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VVOOOORRWWOOOORRDD  
 

Onderhavige publicatie analyseert de geschiktheid van indicatoren voor de beschrijving 

van plattelandsontwikkeling in de kenmerkende lokale context van een verstedelijkt 

Vlaanderen, en meer specifiek  in het Pajottenland als casestudie. De studie kadert in een 

ruimer project naar de relevantie en bruikbaarheid van de Europese indicatoren van 

plattelandsontwikkeling, “relevance, utility and data availability of agricultural 

competitiveness indicators and agri-environmental indicators for rural development and 

policy analysis”, een studie uitgevoerd door ILVO-L&M in opdracht van EUROSTAT (grant 

agreement n° 67101.2005.001-2006.075). 

De focusering op het lokale niveau is mede tot stand gekomen door intens overleg met de 
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regio. We danken dan ook Jos Huwaert (LEADERgroep Pajottenland +), Frederik Hanssens 

(VLM bedrijfsplanner), Ludo Stassen (Natuurpunt), Tom Van Craenem (Groene Kring), 

Hugo Vleugels (Landelijke Gilden), Marcel Franssens (Toerisme Pajottenland & 
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11..  IINNLLEEIIDDIINNGG  
In het proces van beleidsvorming en -evaluatie is het belangrijk om de huidige staat en de 

evolutie van het beleidsonderwerp te kunnen opvolgen. Dit geldt niet in het minst voor 

plattelandsontwikkeling. Bijgevolg is ook het plattelandsontwikkelingsprogramma 

onderworpen aan monitoring en evaluatie. Op Europees niveau werd hiervoor een 

gemeenschappelijk monitoring en evaluatie kader opgesteld (CMEF: common monitoring 

and evaluation framework). Dit kader dient als basis voor beleidsanalyse omtrent 

plattelandsontwikkeling, niet alleen op Europees, maar ook op nationaal niveau. In dit 

CMEF zijn indicatoren opgenomen die zorgen voor monitoring en evaluatie van 

beleidsmaatregelen met betrekking tot de vier assen van het 

plattelandsontwikkelingsprogramma. 

Momenteel wordt het Europese CMEF-instrument beperkt gebruikt, namelijk tot op het 

niveau van Vlaanderen. De vraag wordt hierbij echter gesteld of dit CMEF-kader ook 

tegemoet komt aan de behoeften op lokaal niveau. Dit is belangrijk omdat het 

plattelandsontwikkelingsbeleid niet toegespitst is op Vlaanderen als macro-gebied maar 

op rurale regio’s. Specifieke karakteristieken van een regio zijn hierbij van belang en meer 

en meer zouden maatregelen hier op afgestemd moeten worden. De monitoring en 

evaluatie zou dus ook op dit niveau moeten kunnen worden uitgevoerd. In de context van 

plattelandsontwikkeling moet er voor Vlaanderen rekening gehouden worden met de 

hoge bevolkingsdichtheid, de versnippering van de open ruimte en de nauwe relatie 

tussen stad en platteland. Verder is de Vlaamse landbouw in het algemeen intensief en 

sterk gespecialiseerd. 

Onderhavige publicatie is hoofdzakelijk gericht op de impactindicatoren van het Europese 

indicatorenkader. Hun geschiktheid voor de lokale situatie wordt bestudeerd. Daarom 

wordt een ruraal casestudiegebied in Vlaanderen onderzocht, namelijk het Pajottenland. 

De werkwijze is als volgt. In een eerste hoofdstuk wordt eerst kort ingegaan op de CMEF-

indicatoren, waarna de geschiktheid van de bestaande CMEF impactindicatoren nagegaan 

wordt voor de lokale peri-urbane context. De niet-geschikte CMEF-impactindicatoren 

worden bepaald en uitgesloten van de indicatorenset en er worden indicatoren 

voorgesteld om deze te vervangen. Diverse redenen kunnen aan de basis van dergelijke 

uitsluiting liggen, zoals een gebrek aan meetbaarheid, een nood voor meer ruimtelijke 

differentiatie,… Vervolgens wordt nagegaan of de indicatorset volledig is om de specifieke 

lokale situatie te evalueren. De vraag hier is of de huidige indicatorenset voldoet of dat er 

extra indicatoren zouden moeten aan toegevoegd worden. Met andere woorden kunnen 

indicatoren worden toegevoegd, verwijderd of aangepast, zodat een aangepaste, lokale 

set van indicatoren wordt bekomen. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt de 

databeschikbaarheid op lokaal niveau (Pajottenland) van de respectievelijk ecologische, 

economische en sociale lokale indicatoren nagegaan. In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 

6) worden de conclusies weergegeven. 
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22..  BBEEPPAALLEENN  VVAANN  GGEESSCCHHIIKKTTEE  IINNDDIICCAATTOORREENN  
De geschiktheid van de CMEF-impactindicatoren voor de specifieke lokale peri-urbane 

context wordt nagegaan aan de hand van volgende criteria: relevantie en bruikbaarheid in 

de lokale context en de meetbaarheid van de indicatoren. Dit hoofdstuk gaat in op de 

relevantie en bruikbaarheid. Ten eerste werd er een focusgroep (brainstormsessie) 

georganiseerd voor onderzoekers. Ten tweede werden lokale stakeholders individueel 

geïnterviewd op basis van open vragen over hun persoonlijke visie op hun regio. Deze 

resultaten worden geconfronteerd met twee bestaande indicatorensets om te komen tot 

een nieuwe set indicatoren. Eerst wordt er een kort overzicht gegeven van de CMEF-

indicatoren en het belang van de impactindicatoren. 

