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DEEL 1
1.1

INLEIDING

Kadering van de opdracht

In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant maakt de Vlaamse Landmaatschappij een
landbouwstudie. De landbouwstudie kadert in de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen
en Diest. Met de afbakening van de stedelijke gebieden wil men aangeven waar een beleid van
groei, concentratie en verdichting wenselijk is. Binnen deze stedelijke gebieden moet er ruimte zijn
voor woningbouw, economische en andere activiteiten. Een stedelijk gebied afbakenen betekent
ook een grens trekken aan het verder uitdeinen van de stad: tot hier en liefst niet verder. De open
ruimte buiten en tussen de steden blijft zo beter bewaard.
De afbakening van de kleinstedelijke gebieden is een taak van de provincie. Het proces verloopt in
drie fasen. In de voorbereidende fase wordt een nota ‘stedelijk gebiedbeleid’ opgemaakt. De nota
'stedelijk gebiedbeleid' schetst een gewenst toekomstbeeld voor de stad, en stelt onze ideeën voor
op vlak van ruimte om te wonen, ruimte voor economie, ruimte voor het groen en ruimte voor
verkeer en mobiliteit. In een volgende fase, de uitvoeringsfase wordt dit voorstel van stedelijk
gebiedbeleid vertaald in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan. Het uiteindelijke doel is om in
een laatste fase een strategisch masterplan op te stellen voor de verschillende kleinstedelijke
gebieden. Het masterplan beschrijft een ruim pakket van maatregelen, instrumenten en acties. Het
masterplan geeft dus aan waar besturen gezamenlijk aan de slag kunnen.
Momenteel is de fase van de visievorming is afgerond. De nota voor het 'stedelijk gebiedbeleid'
vormt het sluitstuk op de fase van de visievorming. In het najaar van 2008 volgde een adviesronde.
Tijdens het voorjaar van 2009 verwerkte de provincie alle binnengekomen reacties. De adviezen
en suggesties binnengekomen tijdens de informele inspraakronde leiden tot verder onderzoek
waaronder deze landbouwstudie. De landbouwstudie onderzoekt het belang voor de landbouw van
een aantal alternatieve locatievoorstellen voor de afbakening van nieuw industriegebied.

1.2

Doel van de landbouwstudie

Om terdege rekening te kunnen houden met de landbouw bij de keuze tussen de verschillende
locatievoorstellen, wordt in deze studie een beeld gevormd van de aanwezige landbouw. Dat
gebeurt vooreerst door het beschrijven van de landbouwkundige kenmerken van de verschillende
locaties. Dit alles wordt per locatie samengevat in een fiche en bevat gegevens over de
betrokkenheid van de landbouw in het gebied, de juridische randvoorwaarden waarbinnen de
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landbouw functioneert in het gebied, de kenmerken van de percelen en van de betrokken
landbouwbedrijven.
Een tweede en voornaamste deel van de landbouwstudie is de landbouwgevoeligheidsanalyse
(LGA). Deze landbouwgevoeligheidsanalyse maakt door middel van een bepaalde set van criteria
een vergelijking tussen landbouwgronden in de verschillende voorgestelde scenario’s. De volgens
de LGA meest “gevoelige” gronden zijn deze die voor de huidige landbouw het meest van belang
zijn. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met intrinsieke landbouwwaarde van de gronden
alsook met het belang van de percelen voor het bedrijf van de huidige gebruiker.
De landbouwgevoeligheidsanalyse is een desktopanalyse en maakt aldus gebruik van bestaande
datasets. De gegevens van de VLM verzameld in het kader van het mestdecreet vormen hiervoor
een belangrijke bron, samen met heel wat geografisch kaartmateriaal van bodemtypes, juridische
randvoorwaarden e.d. Het is niet de bedoeling om op basis van deze ruwe data conclusies te
trekken voor individuele bedrijven. Maar het instrument biedt wel de mogelijkheid om het belang
van de aanwezige landbouw te vergelijken tussen de verschillende locaties.
In een laatste deel van de landbouwstudie worden de gegevens bekomen uit de
landbouwgevoeligheidsanalyse besproken en verwerkt tot een gebiedswaardering wat een betere
vergelijking mogelijk maakt tussen de locaties. Voor de individuele landbouwbedrijven is de impact
erg afhankelijk van het aandeel van het bedrijf dat ze in de gebieden liggen hebben. Om een beeld
te vormen van de mogelijke betrokkenheid van de landbouwbedrijven in verscheidene mogelijks
weerhouden locaties wordt in een tabel de interactie getoond.
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GEGEVENS

DEEL 2

De basis van deze studie wordt gevormd door kaartmateriaal in GIS en gegevens die door de VLM
werden verzameld in het kader van het meststoffendecreet. Het algemeen GIS-kaartmateriaal is
afkomstig

van

het

Agentschap

voor

Geografische

Informatie

Vlaanderen

(AGIV).

De

mestbankgegevens van VLM die in deze studie gebruikt zijn kunnen onderverdeeld worden in:
•

de registratie van de gebruikspercelen voor het productiejaar 2007 (perceelsgegevens)
gecorrigeerd met recentere registraties.

•

de aangifte van de diergegevens voor het productiejaar 2007 (bedrijfsgegevens).

Er wordt voor de berekeningen gekozen om met de mestbankgegevens van het productiejaar 2007
te werken, omdat dit deze laag overeenstemt met de meest recente beschikbare aangiftegegevens
waaruit verschillende bedrijfsparameters worden afgeleid. Waar nodig worden op basis van
recentere registraties (voor 2008 en gedeeltelijk 2009 beschikbaar), up to date aanpassingen
gemaakt. Een voorbeeld daarvan is de stopzetting van een bedrijf na 2007 in een bepaald
locatievoorstel. Een andere belangrijke aanvulling van de perceelslaag 2007 was de toevoeging
van een aantal percelen met de bedrijfszetel van de bij de verschillende locaties betrokken
bedrijven. Dit was noodzakelijk voor het berekenen van een aantal parameters. Er is gebleken dat
in de perceelslaag 2007 regelmatig bedrijfszetels ontbreken.
De studie behandelt het gebruik van de percelen. Een gebruiksperceel is een cultuurgrond die
geregistreerd wordt met één hoofdteelt, één gebruiker en niet doorsneden wordt door
infrastructuren. Met de eigenaarsituatie, pachtcontracten en gebruiksovereenkomsten wordt geen
rekening gehouden. Een gebruiksperceel dient echter niet het volledige jaar door dezelfde
gebruiker worden geregistreerd. Het komt vaak voor dat de eerste twee weken van het
kalenderjaar een gebruiker registreert voor de mestrechten. Ttz, het is een formele registratie die
de bemesting van het perceel regelt. Voor de rest van het jaar registreert de landbouwer die het
perceel werkelijk bewerkt of laat bewerken. In de studie kwamen 4 percelen voor met een
dergelijke registratie. Met deze registraties wordt verder in de studie geen rekening gehouden.
Hoewel de mestbankgegevens een goede basis vormen voor het inventariseren van de landbouw
in een bepaald gebied, zijn er toch enkele beperkingen aan deze gegevens verbonden. Ter
verduidelijking

worden

hier

de

belangrijkste

beperkingen

van

het

gebruik

van

de

mestbankgegevens opgesomd.
•

De gegevens die in deze studie werden gebruikt, zijn een momentopname van de situatie
van de landbouwbedrijven en de percelen tijdens het productiejaar 2007, gecorrigeerd met
het wegvallen van een bedrijfszetel binnen een perimeter. Hoewel kan verwacht worden
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dat de huidige situatie (2009) in grote lijnen overeenkomt met deze uit 2007, kunnen er in
de tussentijd toch veranderingen op het terrein zijn opgetreden.
•

Bedrijven zijn slechts aangifteplichtig indien zij meer dan 300 kg fosfaat per jaar
produceren of wanneer zij een oppervlakte van meer dan 2 hectare in gebruik hebben of
wanneer ze een oppervlakte groeimedium (voedingsbodem voor planten) in gebruik
hebben van minstens 50 are. Zeer kleine ‘bedrijven’, meestal hobbylandbouwers, zijn
bijgevolg niet in deze studie opgenomen.

•

De beschikbare informatie van grensbedrijven uit Wallonië, Nederland, Frankrijk en
mogelijks Duitsland is beperkt tot de perceelsgegevens van de percelen die zij in
Vlaanderen gebruiken. Aangezien de bedrijfszetel niet in Vlaanderen is gelegen, zijn er
geen bedrijfsgegevens beschikbaar van deze bedrijven.

•

Als laatste moet nog vermeld worden dat de betrokken landbouwers zelf voor deze studie
niet individueel werden gehoord. Bijgevolg ontbreken gegevens betreffende de evolutie
van de bedrijven, de opvolgingssituatie, investeringen, vormen van diversificatie,
enzovoort. Hoewel deze gegevens zeker relevant zouden zijn, blijven ze onbekend zonder
enquêtering.
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DEEL 3

LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN VAN DE LOCATIEVOORSTELLEN

De verschillende locatievoorstellen situeren zich in de omgeving van de steden Tienen en Diest
(zie bundel Fiches en Kaarten). Voor Diest betreft het drie locaties. Eén locatie is genaamd ‘Diest
Webbekom Noord’. De overige twee locaties hebben naast een basislocatie ook een te
onderzoeken uitbreiding: ‘Diest Leuvensesteenweg basis’, ‘Diest Leuvensesteenweg uitbreiding’,
‘Diest Webbekom West basis’ en ‘Diest Webbekom West uitbreiding’. Zowel basislocatie enerzijds
als de basislocatie mét uitbreiding anderzijds worden geanalyseerd. In de omgeving van Tienen
zijn er eveneens drie locaties. Voor twee van de drie locaties is er één uitbreiding voorzien: ‘Tienen
Bost basis’, ‘Tienen Bost uitbreiding’, ‘Tienen Soldatenveld basis’ en ‘Tienen Soldatenveld
uitbreiding’. Voor een derde locatie, nabij de E40, worden naast de basislocatie, afzonderlijk en
gezamenlijk twee uitbreidingen onderzocht: ‘Tienen E40 basis’, ‘Tienen E40 Oost’, ‘Tienen E40
West’ en ‘Tienen E40 totaal’. Bij gevolg worden In totaal 13 analyses gemaakt.
In 2007 lagen volgens de mestbankgegevens 196 landbouwpercelen geheel of gedeeltelijk in de
locaties. Deze waren aangegeven door 60 landbouwers. Iedereen die percelen registreert krijgt
een landbouwernummer van het Agentschap Landbouw en Visserij en wordt in deze studie
aanzien als landbouwer. De betrokken geregistreerde landbouwpercelen zijn goed voor een totale
oppervlakte van 327 ha, waarvan 298 ha geregistreerde landbouwgrond binnen de perimeters van
de locaties. Niet alle percelen vallen immers volledig binnen de perimeters van de locaties. De
totale oppervlakte van de perimeters van de locaties zelf bedraagt 234 ha. Dit maakt dat 89% van
de oppervlakte van de locaties geregistreerde landbouwpercelen zijn. Rekening houdend met
oppervlakte voor wegen, beken, bermen, taluds,… kan gesteld worden dat de locaties nagenoeg
volledig in landbouwgebruik zijn.

3.1

Juridische kenmerken

3.1.1 Speciale beschermingszones ( SBZ’s) en VEN-gebieden
Geen enkele locatie overlapt met een speciale beschermingszone of VEN-gebied. De locatie ‘Diest
Leuvensesteenweg uitbreiding’ grenst aan het VEN gebied ‘De begijnenbeekvallei’ en de locatie
‘Diest Webbekom Noord’ grenst aan het vogelrichtlijngebied ‘De Demervallei’.

