect’. 
 
 
Beschrijving van de effecten per categorie van bedrijven 
 
Hier worden de effecten beschreven per categorie van gebruikers die door de landbouwers werden 
aangegeven. Kaart 6 geeft een overzicht van de percelen ingekleurd volgend de categorie van het bedrijf 
waartoe het perceel behoort. 
 
Niet beroepsmatige landbouwbedrijven 
Deze categorie bevat 17 kleinere bedrijven. De effecten die deze groep van gebruikers zullen ondervinden, 
hebben vooral te maken met het verlies van hun huiskavelpercelen en het verlies van een deel van het 
aanvullend inkomen uit landbouw. 
Effecten bij verlies van de gronden in het deelgebied zijn: 
o verlies van weides en ruwvoeder voor schapen, paarden en rundvee 
o verlies van inkomen en toenemende kosten, oa. meer aankoop voeders 
o verlies aan mestafzet 
o waardevermindering bedrijfsgebouwen 
o verlies familiegronden, emotionele impact 
 
Beroepsmatige landbouwbedrijven met beperkt effect 
Deze categorie bevat 14 bedrijven. De gronden in de deelgebieden maken een beperkt deel uit van de 
bedrijfsoppervlakte (tussen de 0,3 en 4,5 ha). Voor 2 bedrijven zijn dit wel delen van hun huiskavel. 
De effecten die deze groep van landbouwers zullen ondervinden, zijn beperkt tot matig en overleefbaar voor 
de bedrijven.  
Effecten bij verlies aan gronden in het deelgebied zijn: 
o verlies aan weides en ruwvoederwinning 
o verlies aan ruimte voor mestafzet 
o verlies aan inkomen oa. door verlies aan gronden voor activatie betalingsrechten 
o toenemende kosten, oa. door minder vruchtafwisseling, hogere vaste kosten 
 
Beroepsmatige landbouwbedrijven met groot effect 
Deze categorie bevat twee rundveebedrijven. De gronden in de deelgebieden zijn dicht bij de bedrijfszetel 
gelegen. De gevolgen die deze landbouwers zullen ondervinden zijn groot en ze zullen hun bedrijfsvoering 
moeten aanpassen. De percelen die door deze landbouwers gebruiken liggen allen in het deelgebied Keuze. 
Effecten door verlies van de gronden in de deelgebieden zijn: 
o groot verlies aan gronden voor activatie betalingsrechten 
o groot verlies aan weiden en akkers voor ruwvoeder 
o groot verlies aan ruimte voor mestafzet 
o minder inkomen oa. ook door hogere vaste kosten 
o verlies aan percelen dicht bij de bedrijfszetel 
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Beroepsmatige landbouwbedrijven met zeer groot effect 
Deze categorie bevat twee melkveebedrijven die meer dan 10 ha in de deelgebieden gelegen hebben. Door dit 
verlies komt hun bedrijfsvoering in het gedrang en zullen ze zeker maatregelen moeten treffen om hun 
bedrijfsvoering aan te passen. De percelen die deze landbouwers gebruiken liggen in de deelgebieden Keuze 
en Assels. 
Effecten door verlies van de gronden in de deelgebieden zijn: 
o zeer groot verlies aan weiden en akkers voor ruwvoederwinning 
o zeer groot verlies aan ruimte voor mestafzet  
o zeer groot verlies aan gronden voor activatie betalingsrechten 
o minder inkomen oa. ook door hogere vaste kosten 
o verlies van een groter geheel van percelen 
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6 REMEDIËRENDE MAATREGELEN 

6.1 VOORSTELLEN VANUIT DE LANDBOUWERS 

Tijdens de gesprekken met de landbouwers werd ook gepolst naar mogelijke flankerende maatregelen die 
zouden kunnen worden uitgewerkt om de gevolgen van het project te kunnen milderen zodat het project 
zonder al teveel weerstand zou kunnen uitgevoerd worden. 
 
Een flankerend beleid kan het verlies aan landbouwareaal op het niveau van de sector niet compenseren.  
De doelstelling van het flankerend beleid is echter om op niveau van de individuele bedrijven oplossingen aan 
te reiken.  
 