22..11..  HHEETT  CCMMEEFF--KKAADDEERR  EENN  DDEE  IIMMPPAACCTTIINNDDIICCAATTOORREENN  
Het Europese CMEF-kader is gebaseerd op vijf verschillende soorten indicatoren: baseline, 

input, output, result en impactindicatoren. Er werd hier gekozen om in te zoomen op de 

CMEF impactindicatoren1. De impactindicatoren werden gekozen vanwege het belang van 

dit soort indicator, zijnde het hoogste niveau in de evaluatie van een programma voor 

plattelandsontwikkeling. Op dit moment bestaan er slechts zeven impactindicatoren. Drie 

indicatoren (economische groei, het creëren van werkgelegenheid en 

arbeidsproductiviteit) zijn gekoppeld aan as 1 van het programma voor 

plattelandsontwikkeling, zijnde de verbetering van het concurrentievermogen van de 

land- en bosbouwsector. Vier indicatoren (omkering van de biodiversiteitsafname, het 

behoud van landbouwland met een hoge natuurwaarde, verbetering van de 

waterkwaliteit en de bijdrage aan het tegengaan van klimaatsverandering) zijn gekoppeld 

aan as 2, zijnde de verbetering van het milieu en het platteland. Indicatoren voor as 3 

(leefkwaliteit op het platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie) moeten 

nog worden ontwikkeld. In onderhavige publicatie ligt het accent dan ook op 

impactindicatoren van as 1 en as 2 van het plattelandsontwikkelingsbeleid. 

22..22..  FFOOCCUUSSGGRROOEEPP  MMEETT  IILLVVOO--OONNDDEERRZZOOEEKKEERRSS    
Een focusgroep werd georganiseerd met als doel de logica achter de huidige set van CMEF 

impactindicatoren te evalueren voor de huidige Vlaamse context. Op basis van twee 

brainstormsessies met onderzoekers van de eenheid Landbouw en Maatschappij van het 

ILVO, werden meetbare indicatoren voor de Vlaamse situatie bekomen. Doordat de 

deelnemers niet werden ingelicht over de reeds bestaande indicatoren, werden ze 

hierdoor niet beïnvloed tijdens de sessies. Door de bekomen indicatoren in te delen 

volgens hun (hoofdzakelijk) economische, ecologische of sociale karakter, kunnen ze 

daarna vergeleken worden met de bestaande CMEF indicatoren. 

                                                           

1
 Impactindicatoren hebben betrekking op de voordelen van het programma die verder gaan dan alleen de 

onmiddellijke gevolgen voor de directe begunstigden, zowel op het niveau van de interventiemaatregelen, maar 

ook meer in het algemeen in het programmagebied. Zij zijn gekoppeld aan de algemene doelstellingen van het 

programma. 
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EEccoonnoommiisscchhee  iinnddiiccaattoorreenn  

De economische impactindicatoren van het CMEF zijn: economische groei, creëren van 

werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit. Deze drie indicatoren werden ook vermeld in 

de focusgroep, dus de logica achter de huidige economische indicatoren wordt gedeeld 

door de ILVO-onderzoekers. Op basis van de ervaringen met duurzaamheidsindicatoren in 

de Vlaamse context, zouden ze de set van economische indicatoren echter uitbreiden. De 

voorgestelde indicatoren zijn: kapitaalsproductiviteit, landproductiviteit, efficiëntie, 

beschikbaar landbouwinkomen en landbouwinkomen uit niet-agrarische activiteiten (zie 

tabel 2.1). Landproductiviteit is belangrijk in de sterk verstedelijkte context. Bovendien 

mag de uitbreiding van de productiviteitsindicator voor landproductiviteit niet ten koste 

komen van kapitaalsproductiviteit, zodat de productiviteitsopvolging best met de drie 

belangrijkste productiviteitsfactoren van de landbouw rekening houdt. Vandaar ook het 

belang om tevens een integrerende efficiëntiemaatstaf te gebruiken die de drie partiële 

productiviteitsindicatoren integreert. Aandacht voor zowel beschikbaar 

landbouwinkomen als inkomen uit niet-agrarische activiteiten is nodig omwille van trends 

naar verbrede landbouw. 

  

  

SSoocciiaallee    iinnddiiccaattoorreenn  

De sociale indicatoren die in de focusgroep naar boven kwamen, kunnen niet vergeleken 

worden met sociale CMEF impactindicatoren, omdat deze nog niet bestaan. Bij de 

indicatoren – voorgesteld door de onderzoekers – met betrekking tot sociale 

duurzaamheid, werd onderscheid gemaakt tussen interne en externe sociale 

duurzaamheid. Interne sociale duurzaamheid heeft betrekking op wat de landbouwer zelf 

ervaart en opmerkt, terwijl externe sociale duurzaamheid wijst op hetgeen de 

maatschappij verwacht van de landbouwers (zie tabel 2.2). De sociale indicatoren hier 

hebben steeds betrekking op landbouw. Andere sociale indicatoren zijn ook belangrijk 

maar zijn niet opgenomen in dit onderzoek. 

  

Tabel 2.1: Bepalen geschikte economische indicatoren 

Economische indicatoren 

CMEF-indicator Voorstel aanvullende indicatoren 
  

Economische groei Kapitaalsproductiviteit 

Creëren van werkgelegenheid Landproductiviteit 

Arbeidsproductiviteit Efficiëntie 

 Beschikbaar inkomen 

 Landbouwinkomen uit niet-agrarische 

activiteiten 
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EEccoollooggiisscchhee  iinnddiiccaattoorreenn  

De bestaande ecologische CMEF-impactindicatoren zijn: ombuiging van de 

biodiversiteitsafname, behoud van landbouwland met hoge natuurlijke waarde, 

verbetering van de waterkwaliteit en bijdrage aan het tegengaan van klimaatsopwarming. 