3.1.2 Gewestplan bestemmingen
De locaties rond Tienen zijn op het gewestplan aangeduid als agrarisch gebied. De locaties
‘Tienen E40 basis en Oost’ en de uitbreiding van ‘Tienen Soldatenveld uitbreiding’ zijn
8
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herbevestigd als agrarisch gebied evenals een kleiner gedeelde van ‘Tienen Soldatenveld basis’
en ‘Tienen Bost basis’. De locatievoorstellen rond Diest zijn op het gewestplan aangeduid als
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. Een smalle strook gelegen in het westen van de
locatie ‘Diest Leuvensesteenweg uitbreiding’ is herbevestigd. Tevens is een klein gedeelte in het
noordoosten van de locatie ‘Webbekom Noord’ in een BPA aangeduid als industriegebied.

3.1.3 Bemestingsnormen
Nagenoeg alle locaties zijn gelegen in de zone kwetsbaar gebied water, zoals dit het geval is in
heel

Vlaanderen.

Enkel

de

vier

locaties

‘Tienen

E40’

zijn

gelegen

in

een

oppervlaktewaterwingebied dat in aanmerking komt voor een beheerovereenkomst water. In deze
gebieden mag minder bemest worden.

3.1.4 Landschappelijke waardering
Het Landschapsdecreet (16 april 1996 en zijn latere wijzigingen) voorziet twee instrumenten voor
het beschermen van landschappen: (1) de klassieke ‘beschermde landschappen’ en recent (2) de
aanduiding van ‘ankerplaatsen’ en ‘erfgoedlandschappen’.
In beschermde landschappen geldt de zorgplicht. Er moet gezorgd worden voor de nodige
instandhoudings- en onderhoudswerken, het in goede staat houden en het niet ontsieren,
beschadigen of vernielen van het landschap.
De landschapsatlas (opgemaakt van 1996 tot 2001) geeft de meest waardevolle landschappen
aan:
•

Relictzones zijn gebieden waarvan de landschappelijke waarde door de eeuwen heen
goed

bewaard

is gebleven.

De erfgoedwaarde

is

er

hoog.

De

verschillende

landschapselementen die er voorkomen hebben nog een duidelijke samenhang: ze zijn
relatief weinig aangetast door grootschalige ingrepen. Het landschap van voor de
Industriële Revolutie is er nog herkenbaar.
•

Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijke waardevolle gebieden van Vlaanderen. In
deze gebieden is de samenhang van de erfgoedwaarden het grootst. Ze zijn ofwel
uitzonderlijk gaaf gebleven ofwel zeer herkenbaar voor een bepaalde tijdsperiode of ze zijn
op Vlaams niveau uniek. Hun waarde kan ook liggen in een combinatie van gaafheid,
herkenbaarheid en uniciteit. De ankerplaatsen aangeduid in de landschapsatlas worden
wetenschappelijke ankerplaatsen genoemd.

Via een drietrapsprocedure kunnen deze wetenschappelijke ankerplaatsen voortaan worden
omgezet in erfgoedlandschappen, waardoor ze in de ruimtelijke ordening verankerd zijn. In een
eerste fase gebeurt er een voorlopige aanduiding van de ankerplaats uit de Landschapsatlas bij
9
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besluit van de Vlaamse Regering. Vervolgens gebeurt er een definitieve aanduiding van de
ankerplaats. Indien er nadien een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of Plan van Aanleg wordt
opgemaakt voor het gebied, krijgt de ankerplaats de benaming van erfgoedlandschap.
De aanduiding van een ankerplaats op zich heeft geen rechtsgevolgen voor de burger. Na de
definitieve aanduiding zijn er rechtsgevolgen voor de administratieve overheden (zorgplicht). Vanaf
de opname in de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) geldt binnen het erfgoedlandschap ook de
zorgplicht voor de burger. Momenteel zijn er nog geen erfgoedlandschappen aangeduid in
Vlaanderen.
Het uitbreidende gedeelte van de locatie ‘Diest Leuvensesteenweg uitbreiding’ overlapt nagenoeg
volledig met de wetenschappelijke ankerplaats ‘Kloosterberg en vallei van Begijnenbeek’ en is
samen met de locaties ‘Diest Webbekom West basis en uitbreiding’ en het westelijke gedeelte van
de locatie ‘Diest Webbekom Noord’ aangeduid als relictzone. Verder is het puntrelict ‘Coxwinning’
aanwezig in de locatie ‘Diest Webbekom Noord’.
In de locaties rond Tienen zijn geen overlappingen met landschappelijk waardevolle gebieden. De
relictzone ‘Gete-vallei met haar beemden’ grenst aan de locatie ‘Tienen E40 totale uitbreiding’.
Tevens grenst de relictzone ‘Gete-vallei met haar beemden’ en de ankerplaats ‘Valleien van Grote
en Kleine Gete tussen Grimde, Budingen en Dormaal’ aan de locatie ‘Tienen Soldatenveld
uitbreiding’.

3.1.5 Voorkooprecht Natuur
Geen enkele locatie overlapt met de perimeters van de voorkooprechten natuur.

3.2

Bodemkundige kenmerken

3.2.1 Bodemgebruik
In de verschillende locaties komen voornamelijk akkerbouwgewassen voor (80%) waaronder in
hoofdzaak 132 ha granen, 75 ha suikerbieten en 18 ha aardappelen. De 35 ha ruwvoerder is
nagenoeg uitsluitend voerdermaïs. Verder komen nog 14 ha grasland en 6 ha fruitteelten voor in
het gebied. Het voorkomen van veel akkerbouwteelten en weinig grasland is kenmerken voor de
leem- en zandleemstreek waarin de locaties gelegen zijn.
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Tabel 1:

Teelten in het studiegebied
Oppervlakte (ha)

Relatieve oppervlakte (%)

239,64
35,48
14,33
6,31
2,22

80%
12%
5%
2%
1%

akkerbouwteelten
ruwvoederteelten
grasland
fruitteelten
andere

3.2.2 Kaveloppervlakte
Voor het bepalen van de grootte van de kavels werden de percelen met éénzelfde
landbouwnummer die aan elkaar grenzen, gegroepeerd tot één kavel, voor zover het een
betrokken (gedeeltelijk gelegen in een locatie) percelen betrof. Zodoende worden 150 percelen
bekomen (in plaats van 196) en kan de potentiële kaveloppervlakte worden ingeschat. Er werd
rekening gehouden met de oppervlakte van de volledige percelen, ttz ook het gedeelte buiten de
perimeter van de locatie.
De gemiddelde kaveloppervlakte is relatief groot en bedraagt 2,2 ha. Dit is gedeeltelijk te wijten
aan de percelen in de locaties ‘Tienen E40 totale uitbreiding’ en ‘Tienen Bost uitbreiding’ die zijn
gelegen in ruilverkavelingsprojecten afgewerkt in de jaren ’80. De percelen van 5 ha of meer
hebben een totale oppervlakte van 107 ha wat een derde (32%) van de oppervlakte van betrokken
locaties vertegenwoordigd. Ruim de helft van de oppervlakte in de locaties betreffen percelen die
groter zijn dan drie hectare.

Tabel 2:

Kaveloppervlakte
Oppervlakte (ha)

≤0,5 ha
0,5 – 1 ha
1 – 1,5 ha
1,5 – 2 ha
2 – 3 ha
3 – 5 ha
> 5 ha

7
24
30
33
45
88
107

Relatieve
oppervlakte (%)
2%
7%
9%
10%
14%
26%
32%
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3.2.3 Erosiegevoeligheid
De leemstreek en in mindere mate de zandleemstreek zijn gevoelig voor erosie. Op sterk
erosiegevoelige percelen moeten als gevolg van de randvoorwaarden van het landbouwbeleid
maatregelen genomen worden om erosie te bestrijden. In de locatievoorstellen is 57% van de
gronden weinig tot niet erosiegevoelig, 25% licht erosiegevoelig en 18% matig erosiegevoelig.
Van de gebieden rond Tienen is de locatie ‘Tienen Bost basis en uitbreiding’ niet erosiegevoelig.
De locatie ‘Tienen Soldatenveld basis en uitbreiding’ is voor de grote helft licht erosiegevoelig. De
locaties ‘Tienen E40 uitbreiding’ zijn in het zuidwesten als matig erosiegevoelig aangeduid.
De locatie ‘Diest Leuvensesteenweg basis en uitbreiding’ is op enkele percelen na niet
erosiegevoelig. De andere locaties, ‘Diest Webbekom Noord’ en ‘Diest Webbekom West basis en
uitbreiding’ zijn voor de helft niet erosiegevoelig. De rest van de percelen in deze gebieden zijn licht
tot matig erosiegevoelig.

3.2.4

Bodemgeschiktheid

De bodemgeschiktheid wordt grotendeels bepaald door de textuur en de drainageklasse. Met
behulp van deze matrices werd aan elk bodemtype een geschiktheid toegekend voor verschillende
teeltgroepen

(gras,

akkerland,

maïs,

extensieve

groenteteelt,

intensieve

groenteteelt,

(vollegronds)groenten onder glas, fruitteelt, boomkwekerij, …). De bodemgeschiktheid wordt
uitgedrukt in 5 klassen, van ‘niet geschikt’ tot ‘zeer geschikt’. Om een uitspraak te kunnen doen
over de geschiktheid van de bodems voor landbouw in het gebied, werd voor elk bodemtype de
bodemgeschiktheid van de meest geschikte teeltgroep weerhouden. Dit betekent dat als een
bodemtype ‘zeer geschikt’ is voor slechts één van de teelten, het bodemtype als ‘zeer geschikt’
voor landbouw in het algemeen wordt beschouwd.
De percelen in de gebieden rond de stad Tienen zijn nagenoeg allemaal zeer geschikt. In de
locatie

‘Tienen

Soldatenveld

basis

en

uitbreiding’

komen

gronden

voor

waarvan

de

bodemgeschiktheid niet is gekend.
De locatie ‘Diest Webbekom West basis en uitbreiding’ bevat gelijke delen van gronden gaande
van zeer geschikt, over geschikt tot matig geschikt. De locatie ‘Diest Webbekom Noord‘ bevat
naast geschikte en matig geschikte gronden in het noorden ook enkele percelen die weinig tot niet
geschikt zijn. De ‘Diest Leuvensesteenweg basis en uitbreiding’ bevatten in het noorden weinig
geschikte gronden naast matig tot geschikte gronden in de rest van de locatie.
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In de locaties is 81% van de gronden geschikt tot zeer geschikt. Slechts 8% van de geregistreerde
percelen zijn matig geschikt. De overige gronden zijn weinig tot niet geschikt of hebben een
onbekende bodemgeschiktheid.

3.2.5 Textuur
De locaties gelegen rond Tienen bevinden zich in de leemstreek. De gebieden rond Diest zijn
gelegen in de zandleemstreek.
De textuurklassen op de bodemkaart tonen voor de locaties nabij Tienen nagenoeg volledig lemige
gronden met uitzondering van een beperkte oppervlakte zware klei en zandleem. De lemige
gronden zijn landbouwkundig gezien van de beste gronden die voorkomen in Vlaanderen. De
locatie nabij Diest hebben meer diverse textuurklassen. In de locatie ‘Diest Leuvensesteenweg
uitbreiding’ komen nagenoeg enkel lichte zandleemgronden voor terwijl in de locatie ‘Diest
Webbekom West uitbreiding’ nagenoeg enkel zandleemgronden voorkomen. In het gebied ‘Diest
Webbekom Noord’ komen voor de helft lichte zandleemgronden voor, naast lemige, zandleem en
kleigronden. De gronden nabij Diest zijn qua textuur landbouwkundig eveneens uitstekende
gronden.
Ongeveer 89% van alle geregistreerde grond is lemig, zandleem of lichte zandleem en behoort tot
de meest geschikte landbouwgronden op het vlak van textuur.