Om het verlies aan grond te compenseren werden er verschillende scenario’s voorgesteld aan de 
landbouwers, deze scenario’s waren zeker nog niet volledig uitgewerkt  en de landbouwers konden dit niet 
altijd goed plaatsen en hadden daar ook bedenkingen en vragen bij. Wat is de inhoud van een 
gebruiksovereenkomst? Is er een vergoeding voorzien? 
Vele landbouwers gaven ook aan dat ze reeds aan een soort natuurbeheer doen zonder vergoedingen, bv. het 
knotten van bomen. 
 
Toch hebben de landbouwers een eerste voorkeur opgegeven: 
13 landbouwers kiezen duidelijk voor ruilgrond 
2 landbouwers wensen ruilgrond in combinatie met gebruiksovereenkomsten 
7 landbouwers wensen de percelen verder te exploiteren via gebruiksovereenkomsten 
1 landbouwer wenst geld te ontvangen 
5 landbouwers wensen hun percelen verder gebruiken zoals ze het nu doen, ze zien geen alternatieven 
7 landbouwers konden nog geen voorkeur opgeven  
 
Het aanbieden van ruilgronden zou kunnen verlopen via een grondenbank maar een aantal landbouwers staan 
daar ook wel kritisch tegenover. Via de grondenbank wordt getracht gronden te ruilen zodat getroffen 
landbouwers hun bedrijfsoppervlakte kunnen behouden. Maar hoe zal de grondenbank grond kunnen 
aankopen gezien de hoge druk op de grond in de regio.  
Geen enkele landbouwer heeft gezegd bereid te zijn om gronden buiten het studiegebied te koop aan te 
bieden aan een eventuele oprichting van een grondenbank. Ook waren er geen voorstanders om gefaseerd 
gronden te verkopen of aan pachtafstand te doen binnen het studiegebied. 
 
Een aantal eigenaars hadden ook vragen bij de waardevermindering van hun gronden en zien een 
kapitaalschadevergoeding als een minimum. 
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6.2  VOORSTELLEN MOGELIJKE INSTRUMENTEN 

Om projecten te kunnen uitvoeren en flankerende maatregelen uit te werken zijn er binnen het decreet 
Landinrichting verschillend instrumenten beschikbaar, die instrumenten kunnen gecombineerd ingezet 
worden. Hieronder zijn de verschillende instrumenten weergegeven: 
 
Instrumentenkoffer vanuit decreet Landinrichting: 
 
 

 
 
 
Het meest gekende instrument ingezet als flankerend beleid voor de landbouw, is de oprichting van een lokale 
grondenbank (al dan niet met vergoedingen) om oa. ruilgronden voor getroffen landbouwers te vinden. 
 
Maar verschillende instrumenten kunnen ingezet worden op een gecoördineerde en afgewogen manier om 
een project te realiseren. Sommige instrumenten zijn vrijwillig, andere dwingend. 
Het gemeentelijk bestuursniveau kan beslissen over de inzet van deze instrumenten voor de realisatie van een 
project. Daarvoor dient een inrichtingsnota opgemaakt te worden in overleg met de VLM.  
 
Een inrichtingsnota bestaat ten minste uit de volgende elementen: 
- Een beschrijving van de opties uit het project, plan of programma en van de gewenste maatregelen; 
- Een instrumentenafweging; 
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- De aanduiding of afbakening van het gebied waar een instrument wordt toegepast; 
- De motivering waarom een instrument wordt toegepast; 
- Als het instrument erfdienstbaarheid tot openbaar nut wordt ingezet: de omschrijving van het algemeen 
nut waarvoor het instrument wordt toegepast; 
- Een uitvoeringsprogramma en een financieringsplan. 
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7 BESLUIT 

Bij het onderzoeken naar de effecten van het thematisch RUP Groen van de stad Gent werden 12 deelgebieden 
onderzocht. 
 
Dit landbouweffectenrapport geeft een beeld van de landbouw actief in deze deelgebieden. Sommige gebiedjes 
zijn vandaag belangrijk voor de landbouw in regio.  
 