Vooreerst werden er vanuit de focusgroep enkele aanpassingen voorgesteld aan de 

bestaande CMEF-indicatoren. Gezien de hoge verstedelijkingsgraad in Vlaanderen zouden 

kleine landschapselementen (KLE) (heggen, houtkanten, poelen,…) de indicator omtrent 

de hoge natuurlijke waarde in landbouwgebied kunnen aanvullen. Een andere aanpassing 

betreft de indicator waterkwaliteit: De bruto nutriëntenbalans geeft geen informatie over 

alle aspecten van waterkwaliteit, en zou kunnen aangevuld worden met bijvoorbeeld de 

Belgische Biotische Index (BBI), die gebaseerd is op de aan- of afwezigheid van bepaalde 

macro-invertebraten in het water. Ten slotte wordt vanuit de focusgroep gesuggereerd 

om de indicator omtrent het tegengaan van klimaatsopwarming te vervangen en niet 

enkel naar hernieuwbare energie te kijken maar ook naar de luchtkwaliteit 

(broeikasgassen uit landbouw) en de bodemkwaliteit (behoud organisch materiaal op 

landbouwpercelen). Voor een overzicht van de ecologische indicatoren, zie onderstaande 

tabel (tabel 2.3). 

 

22..33..  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERR  BBEEVVRRAAGGIINNGG  DD..MM..VV..  IINNTTEERRVVIIEEWWSS  IINN  PPAAJJOOTTTTEENNLLAANNDD  
Vermits landbouw een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van plattelandsgebieden 

– maatschappelijke functies zoals voedselproductie, jobcreatie op het platteland,… – 

moeten deze maatschappelijke functies vertegenwoordigd worden in 

plattelandsontwikkelingsindicatoren. Om deze maatschappelijke functies van landbouw te 

bepalen voor een specifiek maar representatief gebied in Vlaanderen, werden interviews 

met lokale stakeholders van het Pajottenland uitgevoerd. 

Tabel 2.2: Bepalen geschikte sociale indicatoren 

Voorstel sociale indicatoren 
  

INTERNE SOCIALE DUURZAAMHEID 

 Beroepstrots, werklading, administratieve belasting, maatschappelijke 

appreciatie,… 

EXTERNE SOCIALE DUURZAAMHEID 

 Landschapskwaliteit, dierenwelzijn,… 
 

Tabel 2.3: Bepalen geschikte ecologische indicatoren 

Ecologische indicatoren 

CMEF-indicator Voorstel aanvullende indicatoren 
  

Ombuiging van de biodiversiteitsafname  

Behoud landbouwland hoge natuurlijke waarde Hoge natuurlijke waarde: KLE in rekening 

Verbetering waterkwaliteit Verbetering waterkwaliteit (Belgian Biotic 

Index) 

Bijdrage tegengaan klimaatsopwarming Verbetering bodemkwaliteit 

 Verbetering luchtkwaliteit 
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Het Pajottenland is een regio ten zuid-westen gelegen van Brussel (10 tot 30 km), in het 

westen van de provincie Vlaams-Brabant (zie figuur 2.1). Het Pajottenland omvat 

volgende gemeenten: Lennik, Gooik, Pepingen, Galmaarden, Herne, Bever en Roosdaal. 

De regio is gekenmerkt door een sterk landbouw en ruraal karakter. Knotwilgen en 

bomenrijen zijn typische landschapselementen (Regio Zenne-Dijle-Pajottenland, 2007). De 

historisch belangrijke hoogstamboomgaarden van deze regio kunnen nog teruggevonden 

worden, hoewel minder frequent dan vroeger. Het Pajottenland werd geselecteerd als 

casestudiegebied op basis van de vijf volgende criteria: ruraliteit, aanwezigheid van 

landbouw, verstedelijkingsgraad, homogeniteit van het gebied en de aanwezigheid van 

een duidelijke visie van de plaatselijke inwoners op de ontwikkeling van hun gebied. De 

aanwezigheid van een LEADER+project “Pajottenland+” is tevens een belangrijke factor 

geweest om de streek als case te nemen voor de toetsing van indicatoren aan visie en 

betrokkenen.  

Figuur 2.1 Ligging van het Pajottenland              

 

De geïnterviewde stakeholders werden geselecteerd op basis van een duidelijke visie en 

mening over de ontwikkeling van hun gebied. Er werden in totaal zeven stakeholders 

geïnterviewd, namelijk de coördinator van het LEADER-project “Pajottenland+”, een 

consulent voor de VLM-beheerovereenkomsten binnen het Pajottenland, een 

vertegenwoordiger van Natuurpunt Pajottenland, van  Groene Kring Pajottenland en van 

de Landelijke Gilden Vlaams-Brabant, een medewerker van Toerisme Pajottenland & 

Zennevallei en tenslotte een ex-burgemeester van de gemeente Herne. Er werd gepolst 

naar het doel van plattelandsontwikkeling in het Pajottenland, de rol die landbouw hierbij 
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speelt, het meten van deze rol van de landbouw en recente evoluties in de 

landbouwsector. Uit de antwoorden werden vervolgens de maatschappelijke functies van 

de landbouw geselecteerd, waardoor er 22 functies overbleven. Deze zijn in onderstaande 

figuur weergegeven (figuur 2.2). De volgorde van de functies komt overeen met de 

volgorde waarin de functies vermeld werden in de interviews. De cijfers tussen haakjes 

geven telkens aan hoeveel stakeholders op zeven deze factor vermeld hebben. 