3.2.6 Natuurlijke drainageklasse
In de locatievoorstellen behoren 76% van de percelen tot bodems met een droge, matig droge en
matig natte bodem. Deze natuurlijke drainageklassen zijn voor landbouwgronden het meest
geschikt. Van de overige gronden toont de natuurlijke drainageklasse aan dat 18% van de gronden
iets te nat of te droog zijn en minder geschikt. Deze gronden kunnen gevonden worden in het
noordoosten van de locatie ‘Tienen E40 basis’, het noordoosten van de locatie ‘Diest
Leuvensesteenweg basis’ en in het noorden van ‘Diest Webbekom Noord’. Indien deze gronden
minder geschikt zijn omwille van te natte gronden worden de percelen in veel gevallen als weide
gebruikt. Grasland is immers nog steeds een geschikte teelt op deze gronden. De slechtere
gronden op het vlak van drainageklasse komen nagenoeg niet voor binnen de locatievoorstellen.
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3.2.7

Overstromingsgevoeligheid

Sommige gronden binnen de aangeduide locaties zijn door de overstromingsgevoeligheidskaart
van

de

watertoets

(Watertoetskaarten,

AGIV

&

CIW

(AGIV-product))

aangeduid

als

overstromingsgevoelig. Deze gronden zijn landbouwkundig minder interessant.
De weinige overstromingsgevoelige landbouwpercelen situeren zich in het noordwesten van de
locatie ‘Diest Webbekom Noord’, het zuiden van de locatie ‘Tienen Bost uitbreiding’ en het noorden
van de locatie ‘Tienen E40 oost’. In totaal betreft het 12 ha of 4% van de geregistreerde
landbouwgronden.

3.3

Kenmerken van de betrokken bedrijven

In 2007 waren er 60 landbouwbedrijven die één of meerdere percelen in één of meerdere
locatievoorstellen registreerden. Wanneer een perceel wordt geregistreerd wordt er tevens een
landbouwernummer toegekend. In dat geval spreken we van een landbouwbedrijf. Het kan echter
ook

gaan

om

hobbylandbouwer,

een

natuurvereniging,

een

administratie

of

een

onderzoeksinstelling. In één geval gaat het werkelijk om een particulier met woonst en bijhorende
percelen in het locatievoorstel ‘Diest Webbekom Noord’. Een ander bedrijf heeft zijn activiteiten na
2007 stopgezet. De percelen van dit laatste bedrijf zijn overgenomen door een ander reeds
betrokken landbouwbedrijf.
Deze beide bedrijven (particulier en stopgezet bedrijf) worden niet opgenomen in de analyse. In
totaal worden 58 landbouwbedrijven geanalyseerd.

3.3.1 Bedrijfstype
Het bedrijfstype van de landbouwbedrijven wordt bepaald op basis van de economische omvang
van de verschillende aanwezige productierichtingen. De voorkomende productierichting met de
grootste economische omvang bepaalt de hoofdproductierichting.
Van de 58 bedrijven worden er drie bedrijven getypologeerd als ‘bedrijven met kleine
productieomvang’. De landbouwproductie op deze bedrijven is uitermate klein. Deze bedrijven
worden niet meegenomen in de indeling van de bedrijfstypes.
Van de overige 55 bedrijven zijn er 21 gespecialiseerd in één bepaalde productie richting en 34
gemengde bedrijven. Een bedrijf is hier gespecialiseerd als de productie van de voornaamste
productierichting meer dan 70% bedraagt van de totale productie op het bedrijf. De onderstaande
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tabel toont de verschillende hoofd- en nevenproductierichtingen van de landbouwbedrijven. Indien
het een gespecialiseerd bedrijf betreft, dan wordt in de kolom ‘hoofd- en nevenproductierichting’
enkel de hoofdproductie vermeld. In het geval van een gemengd bedrijf wordt ook de grootste
nevenproductierichting vermeld. Indien de tweede grootste nevenproductierichting meer dan 20%
van het totale productie op het bedrijf inneemt, wordt deze eveneens vermeld.
De belangrijkste productierichting op de bedrijven is akkerbouw. Akkerbouw komt 34 keer voor als
belangrijkste productierichting en 12 keer als nevenproductierichting. Gezien voor deze
productierichting relatief veel grond nodig is zal de dominantie in oppervlakte nog groter zijn. Naast
de bedrijven met hoofdproductie akkerbouw zijn er nog 7 bedrijven met mestvee, 5 bedrijven met
melkvee, 4 bedrijven met fruitteelt, 3 bedrijven met varkens en 2 bedrijven met groenten als
hoofdproductie.

Tabel 3:

Bedrijfstypes van de betrokken landbouwbedrijven

Hoofdproductierichting

Akkerbouwbedrijf

Aantal

34

Fruitbedrijf

4

Groentebedrijf

2

Melkveebedrijf

5

Mestveebedrijf

7

Varkensbedrijf

3

TOTAAL

55

Hoofd- en
nevenproductierichting
Akkerbouwbedrijf
Akkerbouwbedrijf & Fruitbedrijf &
Melkveebedrijf
Akkerbouwbedrijf & Groentebedrijf
Akkerbouwbedrijf & Melkveebedrijf
Akkerbouwbedrijf & Mestveebedrijf
Akkerbouwbedrijf & Mestveebedrijf
& Melkveebedrijf
Akkerbouwbedrijf &
Paardenhouderij
Akkerbouwbedrijf & Varkensbedrijf
Fruitbedrijf
Fruitbedrijf & Akkerbouwbedrijf
Groentebedrijf & Akkerbouwbedrijf
Melkveebedrijf
Melkveebedrijf & Akkerbouwbedrijf
Melkveebedrijf & Mestveebedrijf &
Akkerbouwbedrijf
Mestveebedrijf
Mestveebedrijf & Akkerbouwbedrijf
Mestveebedrijf & Melkveebedrijf
Varkensbedrijf
Varkensbedrijf & Akkerbouwbedrijf

Aantal

Opp in

Relatieve

locatie

opp in

(ha)

locatie

210,3

72 %

25,6

9%

9,6

3%

5,4

2%

33,2

11 %

6,8

2%

16
1
1
1
9
1
1
4
3
1
2
2
2
1
2
4
1
1
2
55
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3.3.2 Economische productieomvang
De bedrijven worden ook in klassen ingedeeld op basis van de totale productieomvang. Deze
wordt berekend aan de hand van het aantal hectaren van de verschillende teelten en het aantal
exemplaren van de verschillende diersoorten die op het bedrijf aanwezig zijn. De bedrijven worden
in 5 klassen ingedeeld: van zeer klein tot zeer groot.
Er zijn veel ‘zeer grote’ bedrijven betrokken. Samen met de gemiddelde en grote bedrijven zijn dit
47 van de 55 bedrijven die 90% van de oppervlakte in de verschillende locaties bewerken.

Tabel 4:

Economische productieomvang van de betrokken bedrijven

Aantal bedrijven

Zeer klein
Klein
Gemiddeld
Groot
Zeer groot

Relatieve

Oppervlakte in

oppervlakte in

locaties (ha)

5
3
9
9
29

locaties

20,1
8,5
42,9
45,6
173,7

7%
3%
15%
16%
59%

3.3.3 Leeftijd van de bedrijfsleider
Op basis van de leeftijd van de bedrijfsleider kunnen de bedrijven eveneens ingedeeld worden in
klassen. De leeftijd van de bedrijfsleider van bedrijven die worden uitgebaat onder de vorm van
een vennootschap is echter niet gekend. Er zijn relatief veel bedrijven (19) betrokken waarvan de
leeftijd van de bedrijfsleider niet is gekend.
Het meeste aantal bedrijfsleiders, waarvan de leeftijd welgekend is, zijn tussen de 50 en 65 jaar
oud en hebben de grootste oppervlakte in gebruik (30%).

Tabel 5:

Leeftijd van de bedrijfsleiders

Aantal bedrijven

< 40 jaar
40 - 50 jaar
50 - 65 jaar
> 65 jaar
Onbekend
16

3
6
21
6
19

Oppervlakte in
locaties (ha)
24,7
27,4
87,4
29,5
121,9

Relatieve
oppervlakte in
locaties (%)
8%
9%
30%
10%
42%
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3.3.4 Ruwvoederbalans
Ruwvoeders zijn de gewassen die geteeld worden voor het voederen van herkauwers (rundvee,
schapen en geiten). Het zijn in de eerste plaats grassen, klavers, maïs en voederbieten. Voor een
bedrijf met rundvee, schapen of geiten is het van groot belang om voldoende ruwvoeders te telen.
Dat is bedrijfseconomisch immers de meest interessante productiewijze. Voor bedrijven zonder
herkauwers is de ruwvoederbalans niet berekend.
De bedrijven worden ingedeeld in 6 groepen. Deze in de groep 80-130% zijn min of meer in
evenwicht: ze produceren zelf ongeveer evenveel ruwvoeders als ze nodig hebben op het bedrijf.
Een kleine verandering van het landbouwareaal kan deze bedrijven uit evenwicht brengen,
waardoor zij hun bedrijfsvoering moeten aanpassen. Zij zijn daardoor de meest kwetsbare
bedrijven. Bedrijven die een tekort hebben (< 80%), moeten extra voeders aankopen wanneer ze
bijvoorbeeld grond zouden verliezen, maar de organisatie van hun bedrijf moet niet drastisch
gewijzigd worden aangezien ze nu reeds ruwvoeder moeten aankopen. Voor bedrijven met een
beperkt of matig overschot (130 – 170% of > 170%) zou een verlies aan oppervlakte een daling
van het inkomen betekenen, maar het heeft niet noodzakelijk gevolgen voor de veestapel.
Voor 45% van de bedrijven is de ruwvoederbalans niet van toepassing. Deze bedrijven hebben
samen 38 % van de landbouwgrond in de macrozone in gebruik. Slechts 4 % van de bedrijven
heeft een tekort op de ruwvoederbalans. 18 % van de landbouwgrond is in gebruik door bedrijven
die in evenwicht zijn, 25% van de bedrijven heeft een ‘beperkt overschot’ of ‘ruim overschot’. Het
aantal bedrijven kwetsbare bedrijven blijft aldus beperkt.

Tabel 6:

Ruwvoederbalans van de betrokken landbouwbedrijven
Relatief
Aantal

aantal

bedrijven

bedrijven
(%)

Tekort (<80%)
In evenwicht (80-130%)
Beperkt overschot (130-170%)
Ruim overschot (>170%)
Niet van toepassing

4
12
4
10
25

7%
22%
7%
18%
45%

Oppervlakte

Relatieve

in locaties

oppervlakte

(ha)

locaties (%)

19,55
51,94
54,4
54,55
110,40

7%
18%
19%
19%
38%
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3.3.5 Mestbalans
Het grondgebonden karakter van een bedrijf wordt onder andere weerspiegeld door de
mestbalans. Deze geeft weer in hoeverre een bedrijf in staat is zijn eigen mestproductie (uitgedrukt
in kilogram fosfaat per jaar) af te zetten op eigen gronden. Bedrijven die een jaarlijkse nettofosfaatoverschot hebben tussen -400 en 400 kg, hebben een mestbalans die zich rond het
evenwicht situeert. Bedrijven met een sterk negatieve jaarlijkse netto-fosfaatoverschot (kleiner dan
-400 kg) hebben nog ruimte om, buiten de mest die ze zelf produceren, nog een bijkomende
hoeveelheid mest af te zetten op hun gronden. Bedrijven met een jaarlijkse netto-fosfaatoverschot
tussen 400 en 800 kg hebben een matig overschot, indien de jaarlijkse netto-fosfaatoverschot
hoger ligt dan 800 kg worden ze onderverdeeld in de klasse ‘ruim mestoverschot’.
De meeste bedrijven (92,7%) hebben nog ruimte voor bijkomende mestafzet. Slechts één bedrijf
heeft een evenwicht in productie en afzet. Dit bedrijf zal bij oppervlakteverlies zijn bedrijfsvoering
moeten aanpassen. Ofwel moet dit bedrijf op zoek gaan naar mogelijkheden voor mestafzet of verwerking, ofwel moet het zijn veestapel afbouwen. Een ander bedrijf heeft een matig overschot.
De bedrijfsvoering van dit bedrijf is normalerwijs reeds aangepast, bij grondverlies zal het zijn
mestafzetkanalen extra moeten aanspreken.