De totale oppervlakte van het studiegebied bedraagt 213 ha, waarvan 129 ha in gebruik is bij 44 gekende 
landbouwers. In het studiegebied komen grasland, voedergewassen en akkerbouwteelten voor. 62% van de 
oppervlakte is uitgebaat als grasland, op het akkerland is het vooral mais die geteeld wordt. De gemiddelde 
oppervlakte van de percelen ligt iets lager dan het Vlaamse gemiddelde en de percelen vertonen een zekere 
versnippering. Verder zijn er ook enkele percelen met bedrijfsgebouwen gelegen in de deelgebieden en er liggen 
ook verschillende huiskavels in het studiegebied. 
 
Om de effecten in kaart te brengen heeft de VLM bij 33 landbouwers een enquête gedaan en de resultaten 
hiervan in een bedrijfsfiche genoteerd. De individuele gegevens van deze landbouwers zijn in een afzonderlijke 
rapport beschikbaar. 
 
Momenteel wordt het grootste deel van de percelen in het studiegebied gebruikt door grondgebonden 
bedrijven, hoofdzakelijk rundveebedrijven. Verder zijn er ook akkerbouw- en tuinbouwbedrijven betrokken. 
Het gebruik binnen studiegebied is gekenmerkt door een mix van grote bedrijven en kleine hobby- en 
nevenberoepsbedrijven. De helft van de betrokken landbouwers zijn landbouwer in hoofdberoep, acht zijn reeds 
gepensioneerd. Er zijn bedrijfsleiders uit verschillende leeftijdsgroepen, de grootste groep zit tussen de 50 en 
65 jaar maar er is ook een relatief grote groep (14%) die jonger is dan 40 jaar.   Vele bedrijven hebben regelmatig 
geïnvesteerd en zullen dit ook blijven doen. We kunnen concluderen dat de beroepslandbouw binnen het 
studiegebied dynamisch is en de gronden zeker nodig hebben binnen de bedrijfsvoering. 
 
De realisatie van de voorgestelde plannen van het thematisch RUP zullen leiden tot een bestemmingswijziging 
van ongeveer 129 ha grond in landbouwgebruik. Dit zorgt voor een verlies aan inkomen voor de sector en zal 
ook leiden tot een hogere gronddruk in de regio.  
 
Als we de gevolgen op de individuele bedrijven bekijken, zien we dat 2 bedrijven meer dan 10 ha 
bedrijfsoppervlakte verliezen. De impact van het project is voor deze bedrijven zeer groot, verder verliezen 4 
bedrijven tussen de 5 en 10 ha en de rest minder dan 5 ha. Als we dit relatief bekijken, zijn er 6 bedrijven waarvan 
meer dan 80% van hun bedrijfsoppervlakte binnen de deelgebieden gelegen is, zij gebruiken 12% van de 
oppervlakte. Voor 23 bedrijven is de relatieve inbreng minder dan 20%. 
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Op basis van de absolute inbreng, de relatieve inbreng en  het als dan niet beroepsmatig zijn van de landbouwer, 
worden de bedrijven in 4 categorieën ingedeeld: 
- categorie 1 ‘niet beroepsmatige landbouwbedrijven: 17 bedrijven die samen 46 ha in de deelgebieden 
gebruiken. 
- categorie 2 beroepsmatige landbouwbedrijven met een beperkt effect: 14 bedrijven die samen bijna 23 ha in 
de deelgebieden gebruiken. 
- categorie 3 beroepsmatige landbouwbedrijven met een groot effect: 2 bedrijven die samen iets meer dan 13 
ha in de deelgebieden gebruiken, deze landbouwers zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. 
- categorie 4 beroepsmatige landbouwbedrijven met een zeer groot effect: 2 bedrijven die samen bijna 32 ha in 
de deelgebieden gebruiken, bij deze bedrijven komt de huidige bedrijfsvoering in het gedrang en zullen ze op 
zoek moeten gaan naar alternatieven. 
 
De effecten die de landbouwers zullen ondervinden leiden allen tot een inkomensverlies doordat ze minder 
voeders zullen kunnen produceren, minder mest kunnen afzetten, minder betalingsrechten kunnen activeren 
en hogere vaste kosten zullen hebben. 
 