 

De bedoeling nu is om te verifiëren of deze (mogelijke) maatschappelijke functies van 

landbouw vertegenwoordigd zijn in de CMEF-indicatoren, om zo eventueel aanvullende 

indicatoren af te leiden. Deze 22 functies worden ingedeeld op basis van hun 

hoofdzakelijke economische, ecologische of sociale voordelen voor de landbouwer en de 

maatschappij (zie tabel 2.4). Deze indeling is echter niet absoluut. Op basis van deze 

indeling, kunnen de resultaten van de interviews vergeleken worden met de CMEF-

impactindicatoren.  

Wanneer de 22 maatschappelijke functies vergeleken worden met de aangepaste set 

CMEF-indicatoren, blijkt dat veel van deze maatschappelijke functies reeds voorkomen in 

de aangepaste indicatorenset of een sterk verband vertonen met één van deze 

indicatoren (zie pijlen tabel 2.4). De maatschappelijke functies die niet rechtstreeks in 

verband worden gebracht met een indicator van de aangepaste indicatorenset, blijkt 

ofwel moeilijk meetbaar te zijn en onmogelijk om op te nemen in de set, ofwel blijkt deze 

reeds in de verschillende bestaande indicatoren vervat te zitten (voor meer informatie zie 

Debergh et al., 2008). 

Een extra output van de interviews was het voorstel om een indicator op te nemen 

speciaal voor peri-urbane gebieden zoals Vlaanderen. De indicator spitst zich toe op de 

1. landschap (6) 6. open ruimte (3) 
12. tegengaan 

klimaatsopwarming(1) 
17. groene zorg (1) 

2. regio cohesie (3) 7. voedselproductie (4) 
13. energieproductie 

(2) 
18. sociale diensten (2) 

3. 

regiogeschiedenis 

(5) 

8. tewerkstelling (2) 
14. non-food productie 

(1) 

19. bestemming 

agrarische gebouwen 

(2) 

4. recreatie & 

toerisme (4) 
9. biodiversiteit (2) 15. educatie (2) 

20. vermarkten lokale 

identiteit (1) 

5. onroerend 

erfgoed (5) 

10. pacht van 

landbouw-

land/gebouwen (2) 

16. water 

management (1) 

21. regiovisie (1) 

 

 

11. natuur & 

landschap 

management (4) 

 22. gezond milieu (1) 

 

Figuur 2.2: 22 maatschappelijke functies van landbouw in Pajottenland op basis van interviews 
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ruraal-urbane relatie in deze gebieden. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld 

boerenmarkten (landbouwers van het platteland die hun producten in de steden gaan 

vermarkten), recreanten (bewoners van de stad die zich ontspannen op hoeves op het 

platteland),…. 

 

 

 

22..44..  CCOONNFFRROONNTTAATTIIEE  MMEETT  BBEESSTTAAAANNDDEE  IINNDDIICCAATTOORREENNSSEETTSS  
Ten slotte wordt de aangepaste indicatorenset geconfronteerd met twee bestaande 

indicatorensets in België, namelijk de Vlaamse Stedula-indicatorenset (Stedula, 2006) en 

de Waalse Dogot-indicatorenset (Dogot, 2004). Door deze vergelijking te maken, wordt de 

Tabel 2.4: Overzicht van de maatschappelijke functies uit de interviews en vergelijking met de 

aangepaste indicatorenset 
 

Maatschappelijke functie Aangepaste indicatorenset 
  

ECONOMISCH 

Voedselproductie Economische groei 

Tewerkstelling Creëren van werkgelegenheid 

Energieproductie Arbeidsproductiviteit 

Non-foodproductie Kapitaalsproductiviteit 

Sociale diensten Landproductiviteit 

Recreatie en toerisme Efficiëntie 

 Beschikbaar inkomen 

 Landbouwinkomen uit niet-agrarische. 

activiteiten 
 

SOCIAAL 

Educatie INTERNE SOCIALE DUURZAAMHEID 

Groene zorg   Beroepstrots 

Vermarkten lokale identiteit   Werklading 

Onroerend erfgoed   Administratieve belasting 

Regiocohesie   Appreciatie van de maatschappij 

Bestemming van landbouwgebouwen EXTERNE SOCIALE DUURZAAMHEID 

Regiovisie   Dierenwelzijn 

Landschap   Landschapskwaliteit 

Open ruimte  

Pacht van landbouwgrond  

Regiogeschiedenis  
 

ECOLOGISCH 

Biodiversiteit Ombuiging biodiversiteitafname 

Watermanagement Behoud landbouwland hoge natuurlijke waarde 

Natuur&landschapmanagement Verbetering waterkwaliteit 

Tegengaan klimaatverandering Verbetering bodemkwaliteit 

Gezond milieu Verbetering luchtkwaliteit 
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(nieuwe) aangepaste indicatorenset –als resultaat van de focusgroep en de interviews – 

afgetoetst aan de specifieke Belgische situatie. 

De Stedula-set is ontworpen om duurzaamheid te meten op bedrijfsniveau. De 

indicatoren die hierin zijn opgenomen, zijn wel ontwikkeld in de context van duurzame 

plattelandsontwikkeling, maar de concrete metingen voor de indicatoren gebeuren op 

bedrijfsniveau. Wanneer de vergelijking wordt gemaakt, blijkt dat de Stedula-indicatoren 

toch vergelijkbaar zijn met de aangepaste indicatorenset, hoewel er wel enkele 

verschuivingen zijn tussen de economische, ecologische en sociale indicatoren. Dit duidt 

op de relativiteit van deze indeling. De Dogot-set is ontworpen als evaluatie-instrument 

voor het plattelandsontwikkelingsbeleid in Wallonië. Alle aspecten van 

plattelandsontwikkeling zijn hierin opgenomen, ook wanneer er geen direct verband is 

met landbouw (in tegenstelling tot onderhavige publicatie die op landbouw focuseert). De 

10 thema’s die Dogot onderscheidt, kunnen in grote lijnen wel vergeleken worden met de 

indicatoren van dit onderzoek. 