Tabel 7:

Mestbalans van de betrokken landbouwbedrijven

Ruimte voor bijkomende mestafzet
Evenwicht
Matig mestoverschot
Ruim mestoverschot
onbekend

18

Oppervlakte

Relatieve

Aantal

Relatief aantal

in locaties

oppervlakte in

bedrijven

bedrijven (%)

(ha)

locaties (%)

51
1
1
0
2

92,7%
1,8%
1,8%
0%
3,6%

269,8
4,4
4,4
0
12,2

92,8%
1,5%
1,5%
0%
4,2%
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DEEL 4

De

METHODIEK VAN DE LANDBOUWGEVOELIGHEIDSANALYSE

landbouwgevoeligheidsanalyse

maakt

een

vergelijking

tussen

de

waarde

van

de

landbouwgronden in de verschillende voorgestelde scenario’s. De meest “gevoelige” gronden zijn
deze die voor de grondgebonden landbouw op dit moment het meest van belang zijn. Hierbij wordt
zowel rekening gehouden met intrinsieke landbouwkundige waarde van de gronden alsook met het
belang van de percelen voor het landbouwbedrijf van de huidige gebruiker.

4.1

Communicatie en overleg

De methodiek voor de opbouw van de landbouwgevoeligheidskaarten werd voorgesteld en
besproken met een begeleidingsgroep die hiervoor werd samengesteld door de Provincie VlaamsBrabant, dienst Ruimtelijke Ordening, met vertegenwoordigers uit: de landbouworganisaties; de
Provincie Vlaams-Brabant, de dienst land en tuinbouw; de betrokken diensten uit de steden Tienen
en Diest; het Departement Landbouw en Visserij en de Landbouwkamer Vlaams-Brabant.
Bij een eerste samenkomst van de begeleidingsgroep, voor de start van het onderzoek, werd de
inhoud en de aanpak van het onderzoek toegelicht. Ook werden de verschillende parameters
besproken en waar nodig aangepast aan de zienswijze van de begeleidingsgroep. Na het afwerken
van de studie worden de resultaten van de landbouwstudie aan de begeleidingsgroep voorgelegd.
Door de terugkoppeling met een begeleidingsgroep ontstaat een breder draagvlak voor de
resultaten van de studie.

4.2

Werkwijze en opbouw van de landbouwgevoeligheidskaart

Een landbouwgevoeligheidsanalyse is een toepassing van de methodiek van multicriteria-analyse.
Hierbij wordt uitgegaan van een lijst van alternatieven, die in het geval van een
landbouwgevoeligheidsanalyse vooraf reeds zijn bepaald. In deze studie gaat het over 5 scenario’s
voor het Kleinstedelijk gebied Diest en 8 scenario’s voor het Kleinstedelijk gebied Tienen. In een
tweede stap wordt een lijst van criteria die relevant zijn om een onderscheid te maken tussen
verschillende alternatieven opgesteld. Deze criteria zijn hier vertaald in een lijst met opgenomen
parameters. Vervolgens worden de landbouwgronden in de verschillende scenario’s beoordeeld
per parameter. Deze beoordelingen worden dan geaggregeerd zodat zichtbaar wordt welke
gronden globaal de meest en minst gevoelige zijn1.

1

Kerselaers, E. (juli 2008). Afwegingskader voor planning van landbouwruimte. Handleiding. ILVO
Eenheid L&M, 81 p.
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De kaarten van de landbouwgevoeligheidsanalyse zijn opgemaakt vanuit het oogpunt van de
landbouwer die de grond in gebruik heeft: Welke gronden zijn landbouwkundig het meest gevoelig
en behoudt men het liefst? Welke gronden zijn het minst gevoelig en komen dus vanuit
landbouwkundig oogpunt als eerste in aanmerking voor mogelijke bestemmingswijziging ?
Om een oordeel te vormen over de gevoeligheid van een landbouwperceel, moeten we een
methode hanteren die toe laat een gradatie aan te tonen van gevoeligheid of kwetsbaarheid. De
methode gehanteerd in deze studie is een rastermethode. Dit betekent dat elke raster (of pixel) van
10 op 10 meter die in één of meer scenario’s gelegen is een waardering tussen 0 en 10 krijgt
toegekend voor een aantal parameters. Deze parameters worden nadien per raster gewogen en
opgeteld, zodat individuele perceelsgegevens minder herkenbaar zijn en er een grotere
differentiatie tussen en binnen percelen wordt bekomen. Voor percelen van grensbedrijven
waarvan bedrijfsgegevens ontbreken, wordt een neutrale (gemiddelde) score toegekend.
Op de kaarten zijn enkel de rasters weergegeven die binnen geregistreerde landbouwpercelen
liggen. Andere gronden zijn blank gelaten om de kaarten overzichtelijk te houden. De legende bij
de kaarten is voor alle scenario’s gelijk. Dit wil zeggen dat de relatieve waarde van een perceel
bepaald wordt door de hoogste en laagste score van alle landbouwpercelen in alle scenario’s.
Een overzicht van de parameters die weerhouden zijn na overleg met de begeleidingsgroep,
evenals de toegekende gewichten, is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 8:

Beknopt overzicht van de gebruikte parameters

juridisch- en beleidskader
Speciale beschermingszones

VEN

Gewestplan-bestemming/ RUP

score gewicht

raster buiten speciale beschermingszone

10

raster in Vogelrichtlijngebied

5

raster in Habitatrichtlijngebied

3

raster in Habitat- en Vogelrichtlijngebied

0

raster niet in VEN

10

raster in VEN

0

raster in HAG

10

raster in agrarische gebieden (0900)

9

1

1

raster in andere agrarische gebieden (0901, 0910, 0911, 0912,
0916)

Geldende bemestingsnorm

20

7

raster in tijdelijke agrarische gebieden (voor- of nabestemming)

5

raster in andere gebieden zonder beperkingen voor ldb (overige)

3

raster in andere gebieden met beperkingen voor ldb (07xx, 08xx)

0

raster in water 2: met derogatie

10

raster in water 1: algemeen bemestingsregime

10

raster in water 3: BO water

10

1

1
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Landschap

Voorkooprecht natuur

raster in norm fosfaat 1

7

raster in norm fosfaat 2

8

raster in natuur 3: met mogelijkheid tot ontheffing

6

raster in 2 GVE/ha + mogelijk 100 kg N uit chemische meststoffen

4

raster in natuur 1: algemeen bemestingsregime

2

raster in nulbemesting = bemestingsverbod

0

gronden buiten landbouwpercelen/no data

0

bedrijfszetel in beschermd landschap

2

bedrijfszetel in erfgoedlandschap

2

bedrijfszetel in definitief aangeduide ankerplaats

4

bedrijfszetel in voorlopig aangeduide ankerplaats

4

Bedrijfszetel in wetenschappelijke ankerplaats

8

bedrijfszetel in relictzone

10

geen landschappelijke waardering voor bedrijfszetel

10

veldkavel

10

perceel volledig buiten perimeter

10

deel van perceel in perimeter

0

1

0,5

Fysische eigenschappen
Kaveloppervlakte

no data

0

≤ 0,5 ha

1

0,5 - 1 ha

2

1 - 1,5 ha

4

1,5 - 2 ha

6

2 - 3 ha

8

> 3ha

10

raster sterk erosiegevoelig (paars)

0

raster matig erosiegevoelig (rood en oranje)

5

raster licht erosiegevoelig (geel)

7

raster weinig tot niet erosiegevoelig (groen)

10

Bodemgeschiktheid voor

zeer geschikt (1)

10

landbouw

geschikt (2)

8

(meest geschikte teelt)

matig geschikt (3)

6

Erosiegevoeligheid

weinig geschikt (4)

4

niet geschikt (5)

2

1

1

2

0 (meestal kunstmatig: kernserie OB, OBM, OBV, OBW, OE, ON,

Textuur

OT)

0

raster in Z (zandige gronden)

6

S (lemig zandgronden)

7

P (lichte zandleemgronden)

8

L (zandleemgronden)

9

A (lemige gronden)

10

E (kleigronden)

7

U (zware kleigronden)

6

V (veengronden)

1

X (duinen)

1

O (kunstmatig)

0

1
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Drainageklasse

ON, OC, OT

7

OU, OG

6

OB

0

raster in a, X, a-b (Zeer droog, niet gleyig; X; complex a+b)

6

b (droog, niet gleyig)

8

c, c-d (matig droog, zwak gleyig; complex c+d)

10

d (matig nat, matig gleyig)

8

e, O, e-f (nat, sterk gleyig met reductiehorizont; O; complex e+f)

6

f (zeer nat, zeer sterk gleyig met reductiehorizont)

4

g (uiterst nat gereduceerd)

2

h, V (nat met relatief hoge ligging, sterk gleyig)

1

1

" " (meestal kunstmatig: kernserie OB, OBM, OBV, OBW, OE, ON,
OT)

0

Overstromings-gevoeligheid

raster niet overstromingsgevoelig

10

/waterhuishouding

raster mogelijk overstromingsgevoelig

6

raster effectief overstromingsgevoelig

0

1

Gebruiksgebonden factoren
Huiskavel

Afstand kavel tot bedrijfszetel

ja

10

nee

0

≤ 50 m

10

50 - 100 m

7

100 - 200 m

6

200 - 500 m

5

500 - 1000 m

4

1 - 2 km

3

2 - 3 km

2

> 3 km

0

Grondgebruiks-intensiteit

0 € / ha

1

teelten

0 - 600 €/ha

2

600 - 1200 €/ha

4

1200 - 2300 €/ha

6

> 2300 € / ha

10

Ligging bedrijfszetel

Productieomvang

Bedrijfszetel ligt in het gebied

10

Bedrijfszetel ligt niet in het gebied

0

klasse 1

1

klasse 2

5

klasse 3

10

klasse 4

10

klasse 5

10

Leeftijd en vermoedelijke

≤ 40 jaar

10

uitbollingsgraad

40 - 50 jaar

10

> 50 jaar, uitbollingsgraad ≤ 40%

9

> 50 jaar, uitbollingsgraad 40 - 80 %

5

> 50 jaar, uitbollingsgraad 80 - 100 %

1
= gem

Geen landbouwgegevens of -1
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score

1

2

1

1

1

1
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geen behoefte (-1)

1

≤ 80%

6

80 - 130%

10

130 -170%

3

> 170%

1

Mestbalans (overschot fosfaat)

≤ - 400 kg P2O5

1

/grondgebondenheid

> - 400 kg P2O5

10

Absolute oppervlakte binnen

≤ 0,5 ha

1

scenario

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

Ruwvoederbalans

> 32 ha

10

Relatieve oppervlakte binnen

≤5%

1

scenario

5 - 10%

2

10 - 20 %

3

20 - 30 %

5

30 - 40

7

40 - 60 %

8

60 - 80 %

9

> 80 %

10

1

1

1

1

Hieronder volgt een beschrijving van de parameters.

4.2.1 Juridisch en beleidskader

Speciale beschermingszones (SBZ’s)
Percelen kunnen gelegen zijn in speciale beschermingszones, met name in Habitat- en
Vogelrichtlijngebieden. Binnen deze gebieden moet extra zorg worden besteed aan het behoud en
de bescherming van de aangeduide soorten en habitats. De Europese richtlijnen laten evenwel toe
dat andere activiteiten dan natuurbeheer en -ontwikkeling zich kunnen ontplooien in deze
gebieden. Landbouwers kunnen er wel te maken krijgen met randvoorwaarden die zij dienen te
respecteren bij het uitvoeren van hun activiteiten. Ook kan gesteld worden dat deze zones minder
rechtszekerheid bieden aan de landbouwer.
Gronden die niet zijn gelegen in een SBZ krijgen de hoogste puntenwaarde toegekend. Gronden
die zowel in Habitat- als in Vogelrichtlijngebied gelegen zijn, krijgen de laagste waarde. Gronden
gelegen in Vogel- of in Habitatrichtlijngebied krijgen een intermediaire puntenwaarde.