Als mogelijke flankerende maatregelen kwamen tijdens de gesprekken ruilgrond en gronden gebruiken met een 
gebruiksovereenkomst ter sprake. Ongeveer de helft van de landbouwers wensen ruilgrond voor de verloren 
oppervlakte. Een aantal landbouwers zijn ook bereid om gronden te gebruiken met gebruiksovereenkomsten.  
 
Vanuit de overheid kunnen verschillende instrumenten ingezet worden om het project te realiseren en 
remediërende maatregelen uit te werken voor de landbouwers. Om dit uit te werken is er verder studiewerk 
nodig.  
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Bijlage: enquêteformulier 
 
 
Deel 1: Persoonlijke gegevens 
 
* Bedrijfsvorm:  
Natuurlijke persoonlijk / LV / BVBA / NV/ … 
 
* Gegevens bedrijfsleider: 
Naam: 
Geboortejaar: 
Straat en nr:  
Postcode en gemeente:  
Telefoon:  
 
* Wanneer bent u op het bedrijf begonnen? 

• Overgenomen in: 

• Nieuw begonnen in: 
 
* Inkomensvorming bedrijfsleider: 
Bedrijfsleider is landbouwer 

• In hoofdberoep 

• In nevenberoep 

• Als hobby 

• Gepensioneerde landbouwer 
 
* Inkomensvorming gezin:  
Samenstelling van het gezinsinkomen (bedrijfsleider + echtgeno(o)te)  

• Inkomen enkel uit landbouwaktiviteiten  

• Landbouw vormt het hoofdaandeel, niet-landbouw aanvullend 

• Niet-landbouw-aktiviteiten vormen het hoofdaandeel, landbouw aanvullend 
 
Andere gezinsleden met inkomen: J / N 
 
Deel 2: Bedrijfsgegevens HUIDIGE SITUATIE  
 
* Totale bedrijfsoppervlakte:             ha 
waarvan       

• Eigendom:  ……    ha of  ……     % 

• Pacht:    ……    ha of  ……     % 

• Seizoenspacht:     ……    ha of  ……     % 
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* Landbouwinkomen komt uit? (en aanduiden hoofdaandeel) 

• Akkerbouw 

• Tuinbouw 

• Melkvee 

• Mestvee 

• Varkens 

• Pluimvee 

• Ander: 
 
* Bedrijfstype (traditioneel of bio) :  
 
* Is uw bedrijf gespecialiseerd? 

• ja, gespecialiseerd in: 

• nee, gemengd 
  
* Aanwezigheid of interesse in landbouwverbreding (thuisverkoop, thuisverwerking, hoevetoerisme, 
zorgboerderij, …), andere activiteiten (loonwerk, tuinaanleg, …) 
 
 
* Beheerovereenkomsten (gekend? – reeds afgesloten ?) – Natuurbeheer ? 
 
 
 
Deel 3: Verleden en toekomstperspectief van het bedrijf 
 
Verleden 
* Zijn er belangrijke verschuivingen gebeurd wat betreft TEELTEN OF DIEREN de laatste 5 jaar?   
 JA NEE 

• Nieuwe activiteiten Zo ja, welke?   

• Uitbreiding  Zo ja, welke?   

• Inkrimping  Zo ja, welke?   

• Stopzetting  Zo ja, welke?   

• Overschakeling  Zo ja welke?   
* Hebt U in de voorbije 5 jaar geïnvesteerd?  
(kruis ieder onderdeel aan waarin meer dan 2500 euro geïnvesteerd werd) 

• Neen 

• Ja, in grond : 

• Ja, in gebouwen : 

• Ja, in machines : 

• Ja, in NER/betalingsrechten :  

• Ja, in milieuzorg (bv. mestverwerking, waterzuivering, zonnepanelen…) : 
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* Is uw bedrijf reeds betrokken geweest bij andere overheidsprojecten/ onteigeningen?  

• Neen 

• Ja,      
▪ Welk project :  
▪ Wat was de impact hiervan op uw bedrijf? 

 
Toekomst 
* Hoe ziet u de komende vijf jaar de totale bedrijfsoppervlakte evolueren (zonder project):  

• vergroten 

• gelijk laten 

• verkleinen 
 
* Voorziet U belangrijke verschuivingen wat betreft TEELTEN OF DIEREN de komende 5 jaar ? 
 