22..55..  CCOONNCCLLUUSSIIEESS  EENN  VVOOOORRSSTTEELL  IINNDDIICCAATTOORREENNSSEETT  
In tabel 2.5 wordt een overzicht gegeven van de indicatoren van het CMEF die worden 

behouden, de nieuwe voorgestelde indicatoren (IN) en de CMEF indicatoren die 

verwijderd werden (UIT) op basis van de resultaten van de focusgroep, de interviews en 

de vergelijking met bestaande indicatorensets. 

Tabel 2.5: Overzicht van de behouden, de nieuwe (IN) en de verwijderde (UIT) indicatoren 

Behouden indicatoren 

 

Indicatoren IN Indicatoren UIT 

   

ECONOMISCH 

- Economische groei - Kapitaalsproductiviteit  

- Creëren van werkgelegenheid - Landproductiviteit  

- Arbeidsproductiviteit - Efficiëntie / 

 - Landbouwinkomen uit niet-

agrarische activiteiten 

 

 - Beschikbaar inkomen  
  

SOCIAAL 

(Nog niet beschikbaar) - Interne sociale duurzaamheid  

 - Externe sociale duurzaamheid / 

 - Relatie stad-platteland  
  

ECOLOGISCH 

- Ombuiging biodiversiteitsafname - Bodemkwaliteit - Tegengaan  

- Behoud landbouwland hoge 

natuurlijke waarde 

- Luchtkwaliteit klimaatsverandering 

- Verbetering waterkwaliteit   
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33..  DDAATTAABBEESSCCHHIIKKBBAAAARRHHEEIIDD  EECCOOLLOOGGIISSCCHHEE  IIMMPPAACCTTIINNDDIICCAATTOORREENN  
In het voorgaande hoofdstuk werd een nieuwe indicatorenset uitgewerkt op basis van 

relevantie en bruikbaarheid van de indicatoren, en dit voor de specifieke lokale peri-

urbane context. In hoofdstukken 3, 4 en 5 zullen deze – respectievelijk ecologische, 

economische en sociale – indicatoren geëvalueerd worden op basis van hun 

databeschikbaarheid voor Vlaanderen en het Pajottenland. Hierbij is het Pajottenland 

voorbeeld voor het lokale niveau, dat meer relevant wordt geacht voor 

plattelandsontwikkeling dan de hogere niveaus. De berekeningen die in deze 

hoofdstukken worden gemaakt, worden beschouwd als de meest directe manier om 

databeschikbaarheid na te gaan. De indicatoren worden berekend voor de periode 2000-

2006, waardoor deze resultaten gebruikt kunnen worden als evaluatie van het eerste 

Europese (en dus ook Vlaamse) plattelandsontwikkelingsprogramma. 

33..11..  OOMMBBUUIIGGIINNGG  VVAANN  DDEE  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTEEIITTSSAAFFNNAAMMEE  
Een eerste ecologische impactindicator van het CMEF, is de trendverandering in de 

achteruitgang van de biodiversiteit. Deze indicator wordt gemeten aan de hand van de 

akkervogelpopulatie en wordt uitgedrukt als een procentuele verandering op basis van 

een kwalitatieve beoordeling (DG Agri, 2006). 

MMeeeettmmeetthhooddee  

In de “duurzaamheidsster”, ontwikkeld door het Steunpunt voor Duurzame Landbouw 

(Stedula), is een indicator opgenomen die de agrobiodiversiteit aangeeft. In tegenstelling 

tot de andere indicatoren van de duurzaamheidsster – die  zich op bedrijfsniveau situeren 

– bevindt deze indicator zich op het niveau van de Vlaamse landbouwlandschappen. Meul 

(2008) ontwikkelde een methodologie om indicatorsoorten voor biodiversiteit in Vlaamse 

landbouwecosystemen te selecteren. Omdat de aanwezigheid van een dergelijke 

indicatorsoort gecorreleerd is met de aanwezigheid van talrijke andere soorten, kan deze 

indicatorsoort veranderingen in de diversiteit van akkervogels aangeven. Bijgevolg geeft 

deze indicatorsoort ook de kwaliteit van Vlaamse landbouwecosystemen weer. Meul 

(2008) selecteerde drie indicatorsoorten per Vlaamse ecoregio op basis van de kaart met 

de Vlaamse ecoregio’s, de Vlaamse broedvogelatlas, de landgebruikskaart en 

expertenkennis. Deze lijst van indicatorsoorten zou naar de toekomst toe best worden 

uitgebreid om te komen tot een betere indicatie van de verschillende aspecten van 

biodiversiteit. 

DDaattaabbeesscchhiikkbbaaaarrhheeiidd  

Vermits intensieve monitoring noodzakelijk is om betrouwbare data te bekomen, is er in 

het algemeen weinig informatie beschikbaar over de evolutie van vogelpopulaties. Eén 

van de weinige beschikbare data in Vlaanderen is de Vlaamse broedvogelatlas 

(Vermeersch et al, 2004). Het veldwerk voor deze atlas is gebaseerd op 5x5km²-hokken 

volgens het Universal Transverse Mercator raster (UTM), en werd uitgevoerd in de jaren 

2000, 2001 en 2002. Deze atlas bestaat uit trendgrafieken (een combinatie van gegevens 

uit het atlasproject en vroegere gegevens) en drie verschillende soorten kaarten: 
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• Verspreidingskaarten gebaseerd op de broedzekerheidscategorieën; 

• Aantallenkaarten met de minimale aantallen broedparen per atlashok; 

• Dichtheidskaarten: relatieve dichtheden uit het steekproefhokonderzoek. 