Vlaams Ecologische Netwerk
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Het Vlaams Ecologisch Netwerk of het VEN is een selectie van gebieden met een zeer hoge
natuurkwaliteit. Het zijn gebieden met een duidelijke samenhang en een voldoende
aaneengesloten oppervlakte, zodat ze samen een netwerk van waardevolle natuurgebieden in
Vlaanderen vormen. Binnen deze gebieden wordt een specifiek beleid gevoerd inzake
natuurbehoud. Dit brengt beperkingen met zich mee voor de landbouw (o.a. gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen is er verboden).
Gronden die niet zijn gelegen in een VEN-gebied krijgen de hoogste puntenwaarde toegekend.
Gronden die wel in VEN-gebied zijn gelegen krijgen de laagste puntenwaarde.

Gewestplan
Voor een landbouwperceel is de bestemming op het gewestplan van belang. Vooral de factor
rechtszekerheid is hier doorslaggevend. Gronden die gelegen zijn in een niet-agrarische
bestemming bieden minder perspectieven voor de toekomst. Voor de landbouwer is de invloed van
de bestemming van een perceel echter niet altijd direct voelbaar. Wat hij wel merkt zijn de
geldende bemestingsnormen (zie hieronder).
Gronden die gelegen zijn in herbevestigd agrarisch gebied krijgen de hoogste puntenwaarde.
Gronden in agrarisch gebied waar voor landbouw geen beperkende voorschriften van kracht zijn,
krijgen de tweede hoogste puntenwaarde. Grond in andere agrarische gebieden krijgt een lagere
puntenwaarde. Gronden gelegen in andere dan agrarische gewestplanbestemmingen zonder
beperkingen voor landbouw krijgen een nog lagere puntenwaarde. Wanneer een grond gelegen is
in een andere bestemming dan de agrarische en er beperkingen voor landbouw zijn krijgt deze de
laagste puntenwaarde.

Geldende bemestingsnorm
Van groot belang voor de landbouwkundige uitbating van een perceel is de daarop geldende
bemestingsnorm. Deze wordt bepaald aan de hand van de ligging in een bepaald kwetsbaar
gebied (kwetsbaar gebied ‘natuur’, ‘water’ of ‘fosfaat’). Hoe hoger het toegelaten bemestingsniveau
op een perceel, hoe groter de puntenwaarde voor deze parameter.

Landschap
Bedrijven met gronden in één of meer landschappelijk waardevolle zones, ondervinden niet
noodzakelijk gevolgen voor het gebruik van de percelen die in veldkavels gelegen zijn. Voor
bedrijfszetels en gebouwen gelden mogelijks wel randvoorwaarden, wat zijn weerslag kan hebben
op de bedrijfszetel. Hierdoor krijgen percelen gelegen in veldkavels steeds de hoogste
puntenwaarde toegekend. Wanneer een bedrijfszetel in een bepaalde landschappelijk waardevolle
zone is gelegen, krijgt de bedrijfszetel en aangrenzende percelen van dezelfde landbouwer in een
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straal 200 meter eenzelfde waardering: De puntenwaarde is het laagst voor bedrijfszetels in
beschermde landschappen en stijgt naarmate de bedrijfszetel gelegen is in een definitieve of
voorlopige ankerplaats; een wetenschappelijke ankerplaats; een relictzone of een zone zonder
landschappelijke waardering.

Voorkooprecht natuur
Gronden die in een zone met voorkooprecht voor natuur gelegen zijn lopen het gevaar in de
toekomst niet meer beschikbaar te zijn voor landbouw of strengere randvoorwaarden opgelegd te
krijgen. Gronden in een zone met voorkooprecht natuur krijgen bijgevolg een lage waardering,
gronden daarbuiten een hoge waardering.

4.2.2

Fysische eigenschappen

Kaveloppervlakte
Grote kavels zijn een belangrijke landbouweconomische troef. Op grote percelen zijn de kosten per
hectare kleiner en zijn de opbrengsten groter. Er zijn namelijk minder verliezen aan de randen en
er is een betere gewascontrole mogelijk. Grotere percelen krijgen daarom een hogere
puntenwaarde.

Erosiegevoeligheid
Bepaalde streken in Vlaanderen lijden erg onder erosie. Erosie veroorzaakt opbrengstverliezen en
leidt op langere termijn tot een minder vruchtbare bodem. Bovendien kan erosie jaarlijks
modderoverlast veroorzaken en kan het leiden tot dichtslibbende waterlopen. Op sterk
erosiegevoelige percelen moeten als gevolg van de randvoorwaarden van het landbouwbeleid
maatregelen genomen worden om erosie te bestrijden.
De erosiegevoeligheid van gronden halen we uit de potentiële bodemerosiekaart. Hoe hoger de
erosiegevoeligheid, hoe minder interessant voor landbouw, dus hoe lager de score.

Bodemgeschiktheid
Om de bodemgeschiktheid van de percelen te bepalen werd gebruik gemaakt van de Bodemkaart
van Vlaanderen (digitale versie, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen).
De bodemgeschiktheid wordt grotendeels bepaald door de textuur en de drainageklasse. Met
behulp van deze matrices werd aan elk bodemtype een geschiktheid toegekend voor verschillende
teeltgroepen

(gras,

akkerland,

maïs,

extensieve

groenteteelt,

intensieve

groenteteelt,

(vollegronds)groenten onder glas, fruitteelt, boomkwekerij, …).
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De bodemgeschiktheid wordt uitgedrukt in 5 klassen, van ‘niet geschikt’ tot ‘zeer geschikt’. Om een
uitspraak te kunnen doen over de geschiktheid van de bodems voor landbouw in het gebied, werd
voor elk bodemtype de bodemgeschiktheid van de meest geschikte teeltgroep weerhouden. Dit
betekent dat als een bodemtype ‘zeer geschikt’ is voor slechts één van de teelten waarvoor een
geschiktheid wordt gegeven, het bodemtype toch als ‘zeer geschikt’ voor landbouw in het
algemeen wordt beschouwd.
Deze bodemgeschiktheid geeft de intrinsieke natuurlijke vruchtbaarheid weer van een bodemtype.
Eventuele

grondverbeteringsmaatregelen

of

andere

factoren

met

een

invloed

op

de

bodemvruchtbaarheid worden buiten beschouwing gelaten.
Een hogere bodemgeschiktheidsklasse leidt in de landbouwgevoeligheidskaarten tot een hogere
puntenwaarde. Voor antropogene bodems, waarvan het bodemprofiel door de mens gewijzigd
werd, is de bodemgeschiktheid onbekend. Deze bodems komen vooral voor in bebouwde zones
en krijgen de laagste score.

Textuur
De textuur van de bodem halen we rechtstreeks uit de bodemkaart van Vlaanderen (digitale versie,
IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen)). Deze bodemtextuur bepaalt, mede met de
drainageklasse, de bodemgeschiktheid van de grond voor bepaalde gewassen.
Zo worden lemige gronden zeer gewaardeerd. Naarmate er meer zand of klei in de bodem zit, ligt
de waardering lager. Veengronden en duinen zijn niet geschikt voor landbouw en krijgen een erg
lage waardering, net als kunstmatige gronden.

Natuurlijke drainageklasse
Zoals bij bodemgeschiktheid en textuur reeds aangehaald, speelt ook de drainage van de bodem
een belangrijke rol voor de geschiktheid voor landbouw. Ook deze gegevens halen we uit de
bodemkaart van Vlaanderen. Deze kaart geeft echter geen mogelijke verdrogings- of
vernattingswerken op het terrein weer.
Matig droge gronden krijgen de hoogste waardering. Naarmate de gronden droger of natter
worden, krijgen ze een lagere waardering. Wederom krijgen kunstmatige gronden de laagste
waardering.
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Overstromingsgevoeligheid
Percelen die effectief of mogelijk overstromingsgevoelig zijn, zijn landbouwkundig vaak minder
interessant. Om te bepalen welke percelen zich in deze situatie bevinden, werd gebruik gemaakt
van de overstromingsgevoeligheidskaart van de watertoets (Watertoetskaarten, AGIV & CIW
(AGIV-product)).
Gronden die niet overstromingsgevoelig zijn, krijgen de hoogste waardering. Gronden die mogelijk
overstromingsgevoelig

zijn,

krijgen

een

intermediaire

score

en

gronden

die

effectief

overstromingsgevoelig zijn, krijgen de laagste score.

4.2.3 Gebruiksgebonden factoren

Huiskavel
De huiskavel bevat de landbouwpercelen die te bereiken zijn vanuit de bedrijfszetel zonder dat
men een weg of een gracht moet oversteken. Het is een zo groot mogelijk aaneengesloten blok dat
grenst aan de bedrijfsgebouwen.
Deze huiskavel is vooral van belang voor de melkveehouders. Er wordt uitgegaan van een
minimum van één hectare huiskavel per vier melkkoeien. Een grotere huiskavel bevordert de
mogelijkheden voor rotatie van teelten, wat voor een duurzaam bodemgebruik van groot belang is.
Daarnaast zorgt een grotere huiskavel ook voor een betere en efficiëntere benutting van de
beschikbare arbeid, voor een besparing op de voederkosten en voor vermindering van het
brandstofverbruik.
Percelen die behoren tot de huiskavel krijgen een hogere waardering. Percelen die behoren tot
veldkavels of niet-landbouw gronden krijgen een lagere waardering voor deze parameter.

Afstand tot bedrijfszetel
De ligging van de percelen ten opzichte van de bedrijfsgebouwen is van groot belang voor een
goede landbouwuitbating. Percelen die direct aansluiten op de bedrijfszetel of in de directe
omgeving van het bedrijf zijn gelegen, zorgen, vergelijkbaar als voor de huiskavel, voor een betere
en efficiëntere benutting van beschikbare arbeid, een besparing op de voederkosten en voor een
vermindering van het brandstofverbruik. Deze percelen zijn dus landbouwkundig het meest
waardevol en worden het hoogst gewaardeerd. Hoe verder een perceel verwijderd is van de
bedrijfszetel, hoe lager de puntenwaarde voor het perceel. De kortste afstand tussen een perceel
en de bedrijfszetel werd in vogelvlucht berekend. Voor percelen waarvoor er geen bedrijfszetel
bekend is, werd de gemiddelde score toegekend.
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Grondgebruiksintensiteit teelten
Ook de economisch toegevoegde waarde van de teelten op de percelen werd in rekening
gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld op een perceel waar intensieve gewassen staan, meestal een
hogere economische meerwaarde gerealiseerd dan op een extensief grasland. Als maat voor de
economische meerwaarde die een teelt kan genereren, werd gebruik gemaakt van de Bruto
Standaard Saldi (BSS). Het BSS van een gewas is gelijk aan de geldwaarde van de brutoproductie
van 1 hectare van het gewas, over een periode van 1 jaar, en waarvan bepaalde specifieke kosten
zijn afgetrokken. De gebruikte BSS-cijfers zijn afkomstig uit het ‘Rentabiliteitsrapport Land- en
Tuinbouw 2005’ (Beleidsdomein Landbouw en Visserij, AM&S, 2007).
Percelen met gewassen met een hogere BSS krijgen een hogere puntenwaarde toegekend in 4
grote klassen: (1) graslanden, (2) granen, (3) aardappelen en extensieve groenten en (4)
intensieve groenten. Klasse 1, met de laagste BSS, krijgt de laagste score. Klasse 4, met de
hoogte BSS, krijgt de hoogste score. Klasse 2 en 3 krijgen intermediaire scores.

Productieomvang
De economische omvang van de bedrijven werd berekend aan de hand van het totale BSS van de
bedrijven (de som van de Bruto Standaard Saldi van alle gewassen en dieren aanwezig op het
bedrijf). Percelen van bedrijven uit hogere productieomvangsklassen krijgen een hogere score.
Percelen van bedrijven met gemiddelde productieomvang krijgen een intermediaire score. De
bedrijven waarvan de economische omvang niet gekend is, werden een gemiddelde score
toegekend.