 JA NEE 

• Nieuwe  Zo ja, welke?   

• Uitbreiding Zo ja, welke?   

• Inkrimping Zo ja, welke?   

• Stopzetting Zo ja, welke?   

• Overschakeling Zo ja welke?   
      
* Bent U van plan om in de komende vijf jaar te investeren? 

• Ja, in grond : 

• Ja, in gebouwen : 

• Ja, in machines : 

• Ja, in NER/betalingsrechten : 

• Ja, in milieuzorg (bv. mestverwerking, waterzuivering…) : 

• Ja, in verbrede landbouw : 

• Neen 
  
* Is er opvolging voor het bedrijf ? 
 

• Ja 

• Nee 

• Ik weet het nog niet 

• Ik ben jonger dan 50 en heb er niet over nagedacht.  
 
* Indien nee, wat gebeurt er dan met het bedrijf?  

• Ik verkoop het bedrijf of laat het over 

• Ik blijf op het bedrijf wonen 

• Ik weet het nog niet 
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 * Indien ja,  

• Wanneer is de overdracht ongeveer voorzien ?  
 

• Wat is de relatie met de opvolger ? 
 

• Wat is de huidige activiteit van de opvolger ? 
 

  
Deel 4: Perceelskenmerken  
  
Voor elk perceel worden een aantal kenmerken nagegaan (zie bijgaand gebruikskaartje) 

• Nr.: perceelsnummer op kaartje 

• Teelt: gewas 2018  

• Eigendom: ja/nee (eventueel aanduiden welk aandeel in eigendom/ pacht is) 

• Huiskavel: ja/nee (de huiskavel is een aaneengesloten blok van bij het bedrijf behorende 
percelen rond de bedrijfszetel) 

• Drainage: ja/nee 

• Andere: andere relevante kenmerken zoals grondwaterwinning, wateroverlast, … 
 

 
 
Deel 5: Impact op de landbouw en remediërende suggesties  
 
* Bedrijfsareaal in het projectgebied:  
 ………     ha in het projectgebied 
 
* Zijn de gronden binnen het project belangrijk voor uw bedrijf? 

• Zeer belangrijk 

• Minder belangrijk 

• Ik weet het niet 
 
* Zo ja, geldt dit voor alle gronden? 
 
 
* Komt uw bedrijfsvoering in het gedrang zonder de percelen in het projectgebied? 

• Waarschijnlijk wel  

• Waarschijnlijk niet 

• Ik weet het niet 
 
* Welke gevolgen ziet u voor uw bedrijfsvoering ? 

• Mestoverschot neemt toe  

• Tekort aan akkerland  
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• Veebezetting te groot  

• Ruwvoedertekort  

• Aanzienlijk inkomensverlies  

• Verlies aan premies/beheersvergoeding  

• Verlies aan betalingsrechten  

• Toenemende vaste kosten  

• Andere: ………………………  
 
  
Indien gebieden aangeduid voor bosuitbreiding:  
* Indien de overheid overgaat tot verwerven van gronden, verkiest u dan:  

• Vergoeding in geld  

• Ruilgrond  

• Weet het niet  
  
* Ziet u mogelijkheden in gefaseerd verkopen of pachtafstand doen van uw gronden? 
  
  
* Bestaat de mogelijkheid dat u uw gronden op korte termijn binnen het projectgebied verkoopt of 
pachtafstand doet en uw bedrijfsvoering verder zet op resterende gronden? 
  
  
 
* Bestaat de mogelijkheid dat u ook gronden buiten het projectgebied verkoopt of pachtafstand doet aan een 
‘grondenbank’, om blijvende landbouwers vooruit te helpen? 
  
  
  
Indien gebieden aangeduid voor natuur: 
* Bent u geïnteresseerd aan natuurbeheer te doen met een gebruiksovereenkomst? 
 
 
* Bent u geïnteresseerd om in de toekomst aan natuurwerken (onderhoud bomen, bermen, …) te doen? 
 