Daarnaast publiceerde Dochy et al. (2005) een ruwe trend van broedvogels in Vlaanderen 

van 1970 tot 2002. Deze evolutie is gebaseerd op de vergelijking van verschillende 

inventarisaties in Vlaanderen, uitgevoerd tussen 1970 en 2002. 

De vraag is nu of de beschikbare data in Vlaanderen voldoende zijn om de methode 

beschreven door Meul (2008) – biodiversiteitsafname bepalen aan de hand van 

vogelindicatorsoorten – toe te passen. De vogelsoorten die voor Pajottenland (ecoregio 

08: Zuidwestelijke heuvelzone) werden aangeduid als indicatorsoorten zijn de patrijs 

(Perdix perdix), de koekoek (Cuculus canorus) en de graspieper (Anthus pratensis). De 

databeschikbaarheid van deze drie soorten zal voor Vlaanderen en Pajottenland worden 

vergeleken. 

Naar de toekomst toe zullen er meer data beschikbaar komen. Sinds het voorjaar 2007 is 

er een algemeen vogelmonitoringssysteem van start gegaan op initiatief van INBO en 

Natuurpunt (Dumortier et al., 2007). Op die manier zal elk jaar informatie beschikbaar zijn 

over de vogelpopulaties in Vlaanderen. Alle drie de indicatorsoorten voor Pajottenland 

zijn opgenomen in de lijst van de (minstens) 186 vogelsoorten die zullen worden 

opgevolgd. In de toekomst zal het dus mogelijk zijn populatietrends van 

akkervogelsoorten op te volgen. 

RReessuullttaatteenn  

De patrijs heeft in Vlaanderen de status van kwetsbaar omdat in de periode 1970-2002 

het aantal broedvogels gedaald is met 50% (Dochy et al., 2005). Volgens Vermeersch et al. 

(2004) is dit een gevolg van de achteruitgang van de traditionele agrarische landschappen 

ten gevolge van schaalvergroting, monocultuur, pesticidengebruik,… De graspieper heeft 

de status van bedreigde soort. Het aantal broedvogels is gedaald met 70% tussen 1970 en 

2002. Er zijn echter geen studies die deze sterke daling verklaren, maar grootschalige 

landschapsfactoren zoals drainage en verdroging spelen bijna zeker een rol. Voor de 

koekoek is het onmogelijk om de data van 2002 te vergelijken met de data van de jaren 

’70 omwille van de verschillende monitoringsmethode. Experten veronderstellen dat de 

populatie van deze akkervogel ook achteruitgaat (Vermeersch et al., 2004). Een negatieve 

impact op de populatie van gastheren voor de broedparasitaire vogelsoorten – zoals de 

koekoek – zijn: veranderende teelten, intensiever maaibeheer van graslanden en 

verhoogd pesticidengebruik. 

Een vergelijking van de evolutie van deze populaties met het Pajottenland is niet mogelijk 

met de bestaande data. In theorie kan de Vlaamse broedvogelatlas wel gebruikt worden, 

omdat deze data verzameld worden in 5x5 km hokken. De hokken voor het Pajottenland 

zouden hier dan uit geselecteerd kunnen worden. Echter, de broedvogelaantallen zijn 

geen absolute cijfers en de data moeten met enige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd wanneer er een bepaalde regio wordt uitgenomen. Verder zijn deze data 

voor de 5x5 km hokken enkel beschikbaar voor één punt in de tijd (2000-2002), zodat er 

(voorlopig) geen evolutie kan onderzocht worden. 
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CCoonncclluussiiee  

De methode om biodiversiteitstrends te berekenen op basis van indicatorsoorten van 

akkervogels is een interessante basis om van te vertrekken bij het ontwikkelen van meer 

volledige indicatoren. Tot op heden zijn er enkel ruwe trends van de populaties van de 

indicatorsoorten op Vlaams niveau beschikbaar. Dit zal echter snel verbeteren dankzij 

nieuwe monitoringsinitiatieven in Vlaanderen. Het zou mogelijk kunnen zijn om trends in 

kleinere regio’s in Vlaanderen te herkennen indien de kwaliteit van de data goed genoeg 

is. Deze veelbelovende indicator wordt daarom opgenomen in de uiteindelijke lijst van 

impactindicatoren. 

33..22..  BBEEHHOOUUDD  LLAANNDDBBOOUUWWLLAANNDD  MMEETT  HHOOGGEE  NNAATTUUUURRLLIIJJKKEE  WWAAAARRDDEE  
De tweede CMEF indicator betreft het behoud van landbouwland met hoge natuurlijke 

waarde en wordt gemeten aan de hand van de kwalitatieve en kwantitatieve verandering 

in de gebieden met hoge natuurlijke waarde. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

Landbouwgebieden met hoge natuurlijke waarde worden door IES (Institute for 

Environment and Sustainability) benoemd als ‘High Nature Value (HNV) farmland’ (IES, 

2006). Dit concept is gebaseerd op de observatie dat extensieve begrazingssystemen 

belangrijk zijn voor het behoud van biodiversiteit op landbouwgrond (Cooper, 2007). 

Landbouwgronden met hoge natuurlijke waarde (HNV farmland) hebben volgende 

kenmerken: 

• Lage veedensiteit op permanente graslanden; 

• Externe inputs zijn meestal laag, om het overleven van halfnatuurlijke vegetatie en 

de geassocieerde fauna te begunstigen; 

• Heterogeniteit – een mozaïek van akkerland, gras, halfnatuurlijke habitats en 

landschapselementen op landschapsschaal – bevordert de biodiversiteit; 

• Ze bevinden zich meestal in marginale regio’s, waar klimatologische en 

topografische beperkingen intensief gebruik of fundamentele wijzigingen van het 

land limiteren. 