Leeftijd en vermoedelijke uitbollingsgraad
Een combinatie van de kenmerken leeftijd en vermoedelijke uitbollingsgraad kan een maatstaf zijn
voor de gevoeligheid van het bedrijf voor het verlies van percelen. Een jongere bedrijfsleider heeft
gemiddeld meer en recentere investeringen gemaakt en heeft een grotere nood om zijn bedrijf uit
te breiden dan een oudere en uitbollende bedrijfsleider.
De uitbollingsgraad wordt berekend voor bedrijfsleiders die ouder zijn dan 50 jaar en is gebaseerd
op de productieomvang van de bedrijven. Hoe kleiner de productieomvang, hoe hoger de kans dat
het bedrijf niet zal worden opgevolgd. Dergelijke bedrijven kunnen beschouwd worden als minder
kwetsbaar voor het verlies van percelen. Een kleinere productieomvang leidt aldus tot een hogere
uitbollingsgraad en een lagere gevoeligheidsscore.
Van bedrijven die worden uitgebaat door meerdere personen of die worden uitgebaat onder de
vorm van een vennootschap is de leeftijd van de bedrijfsleider niet gekend. Aan deze bedrijven
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wordt de gemiddelde score voor deze parameter van alle andere percelen in het gebied
toegekend.

Ruwvoederbalans
De ruwvoederbalans van een bedrijf drukt uit in welke mate het bedrijf zelf kan voorzien in de
behoefte aan ruwvoeder (berekend op basis van het aantal runderen, geiten en schapen) door het
telen van ruwvoedergewassen (gras, silomaïs, voederbieten en andere voedergewassen).
Bedrijven die tussen 80 en 130% van hun ruwvoederbehoefte zelf produceren, hebben een
evenwicht in hun ruwvoederbalans. Bedrijven met een tekort aan ruwvoeder (minder dan 80% van
de behoefte op het bedrijf wordt zelf geproduceerd) moeten ruwvoeder bijkopen om in hun
behoefte te kunnen voorzien. Bedrijven die meer dan 130% van hun ruwvoederbehoefte zelf
produceren, hebben een overschot.
Als meest gevoelig werden de bedrijven met een evenwicht op hun ruwvoederbalans beschouwd.
Zij krijgen dan ook de hoogste puntenwaarde omdat ze bij het opleggen van beperkingen of bij het
verlies van gronden hun bedrijfsvoering het sterkst zullen moeten aanpassen. Bedrijven die nu
reeds een tekort op hun ruwvoederbalans hebben, zijn meestal zo gestructureerd dat zij dit tekort
kunnen opvangen. Bij het verlies van hun gronden, zullen deze bedrijven hun bedrijfsvoering
slechts licht moeten aanpassen. Zij krijgen een lagere score. Bedrijven met een matig overschot
krijgen nog een lagere score. Het minst gevoelig voor deze parameter zijn de bedrijven zonder een
behoefte aan ruwvoeder en de bedrijven met een groot overschot (ruwvoederproductie van meer
dan 170% van de eigen ruwvoederbehoefte), zij krijgen de laagste score.

Mestbalans
De mestbalans van een landbouwbedrijf geeft weer in welke mate een bedrijf de geproduceerde
mest kan afzetten op gronden die het bedrijf zelf in gebruik heeft. De mestbalans wordt uitgedrukt
in kilogram fosfaat (P2O5) per jaar. Bedrijven met een overschot op hun mestbalans zullen
maatregelen moeten nemen om dit weg te werken. Alle bedrijven die rond het evenwicht zitten of
een mestoverschot hebben, gelijk en maximaal te waarderen. Zij zullen bij grondverlies immers
allemaal naar extra mestafzet moeten zoeken, met extra kosten tot gevolg. Bedrijven met een sterk
negatieve netto-fosfaatproductie krijgen een lage score.

Absolute oppervlakte
Bij omzetting van landbouwpercelen naar industriegrond binnen een bepaald voorgesteld scenario
is er meer of minder impact op het individuele landbouwbedrijf naargelang de verloren
bedrijfsoppervlakte. Daarom werd ook rekening gehouden met het aantal ha landbouwgrond dat
elk betrokken bedrijf in elk scenario gebruikt. De bedrijven met de grootste oppervlakte binnen een
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scenario krijgen hierbij de hoogste score, en zo aflopend tot een minimale betrokkenheid bij een
bepaald scenario.

Relatieve oppervlakte
Bij omzetting van landbouwpercelen naar industriegrond binnen een bepaald voorgesteld scenario
is er ook meer of minder impact op het individuele landbouwbedrijf naargelang het percentage
verloren bedrijfsoppervlakte. Daarom werd ook rekening gehouden met het relatieve verlies dat elk
scenario voor een betrokken bedrijf betekent. De bedrijven met de grootste relatieve oppervlakte
binnen een scenario krijgen hierbij de hoogste score, en zo aflopend tot een minimaal relatief
grondverlies door een bepaald scenario.

4.3

Weergave op kaart

Om de landbouwgevoeligheid weer te geven op kaart, werd voor elk rasterblok elke parameter
gescoord tussen 0 en 10. De toegekende score werd dan vermenigvuldigd met het gewicht van die
parameter om de score per groep van parameters te bekomen. De maximale score voor de
juridische parameters komt hierdoor op 55; die voor de fysische parameters op 80 en voor de
gebruiksgebonden factoren 110. De totale score is dan de som van de 3 bovengenoemde scores.
De gevoeligheidsscores van de rasterblokken werd voor elke kaart ingedeeld in 5 klassen : een
brede klasse met de laagste scores, gevolgd door 4 klassen met constante klassebreedte. In de
meeste scenario’s en voor de meeste sets van parameters komen er slechts sporadisch rasters
met zeer lage score voor. Bij gebruik van 5 gelijke klassen zou er te weinig differentiatie zijn tussen
de hogere scores. Daarom werd geopteerd voor klassen die de hogere scores van elkaar
differentiëren. De gebruikte klassen worden op elke kaart in de legende vermeld, en zijn voor een
bepaalde set van parameters gelijk voor Tienen en Diest.
Door de opdrachtgever werden zes basislocaties voorgesteld: drie nabij Tienen en drie nabij Diest.
Voor vier van deze basislocaties is er een uitbreiding voorzien, voor één locatie twee uitbreidingen
en voor 1 locatie geen uitbreiding. Voor de locaties met uitbreiding wordt de landbouwgevoeligheid
geanalyseerd voor de basislocatie én voor de basislocatie met inbegrip van de uitbreiding. De
parameters ‘relatieve en absolute oppervlakte’ van de basislocatie wijzigen immers wanneer de
basislocatie samen met de uitbreiding wordt geanalyseerd. Voor de basislocatie met twee
uitbreidingen wordt afzonderlijk en gezamenlijk de twee uitbreidingen onderzocht (vier analyses). In
totaal moeten er dus dertien analyses gemaakt worden (2+2+2+2+1+4): 13 scenario’s.
Er worden kaarten opgemaakt met de totaalscore van de landbouwgevoeligheid en kaarten met de
landbouwgevoeligheid

voor

de

juridische

parameters,

de

fysische

parameters

en

de

gebruiksgebonden parameters afzonderlijk. Gezien de juridische en fysische parameters van de
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basislocatie niet wijzigen bij de analyse met de uitbreiding, worden deze per locatie (basis én
uitbreiding) samen op één kaart getoond. Enkel voor de gebruiksgebonden parameters en de
totaalscore wordt per scenario een kaart gemaakt.
Volgende kaarten werden opgesteld :
-

Per betrokken stad: een overzichtskaart van de bestudeerde locaties:

-

Per locatie (basislocatie én uitbreiding): een kaart met de juridische scores en één met de
fysische scores

-

Per scenario: een kaart met de gebruiksgebonden scores en één met de totaalscore

Voor elke scenario werd ook een fiche met kengetallen toegevoegd.

4.4

Interpretatie

De landbouwgevoeligheidskaart geeft aan welke percelen meer en welke minder gevoelig zijn voor
de grondgebonden landbouw. Het is dus een relatieve waardeschaal. De schaal die werd gebruikt
voor het toekennen van de punten per parameter is immers een intervalschaal. Dit betekent dat
wanneer voor een bepaalde parameter lage punten worden gegeven, de grond voor deze
parameter nog wel een landbouwkundige waarde kan hebben. Een lage waarde betekent dus
enkel dat het raster relatief gezien (dus ten opzichte van de andere rasters) de laagste
landbouwgevoeligheid heeft.
Voor de totale gevoeligheid van de rasters (som van de scores voor alle parameters) geldt
hetzelfde: rasters met een lage gevoeligheid zijn landbouwkundig minder waardevol ten opzichte
van rasters met een hoge gevoeligheid, maar kunnen toch een aanzienlijke landbouwkundige
waarde bezitten. Er worden geen uitspraken gedaan over de absolute landbouwkundige waarde
van de rasters. Er kan wel een onderlinge vergelijking gemaakt worden van de rasters binnen één
mogelijk scenario en tussen verschillende mogelijke scenario’s.
De kaart moet daarom met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Het is immers een
methode die een veelheid van gegevens tracht te combineren om een uitspraak te doen over een
bepaald gebied. Het is vanzelfsprekend dat op die manier heel wat nuances verdwijnen of
afgevlakt worden. Het is dan ook belangrijk dat de lezer ook de achterliggende gegevens kent.
De kaart is ook niet absoluut in de tijd, het is een momentopname; kenmerken zoals bv. de teelt op
een bepaald perceel variëren van jaar tot jaar.

31

Landbouwgevoeligheidsanalyse afbakening kleinstedelijk gebied Tienen en Diest

DEEL 5
5.1

BESPREKING VAN DE KAARTEN EN LANDBOUWGEVOELIGHEID

Bespreking van de landbouwgevoeligheid

Algemeen kan gesteld worden dat de gronden die als ‘meest gevoelig’ uit deze analyse komen (in
oranje- en bruintinten weergegeven op de kaarten), diegene zijn die voor landbouw het belangrijkst
zijn (anno 2007). Als er gronden moeten onttrokken worden aan landbouwgebruik, wordt dit vanuit
landbouwkundig oogpunt best niet of zo weinig mogelijk gedaan op deze ‘meest gevoelige’
gronden.
Niet alle bestudeerde parameters geven een differentiatie te zien tussen de verschillende
scenario’s. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkheid van de parameters bij de differentiatie
tussen de scenario’s.

Juridisch- en beleidskader parameters
De enige parameter die hierbij een wezenlijk verschil oplevert tussen de verschillende scenario’s is
de bestemming Herbevestigd Agrarisch Gebied/ Gewestplan/RUP.
Alle scenario’s in Tienen liggen hierbij in de meest waardevolle categorieën van ‘Herbevestigd
Agrarisch Gebied’ en ‘Agrarisch Gebied’. Voor Diest liggen alle scenario’s in ‘Andere Agrarische
Gebieden’, dit betekent ‘met landschappelijke of ecologische waarde’.
Binnen één stad is er dus nauwelijks differentiatie tussen de verschillende scenario’s.

Fysische parameters
De meeste fysische parameters geven een grote verscheidenheid aan scores, deze worden per
scenario besproken.