 
* Ziet u eventueel win/win mogelijkheden door gesprekken aan te gaan met erkende natuurvereniging? 
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Deel 6: Besluit   
 
• Wat is uw visie over het project? (impact, korte en lange termijn) 
 
 
• Andere vragen of opmerkingen? 
 
 
 
Deel 7: Vertrouwelijkheid van de gegevens 
 
De Vlaamse Landmaatschappij zal op basis van het gesprek en bovenstaande antwoorden een bedrijfsfiche 
opmaken. Deze fiche zal u worden toegestuurd. Deze gegevens zijn een momentopname en louter informatief. 
De verzamelde antwoorden zijn op geen enkele wijze bindend en houden geen engagement in voor de 
toekomst. 
 
Mogen deze gegevens worden doorgegeven aan de opdrachtgever, namelijk Stad Gent? 
 
Ja  /  Neen  
 
 
Datum:  
 
Handtekening landbouwer: 
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- Luchtfoto Vlaanderen, meest recent - kleur (Informatie Vlaanderen, 2017)

aangemaakt op: 30/05/2018

Legende
deelgebieden RUP

% bedrijf in afbakening
geen gegevens

< 10 %

10 - 20 %

20 - 40 %

40 - 60 %

60 - 80 %

80 - 100 %

Studie
Kaart 5a: percelen ingekleurd per klasse 
relatieve inbreng per bedrijf
(deelgebieden: Marcel Herpelinckstraat, 
Slotendries, Maalgaver en Oude Bareel)

Landbouweffectenra pport
RUP Groen - stad GentMarcel Herpelinckstraat

Slotendries, Oude Bareel en Maalgaver
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- Landbouwperceelslaag 2017 (Dept L&V) en eigen berekeningen
- Luchtfoto Vlaanderen, meest recent - kleur (Informatie Vlaanderen, 2017)

aangemaakt op : 30/05/2018

Legende
deelgebieden RUP

% bedrijf in afbakening
geen gegevens

< 10 %

10 - 20 %

20 - 40 %

40 - 60 %

60 - 80 %

80 - 100 %

Studie
Kaart 5b: percelen ingekleurd per klasse
relatieve inbreng per bedrijf
(deelgebieden: Rijvissche, Hondelee, 
Halewijn, Assels, Drie Leien, Leieoever, 
Keuze en Rosdambeekvallei)

Landbouweffectenra pport
RUP Groen - stad Gent

Keuze, Drie Leien, Leieoever, Rosdambeek en Assels

Rijvissche en Hondelee Halewijn



±0 250 500 750 1.000
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- Landbouwperceelslaag 2017 (Dept L&V) en eigen berekeningen
- Luchtfoto Vlaanderen, meest recent - kleur (Informatie Vlaanderen, 2017)

aangemaakt op: 30/05/2018

Legende
deelgebieden RUP

categorie bedrijf
geen gegevens

categorie 1: niet beroepsmatig

categorie 2: beperkt effect

categorie 3: groot effect

categorie 4: zeer groot effect

Studie

Kaart 6a: percelen ingekleurd per categorie
(deelgebieden: Marcel Herpelinckstraat, 
Slotendries, Maalgaver en Oude Bareel)

Landbouweffectenra pport
RUP Groen - stad GentMarcel Herpelinckstraat

Slotendries, Oude Bareel en Maalgaver
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- Landbouwperceelslaag 2017 (Dept L&V) en eigen berekeningen
- Luchtfoto Vlaanderen, meest recent - kleur (Informatie Vlaanderen, 2017)

aangemaakt op : 30/05/2018

Legende
deelgebieden RUP

categorie bedrijf
geen gegevens

categroie 1: niet beroepsmatig

categorie 2: beperkt effect

categorie 3: groot effect

categorie 4: zeer groot effect

Studie
Kaart 6b: percelen ingekleurd per categorie
(deelgebieden: Rijvissche, Hondelee, 
Halewijn, Assels, Drie Leien, Leieoever, 
Keuze en Rosdambeekvallei)

Landbouweffectenra pport
RUP Groen - stad Gent

Keuze, Drie Leien, Leieoever, Rosdambeek en Assels

Rijvissche en Hondelee Halewijn
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