Traditionele extensieve landbouwpraktijken zijn meestal geassocieerd met de grootste 

biodiversiteit, maar ook in meer intensieve landbouwgebieden kunnen door een specifiek 

beheer concentraties van bepaalde soorten voorkomen (IES, 2006). De kern van het HNV-

concept is de afhankelijkheid van biodiversiteit tot de landbouwhabitats. De visuele 

waarde van het landschap – gecreëerd doorheen de tijd door bijvoorbeeld bepaalde 

landbouwpraktijken – is met andere woorden niet voldoende om een gebied als 

landbouwgrond met hoge natuurlijke waarde te beschouwen. De link tussen 

landbouwlandschappen en/of landbouwpraktijken en bepaalde soorten of habitats moet 

kunnen aangetoond worden. 

Het HNV-concept is nieuw in Europa en wordt nog verfijnd. Niet alleen de definitie, maar 

ook de richtlijnen betreffende de methodologie voor dataverzameling en monitoring 

hebben nog geen definitieve vorm. Andersen et al. (2003) stelden een oorspronkelijke 

definitie op en onderscheidden drie verschillende soorten HNV: 
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• Type 1: Landbouwgrond met een groot aandeel half-natuurlijke vegetatie; 

• Type 2: Landbouwgrond waar laag-intensieve landbouw of een mozaïek van 

half-natuurlijk en gecultiveerd land en kleine landschapselementen dominant 

zijn; 

• Type 3: Landbouwgrond die zeldzame soorten of een groot aandeel van 

Europese of wereldpopulaties herbergt. 

De meting van type 1 en type 2, is gebaseerd op twee belangrijke datasets, namelijk Farm 

Accountancy Data Network (FADN) en land cover data (CORINE land cover 1990) (EEA-JRC, 

2006). De FADN-data zijn landbouweconomische data op bedrijfsniveau (EEA, 2004). 

CORINE land cover is een kaart van het Europese landschap, gebaseerd op de 

interpretatie van satellietbeelden van 1989 en 1990 (EPA, 2007). In box 3.1 staat meer 

informatie omtrent het gebruik van CORINE land cover data in relatie tot de afbakening 

van landbouwgrond met hoge natuurlijke waarde in Europa. 

Box 3.1: Achtergrondinformatie over het gebruik van CORINE land cover data bij het meten van HNV 

farmland in Europa 

 

De eerste kaart met landbouwgronden met hoge natuurlijke waarde – gebaseerd op 

Andersen et al. (2003) – in Europa werd voorgesteld door EEA (European Environment 

Agency) in 2004. Zoals verwacht, kon ongeveer 15 tot 25% van het Europese platteland 

aangeduid worden als landbouwgrond met hoge natuurlijke waarde. De grootste HNV-

CORINE bevat informatie omtrent de verdeling van in totaal 44 land cover classes met schaal 

1:100.000 (EPA, 2007). 19 klassen hiervan (zie tabel 3.1) werden geselecteerd op basis hun 

potentieel sterke associatie met landbouwland (EEA, 2003). 

Tabel 3.1: CORINE’s 19 land cover classes die potentieel sterk geassocieerd zijn met landbouwland 

Code Land cover class 

2.1.1 Niet geïrrigeerd akkerland 

2.1.2 Permanent geïrrigeerd akkerland 

2.1.3 Rijstvelden 

2.2.1 Wijngaarden 

2.2.2 Fruitbomen en bessenplantages 

2.2.3 Olijfbomen 

2.3.1 Weilanden 

2.4.1 Jaarlijkse gewassen in associatie met permanente gewassen 

2.4.2 Complexe cultivatie patronen 

2.4.3 Landbouwland met significante natuurlijke vegetatie 

2.4.4 Agro-forestry gebieden 

3.2.1 Natuurlijke graslanden 

3.2.2 Heidevelden 

3.2.3 Sclerophyllus vegetatie 

3.2.4 Overgang bosgebied-struikgewas 

3.3.3 Dun begroeide gebieden 

4.1.1 Binnenlandse moerassen 

4.1.2 Veenlanden 

4.2.1 Zout moerassen 
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gebieden zijn terug te vinden in het oosten en zuiden van Europa (EEA, 2004). Na deze 

eerste kaart met de landbouwgronden met hoge natuurlijke waarde, werd de CORINE 

database geüpdatet. Het Joint Research Center (JRC/EEA) heeft op de CORINE land cover 

data de landbouwgronden met hoge natuurlijke waarde in 2006 in kaart gebracht, alsook 

de trends in vogel- en vlinderpopulaties, Natura2000 gegevens en een aantal nationale 

data (waaronder graslanddata) (EEA-JRC, 2006; IEEP, 2007). Met andere woorden, er 

bestaan momenteel data omtrent de omvang – bij benadering – van het potentiële 

landbouwgebied met hoge natuurlijke waarde in 26 lidstaten van de Europese Unie. 