Gebruiksgebonden parameters
Vrijwel alle landbouwgrond in de verschillende scenario’s is ingenomen door middelgrote tot grote
bedrijven. Bij controle met de situatie in 2008 bleek bovendien dat één van de kleinere bedrijven in
Webbekom Noord al was overgenomen door een groter bedrijf. Slechts enkele bedrijven hebben
een mestbalans in evenwicht, de meesten hebben nog ruimte voor mestafzet. De andere
gebruiksgebonden parameters geven meer verscheidenheid in de scores.
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5.1.1

Gebied Diest Leuvensesteenweg

In de totaalscores krijgen alle percelen uit het basis- en uitbreidingsscenario een waarde tussen
105 en 160, wat voor Diest gemiddelde scores zijn. Er is weinig verschil tussen het basis- en
uitbreidingsscenario.
Dit gebied bevat geen bedrijfszetels of huiskavelpercelen. De afstand tot de bedrijfszetel is
minimaal 200m, wat voor sommige percelen oploopt tot 2 à 3 km. Voor Diest is het de enige
perimeter met hoge scores voor leeftijd en uitbollingsgraad, wat wijst op jongere bedrijfsvoerders.
Dit gebied is niet overstromingsgevoelig en slechts gedeeltelijk licht erosiegevoelig.
De landbouwgevoeligheid van dit gebied ligt tussen de beide andere Diestse scenario’s in.

5.1.2

Gebied Diest Webbekom Noord

In de totaalscores vinden we hier de laagste waarden voor alle Diestse scenario’s (93 – 153). Dit is
ook het scenario waarin het minst geregistreerde landbouw voorkomt.
Dit gebied bevat de bedrijfszetel van een zeer klein bedrijf evenals de bijhorende huiskavels. Het
betreft een vermoedelijk een particulier. Deze percelen liggen in een overstromingsgevoelige zone.
Er is sterke interactie met Webbekom West voor één groot landbouwbedrijf.
Voor verschillende fysische parameters (textuur, drainage, bodemgeschiktheid) lopen de zones
met gelijke scores parallel met de hoogtelijnen. Het reliëf is hier dus grotendeels bepalend voor de
geschiktheid van de grond.
Dit scenario heeft de laagste landbouwgevoeligheid van de drie voorstellen voor Diest.

5.1.3

Gebied Diest Webbekom West

Dit gebied bevat geen bedrijfszetels, maar een deel van het basisscenario en heel de uitbreiding is
huiskavel voor een bedrijf in de uitbreiding.
Daarnaast is de score voor de fysische parameters voor Webbekom West uitbreiding de hoogste
van alle scenario’s in Diest.
In totaal geeft dit voor Webbekom West, en dan vooral voor het uitbreidingsscenario, de hoogste
landbouwgevoeligheid van alle Diestse scenario’s (109 – 174).

5.1.4

Gebied Tienen Bost

Het basisscenario Tienen Bost bevat een bedrijfszetel en bijhorende huiskavel. Daarnaast behoort
een groot deel van zowel het basis- als het uitbreidingsscenario bij bedrijven met verderaf gelegen
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bedrijfszetels ( >3 km). De gebruiksgebonden landbouwgevoeligheid ligt hierdoor lager dan bij de
andere 2 scenario’s voor Tienen.
Het hele scenario heeft een hoge bodemgeschiktheid, met eveneens hoge scores voor textuur en
drainage. Aan de noordelijke en de zuidwestelijke rand vinden we wel enkele erosiegevoelige
percelen, het grootste deel van het scenario is echter weinig erosiegevoelig.
Voor dit gebied is er een duidelijk verschil tussen het potentieel voor landbouw (hoge scores voor
de fysische parameters) en het effectief gebruik (lagere scores voor gebruiksgebonden
parameters).

5.1.5

Gebied Tienen E40

Het basisscenario voor het gebied Tienen E40 bevat een deel van een perceel met bedrijfszetel en
de bijhorende grote huiskavel. Voor zover de leeftijd en uitbollingsgraad gekend zijn hoort heel het
basisscenario bij bedrijven met een oudere bedrijfsleider met lage uitbollingsgraad.
Voor elk scenario binnen de perimeter Tienen E40 moet er dus rekening gehouden worden met de
impact op het basisscenario.
Buiten het noordoostelijke deel, dat overstromingsgevoelig en nat is, scoort heel de perimeter zeer
goed voor de fysische eigenschappen.
De totale landbouwgevoeligheid van deze perimeter is duidelijk hoger dan die van de 2 andere
Tiense locaties.

5.1.6

Gebied Tienen Soldatenveld

Deze perimeter scoort voor elke set van parameters lager dan de 2 andere.
Zowel het basisscenario als de uitbreiding bevatten stukken met lagere scores voor de fysische
parameters door minder goede textuur, drainage en bodemgeschiktheid. Deze halen de
totaalscore voor deze perimeter systematisch naar beneden.
Deze perimeter bevat geen bedrijfszetels of huiskavels; enkele percelen liggen op minder dan 500
m van de bedrijfszetel.

5.2

Kwantitatieve vergelijking van de scenario’s

Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de locaties op basis van de omvang en de aard van
de landbouw aanwezig in de locaties, werd per locatie een reeks kengetallen verzameld. In
onderstaande tabel worden de kengetallen voor de locatie weergegeven.
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De oppervlaktes die in de tabel zijn opgenomen zijn dezelfde als de oppervlaktes die in de fiches
worden vermeld. Het betreft de totale oppervlakte van het locatie, de geregistreerde oppervlakte
landbouwgebruik binnen de locatie en de verhouding van deze twee oppervlaktes: de relatieve
landbouwoppervlakte in de locatie.
De oppervlaktes zijn een aanwijzing voor de mate waarin de landbouw betrokken is in het gebied.
Tegelijk wordt door het weergeven van de totale oppervlakte een idee gegeven van het belang dat
een locatie kan hebben voor industrie: grotere gebieden hebben een groter potentieel. In zowat alle
locatievoorstellen komt relatief veel landbouw voor. Bij uitzondering van één gebied (Diest
Webbekom Noord) gaan de percentages van 86% tot 99%. Voor deze gebieden kan men spreken
van volledig landbouwgebruik, rekening houdend met de oppervlakte wegen, bermen en beken die
in landbouwgebied voorkomen. Voor de locatie ‘Diest Webbekom Noord’ zijn er percelen die niet
zijn geregistreerd door een landbouwer.
Het belang van een locatie voor de landbouw kan gebaseerd zijn op verschillende kenmerken. Om
hier een beeld van te vormen, werd per locatievoorstel een gemiddelde score van de locatie
aanwezige landbouw berekend voor de drie categorieën van parameters (juridisch, fysisch en
gebruiksgebonden). Ook werd een gemiddelde berekend van de totale gevoeligheidsscore.
De hoogste gemiddelde totaalscore (165,5) wordt behaald in de locatie ‘Tienen E40 basis’. Dit is
voornamelijk te wijten aan een maximum gemiddelde score voor de juridische en bedrijfsgebonden
parameters. De vier scenario’s ‘Tienen E40’ halen de hoogste gemiddelde totaalscores. De
locaties ‘Diest Webbekom Noord’ en ‘Diest Leuvensesteenweg basis en uitbreiding’ scoren relatief
het zwakst. Voor alle categorieën van parameters scoren deze gebieden minder dan gemiddeld.
Voor de parameters van het juridisch kader varieert de gezamenlijke gemiddelde score van 51,1 tot
55. De variatie bij de scores (gemiddelde per locatie) van de parameters van het juridisch kader is
veel kleiner dan de variatie van de scores van de fysische (van 49,6 tot 65,3) en gebruiksgebonden
parameters (van 34,2 tot 46,9). De gemiddelde totaalscore per gebied varieert van 136,5 tot 165,5.
Niet enkel de variatie, maar ook de correlatie van de gemiddelde score van de fysische parameters
met de totaalscore is het grootst. De juridische parameters hebben minder invloed op de
eindscore.
Door gebruik te maken van de kengetallen verband houdend met de oppervlakten en de
gemiddelde gevoeligheidsscores kan een vergelijkende waarde berekend worden voor elk van de
locaties. Deze vergelijkende waarde wordt gedefinieerd als de gemiddelde totale gevoeligheid van
de percelen in een locatie vermenigvuldigd met de oppervlakte onder landbouw (in 100 ha). Een
hoge gemiddelde gevoeligheidsscore en een grote oppervlakte geregistreerde landbouw leiden
bijgevolg tot een hoge vergelijkende waard.
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Het spreekt voor zich dat het kengetal ‘de vergelijkende waarde’ vooral wordt beïnvloed door het
aantal hectare geregistreerde landbouwpercelen. De scenario’s met uitbreiding ‘Tienen Bost’
‘Tienen E40’ en ‘Tienen Soldatenveld’ scoren de hoogste vergelijkende waarden.
De totale oppervlakte van een locatievoorstel, die eveneens van belang is in de afweging tussen
de verschillende locatievoorstellen, wordt in rekening gebracht door de vergelijkende waarde te
delen door de totale oppervlakte van een locatievoorstel. Dit getal weerspiegelt de verhouding
tussen de impact op de landbouw en de potentiële ontginningscapaciteit. Een groot gebied bezit
immers meer mogelijkheden voor industrie. Gezien vele van de locaties nagenoeg volledig in
landbouwgebruik zijn is het kengetal in deze studie van minder belang.
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Tabel 9:

Kengetallen scenario’s

Onder landbouw (%)

Juridisch

Fysisch

Gebruiksgebonden

Totaal

Vergelijkende waarde

Vergelijkende
waarde/totale
oppervlakte

Diest Leuvensesteenweg basis

19,8

17,2

87%

51,9

50,0

34,2

136,5

23,5

1,19

Diest Leuvensesteenweg uitbreiding

57,8

49,8

86%

51,9

52,3

36,8

141,0

70,2

1,22

Diest Webbekom Noord

30,2

21,4

71%

51,5

49,6

38,5

140,1

30,0

0,99

Diest Webbekom West basis

15,9

15,7

99%

51,1

60,9

38

149,7

23,5

1,48

Diest Webbekom West uitbreiding

26,5

25,9

98%

51,5

61,4

43,6

156,4

40,5

1,53

Tienen Bost basis

39,6

34,3

87%

54,2

65,3

36,9

156,8

53,8

1,36

Tienen Bost uitbreiding

73,4

64,8

88%

54,1

64,6

38,5

157,4

102,0

1,39

Tienen E40 basis

37,3

34,2

92%

55

63,7

46,9

165,5

56,3

1,51

Tienen E40 oost

59,4

55,5

93%

55

63,4

43,4

161,8

89,8

1,51

Tienen E40 west

51,7

45,3

88%

54,7

63,5

45,7

161,9

72,9

1,41

Tienen E40 totaal

73,7

66,4

90%

54,8

63,3

43,2

163,3

108,4

1,47

Tienen Soldatenveld basis

19,0

18,3

96%

54,3

55,7

36,3

146,5

26,8

1,41

Tienen Soldatenveld uitbreiding

72,8

69,5

95%

54,8

58,2

41,3

154,3

107,2

1,47

Locatievoorstel

Onder landbouw (ha)

Gewogen gemiddelde gevoeligheidsscore

Totaal (ha)

Oppervlakte
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5.3

Interactie tussen de locatievoorstellen

Een bedrijf dat gronden gebruikt in twee of meer aangeduide locatievoorstellen, zullen uiteraard
meer hinder ondervinden dan wanneer slechts één van deze gebieden wordt aangeduid. Dit effect
wordt ten dele opgenomen in de verschillende scenario’s van de landbouwgevoeligheid
(parameters relatieve en absolute omvang binnen scenario). Zo wordt bij het analyseren van de
landbouwgevoeligheid van de locaties met ‘uitbreiding’ rekening gehouden met het feit dat
sommige landbouwbedrijven reeds gronden liggen hebben in de basislocatie, en omgekeerd.
Bij het berekenen van de landbouwgevoeligheid is er echter geen rekening gehouden met
interactie tussen meerdere locaties onderling. Dit was nagenoeg niet mogelijk omdat er tussen de
verschillende gebieden teveel combinaties mogelijk zijn. Om toch nog rekening te houden met
deze interactie is in de volgende tabel de interactie opgenomen.
De tabel toont voor een bepaalde locatie (rij), eerst het aantal betrokken landbouwers in de locatie
en het aantal hectare geregistreerde landbouwgrond in de locatie. Vervolgens kun je in de tabel
voor een bepaalde locatie aflezen (rij) met hoeveel landbouwers en hectaren deze landbouwers
(rij) zijn betrokken in de andere locaties (kolom). Voor de landbouwers in de locaties met
‘uitbreiding’ kun je aflezen dat deze telkens alle landbouwers en hectaren bevatten van de
bijhorende basislocatie. Dit is logisch aangezien de uitbreidingsscenario’s de respectievelijke
basislocaties

omvatten.

Deze

interactie

werd

tevens

geanalyseerd

in

de

landbouwgevoeligheidskaarten en de getallen werden in grijs weergegeven in de tabel. De andere
bestaande interacties, niet geanalyseerd in de kaarten, werden in vet aangeduid in de tabel.
Voor de locaties rond Diest is er interactie tussen de locaties ‘Diest Webbekom Noord’ en ‘Diest
Webbekom West basis en uitbreiding’. De interactie is beperkt in aantal landbouwers, maar is groot
in oppervlakte. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld ‘Diest Webbekom West basis’ én ‘Diest
Webbekom Noord’ als locaties worden weerhouden de impact voor één landbouwer nog groter is
dan aangetoond in de kaarten. Deze landbouwer, met 16 ha in de locatie ‘Diest Webbekom Noord’
heeft tevens 1,7 ha in ‘Diest Webbekom West basis’ en 12 ha in ‘Diest Webbekom West
uitbreiding’ (ttz. 12 – 1,7 = 10,3 ha exclusief in de uitbreiding).
Tussen de locaties in Tienen is de interactie groot. De grootste interactie bestaat er tussen de
locaties ‘Tienen Bost uitbreiding’ en ‘Tienen E40 totaal’. Vijf landbouwers uit ‘Tienen Bost
uitbreiding’ hebben namelijk gezamenlijk 34,6 ha liggen in ‘Tienen E40 totaal’. Omgekeerd gaat het
om 20,3 ha.
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Tienen Soldatenveld

basis

Tienen Soldatenveld

uitbreiding

#

ha

#

ha

#

ha

#

ha

#

ha

#

ha

#

ha

#

ha

#

ha

#

ha

9

37,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,7

1

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

25,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

2

9,8

2

7,9

2

15,5

1

1,7

1

1,7

17,3

5

28,6

5

23,3

5

34,6

2

2,4

2

3,4

7

44,8

7

38,0

7

48,9

2

2,4

2

3,4

X

8

43,8

9

65,2

2

2,4

2

3,4

X

9

60,2

2

2,4

2

3,4

X

2

2,4

2

3,4

West uitbreiding

17

49,8

9

17

Diest Webbekom Noord

5

21,4

0

0

0

0

Diest Webbekom West basis

5

15,7

0

0

0

0

1

16

Diest Webbekom West uitbr.

5

25,9

0

0

0

0

1

16

5

15,7

Tienen Bost basis

10

34,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

Tienen Bost uitbreiding

15

64,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 34,3

Tienen E40 basis

7

34,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4,0

4

20,3

X

Tienen E40 oost

9

55,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4,9

5

20,3 7

34,0

Tienen E40 west

9

45,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4,9

5

20,3 7

34

8

49

Tienen E40 totaal

10

66,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4,9

5

20,3 7

34,0

9

55,5

9

45,0

Tienen Soldatenveld basis

11

18,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4,0

2

13,1 2

2,8

2

6,0

2

2,8

2

6,1

X

11 61,7

Tienen Soldatenveld uitbreid.

15

69,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4,0

2

13,1 2

2,8

2

6,0

2

2,8

2

6,1

11 18,3

X

X

X

X

10 53,3 1
X

4

39

Tienen E40 oost

Tienen E40 west

Diest Leuvensesteenweg uitb

ha

West basis

17,2

#

Diest Leuvense-

9

steenweg basis

Diest Leuvensesteenweg bas

Diest Leuvense-

Aantal ha in locatie

Tienen E40 totaal

uitbreiding

ha

Tienen E40 basis

Tienen Bost

#

Tienen Bost basis

Noord

ha

Diest Webbekom

Diest Webbekom

#

Diest Webbekom

steenweg uitbreiding

Interactietabel tussen de locaties
Aantal landbouwers

Tabel 10:
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DEEL 6

SAMENVATTING EN BESLUIT

In opdracht van de provincie Vlaams-Brabant maakt de Vlaamse Landmaatschappij een
landbouwstudie. De landbouwstudie kadert in de afbakening van het kleinstedelijk gebied Tienen
en Diest. Om terdege rekening te kunnen houden met de landbouw bij de keuze tussen de
verschillende locatievoorstellen, wordt in deze studie een beeld gevormd van de aanwezige
landbouw. Dit gebeurt door het beschrijven en inventariseren van de landbouwkundige kenmerken
van de verschillende locaties en de opmaak van een landbouwgevoeligheidskaart.
In de verschillende locaties zijn 196 landbouwpercelen geheel of gedeeltelijk gelegen en 60
landbouwers betrokken. De betrokken geregistreerde landbouwpercelen zijn goed voor een totale
oppervlakte van 327 ha, waarvan 298 ha geregistreerde landbouwgrond binnen de perimeters van
de locaties. De locaties zijn nagenoeg volledig in landbouwgebruik.
De locaties liggen zo goed als volledig in landbouwgebied. Voor de locaties ‘Tienen E40 basis en
Oost’ en de uitbreiding van ‘Tienen Soldatenveld uitbreiding’ betreft het herbevestigd agrarisch
gebied. Met uitzondering van de locaties ‘Tienen E40’ (oppervlaktewaterwingebied met
beheerovereenkomst) gelden in de locaties geen bemestingsbeperkingen. Een aantal locaties
scoren hoger op het vlak van landschappelijke waardering, doch, met weinig implicaties voor de
landbouwuitbating. Er zijn verder geen overlapping met speciale beschermingszones, VENgebieden of de perimeters voorkooprecht natuur. Het zijn aldus locaties die vandaag zijn
afgebakend als landbouwgebied met nagenoeg geen beperkingen opgelegd door regelgeving.
De (zand)leemgronden in de locaties zijn zeer geschikt voor landbouw. Het zijn relatief grote
percelen met veel akkerbouwteelten. Daardoor zijn de gebieden erosiegevoelig en dienen op
sommige percelen maatregelen worden getroffen om de erosie te beperken. De analyse van
natuurlijke drainage van de gronden toont aan dat zeer natte gronden nagenoeg niet voorkomen,
76% van de gronden een ideale natuurlijke drainage hebben. Slechts 4% van de gronden zijn
aangeduid als overstromingsgevoelig. Ook op fysisch vlak zijn het uitstekende landbouwpercelen.
Het zijn voornamelijk akkerbouwbedrijven die gronden hebben in de verschillende locaties. Er zijn
34 bedrijven met akkerbouw als hoofdproductierichting. Op 84 % van de bedrijven is akkerbouw
een significante productierichting en 72% van de oppervlakte wordt bewerkt door een
landbouwbedrijf met als hoofdproductierichting akkerbouw. Er komen veel grote bedrijven voor in
het gebied: 85% van de bedrijven zijn gemiddeld tot zeer groot. Deze bedrijven bewerken 90% van
de geregistreerde gronden in de locaties. Gezien het grote belang aan akkerbouw hebben weinig
bedrijven problemen met mestafzet of het produceren van voldoende ruwvoerder.
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De landbouwgevoeligheidsanalyse toont het relatieve belang van de locaties voor de landbouw en
maakt een vergelijking tussen de locaties en scenario’s mogelijk. De kaarten tonen aldus niet wat
de absolute landbouwkundige waarde is. Deze kan afgeleid worden uit de beschrijving van de
gebieden. Gezien het in het algemeen gaat om gelijkaardige locaties met goede landbouwgronden
en bedrijven zijn de verschillen tussen de locaties eerder klein.
De gebieden rond Tienen hebben een hogere landbouwgevoeligheid dan de gebieden rond Diest.
Dit is te wijten aan een hogere landbouwgevoeligheid voor de juridische parameters en doorgaans
gemiddeld betere scores voor de fysische en gebruikersgebonden parameters. De juridische
parameters in de gebieden rond Tienen scoren hoger omwille van het herbevestigd agrarisch
gebied. Tussen de verschillende locaties van één stad hebben de juridische parameters geen
bijkomende differentiërende waarde.
De uitbreidingsscenario’s hebben voor het basisgedeelte doorgaans een iets hogere totale
landbouwgevoeligheid omwille van de grotere betrokkenheid van de landbouwbedrijven. In
tegenstelling tot het relatief kleine verschil in landbouwgevoeligheid, kan het verschil in impact voor
de individuele bedrijven veel groter zijn.
De vier scenario’s ‘Tienen E40’ halen de hoogste gemiddelde totaalscores. Deze gebieden scoren
goed voor alle groepen van parameters. Het scenario ‘Tienen Bost’ scoort hoog op het vlak van
fysische parameters, ttz., het zijn zeer geschikte en gemiddeld grote landbouwpercelen. Omdat
een aantal percelen ver gelegen zijn van hun respectievelijke bedrijfszetel, scoort de locatie relatief
lager voor de gebruiksgebonden. Het gebied ‘Tienen Soldatenveld’ soort relatief lager omwille van
de fysische en bedrijfsgebonden parameters. Het gebied wordt gekenmerkt door een minder goede
textuur, drainage en bodemgeschiktheid. Tevens liggen de percelen voor deze locatie ver van hun
respectievelijke bedrijfszetel.
De locaties ‘Diest Webbekom Noord’ en ‘Diest Leuvensesteenweg basis en uitbreiding’ scoren
relatief het zwakst. Voor alle categorieën van parameters scoren deze gebieden minder dan
gemiddeld. De locatie ‘Diest Leuvensesteenweg’ bevat geen huiskavel en de afstand van de
percelen tot de bedrijfszetel is er groter. Voor het gebied ‘Webbekom Noord’ scoren de fysische
parameters lager in het noordoosten van het gebied. De locatie ‘Diest Webbekom West’ scoort het
best van alle gebieden nabij Diest. Dit is te wijten aan de relatief goede scores van de fysische en
bedrijfsgebonden parameters. Het gebied bevat een omvangrijke huiskavel.
Niet enkel de gemiddelde landbouwgevoeligheid van een gebied is van belang. Ook de totale
oppervlakte van een locatie, en de totale oppervlakte van de landbouwpercelen binnen een locatie
zijn belangrijke elementen. De oppervlaktes zijn een aanwijzing voor de mate waarin de landbouw
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betrokken is in het gebied. Met uitzondering van de locatie ‘Diest Webbekom Noord’ zijn alle
andere gebieden nagenoeg volledig in (geregistreerd) landbouwgebruik. Wanneer naast de
landbouwgevoeligheid ook rekening wordt gehouden met de totale oppervlakte scoren de
scenario’s met uitbreiding ‘Tienen Bost’ ‘Tienen E40’ en ‘Tienen Soldatenveld’ het hoogst, gevolgd
door het scenario met uitbreiding ‘Diest Leuvensesteenweg’ en opnieuw de westelijke en oostelijke
uitbreiding van ‘Tienen E40’.
Een laatste element dat niet uit het oog mag verloren worden is de mogelijkheid dat een bedrijf
gronden gebruikt in meerdere locatievoorstellen. In de scenario’s werd hier slechts gedeeltelijk
rekening mee gehouden. Landbouwbedrijven zullen bij het weerhouden van twee locaties met hun
percelen uiteraard meer hinder ondervinden dan wanneer slechts één van deze locaties wordt
aangeduid. Voor de landbouwbedrijven is de oppervlakte landbouwgrond die ze mogelijks
verliezen immers veruit het belangrijkste element. Voor de locaties rond Diest is er 1 landbouwer
die gronden heeft in de locaties ‘Diest Webbekom Noord’ en ‘Diest Webbekom West basis en
uitbreiding’. Tussen de locaties in Tienen is de interactie groot. De grootste interactie bestaat er
tussen de locaties ‘Tienen Bost uitbreiding’ en ‘Tienen E40 totaal’.
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