De tot stand gekomen kaart met de combinatie van het landbouwgebied met hoge 

natuurlijke waarde en de CORINE land cover data krijgt echter fundamentele kritiek. IEEP 

(2007) meent dat deze kaarten nuttig zijn om een eerste indicatie te geven omtrent de 

locatie van de landbouwgronden met hoge natuurlijke waarde, maar dat deze 

meetmethode niet gevoelig genoeg is om de beleidsimpact over de relatief korte periode 

van het plattelandsontwikkelingsprogramma na te gaan. Een ander punt van kritiek van 

IEEP, is dat niet alleen de omvang, maar ook de kwaliteit van het landbouwgebied met 

hoge natuurlijke waarde moet geïdentificeerd en gemeten worden gedurende de periode 

van het plattelandsontwikkelingsprogramma. IEEP meent ook dat in de toekomst een 

langdurig engagement van de lidstaten nodig zal zijn voor de ontwikkeling en/of 

aanpassing van de bestaande databanken. Wat de omvang van landbouwgebied met hoge 

natuurlijke waarde betreft, zouden er gegevens op bedrijfsniveau moeten verzameld 

worden. De basisdata die noodzakelijk zijn, zijn gegevens over percelen onder 

halfnatuurlijke vegetatie, veedensiteit per hectare voedergewassen en de aanwezigheid 

van halfnatuurlijke elementen zoals hagen en poelen. IEEP meent dat, om de kwaliteit van 

landbouwgebieden met hoge natuurlijke waarde te meten, de lidstaten van bestaande 

data zouden moeten vertrekken, zoals bijvoorbeeld data over de soorten die vallen onder 

de habitatrichtlijn, maar tegelijkertijd moeten ze nieuwe programma’s ontwikkelen voor 

de monitoring van soorten. 

DDaattaabbeesscchhiikkbbaaaarrhheeiidd  

In België, en zeker in Vlaanderen, bestaat een lange traditie van het in kaart brengen van 

biotopen en habitats (Paelinckx, INBO website). In 1978 werd gestart met de opmaak van 

een ‘biologische waarderingskaart’. Aan de eerste versie (BWK1) werd gewerkt tot 1996 

en deze BWK1 geeft een globaal overzicht van de biologisch waardevolle landschappen in 

België. De opmaak van een tweede en verbeterde tweede versie (BWK2) werd gestart in 

1997 en wordt momenteel afgewerkt door INBO. 

De biologische waarderingskaart is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het 

Vlaamse gewest en een landschapsecologische analyse van het gebied (Paelinckx, INBO 

website). De kaart is opgesteld op een schaal van 1/10.000. De inventarisatie van de 

biologische waarderingskaart gebeurt aan de hand van een vooraf bepaalde set 

karteringseenheden. Deze zijn geordend in een aantal klassen. Deze karteringseenheden 

zijn gebaseerd op grondgebruik, plantengroei en kleine landschapselementen. De 

evaluatie van de biologische waarde gebeurt via volgende ecologische criteria: 
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• Zeldzaamheid; 

• Biologische kwaliteit; 

• Kwetsbaarheid; 

• Vervangbaarheid. 

Op basis van deze criteria wordt aan iedere karteringseenheid een waardecijfer 

toegekend: biologisch zeer waardevol, biologisch waardevol, biologisch minder 

waardevol. Combinaties van deze waarderingsklassen zijn mogelijk binnen eenzelfde 

polygoon op de kaart. Ten slotte zijn de faunistisch belangrijke gebieden rood gearceerd 

op de kaart. Dit kan het geval zijn bij de aanwezigheid van belangrijke populaties van een 

bepaalde soort van de rode lijst van zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, 

libellen of vlinders. 

Dumortier et al. (2007) komen tot de vaststelling dat ‘landbouwgebied met hoge 

natuurlijke waarde’ (HNV farmland) in Vlaanderen vrij goed overeenkomt met het gebied 

dat tot stand komt door de combinatie van de categorie ‘biologisch zeer waardevol’ van 

de BWK en de Vlaamse landbouwgebruikspercelenkaart (VLM). Door deze combinatie van 

de BWK (gebaseerd op plantengroei, bodemgebruik, kleine landschapselementen en 

belangrijke fauna elementen) en de landbouwgebruikspercelen, kan zowel de omvang als 

de kwaliteit van de biologisch zeer waardevolle landbouwpercelen bepaald worden, en dit 

op schaal van het Vlaamse plattelandsontwikkelingsprogramma. De vraag is echter of de 

BWK gevoelig genoeg is om het te gebruiken voor de evaluatie van het PDPO, aangezien 

het opstellen van dergelijke BWK een zeer intensieve en langdurige (enkele jaren) 

aangelegenheid is. Daarom is het misschien interessant naar de toekomst toe om de 

bestaande FSS-data te gebruiken voor de monitoring van de omvang en kwaliteit van 

landbouwgrond met hoge natuurlijke waarde, zoals geadviseerd door IEEP (2007). 

RReessuullttaatteenn  

Dumortier et al. (2007) combineerden data van de biologische waarderingskaart en de 

agrarische landgebruikspercelen. Zoals in tabel 3.2 wordt weergegeven, werd in 2006 een 

totaal van 675.757ha – of 50% van de totale Vlaamse oppervlakte – gebruikt voor 

landbouwdoeleinden. 274.735ha (20,3% van de oppervlakte van Vlaanderen) was in de 

periode 2000-2006 als biologisch zeer waardevol tot biologisch waardevol gebied. Door 

de biologische zeer waardevolle gebieden te combineren met de landbouwpercelen in 

2006, werd 3.200ha aangeduid als landbouwland met hoge natuurlijke waarde. Dit komt 

overeen met 0,24% van de Vlaamse oppervlakte of 0,47% van de Vlaamse 

landbouwperceelsoppervlakte in 2006. Deze oppervlakte van biologisch zeer waardevol 

landbouwland bestaat voor 30% uit kleine landschapselementen, voor 30% uit grasland 

en voor 26% uit bos. 

Voor het Pajottenland werd dezelfde methodologie toegepast als Dumortier et al. (2007). 

Met behulp van GIS-software werden de landbouwgebruikspercelen (VLM 2002, 

Mestbank, toestand 31/12/02) gecombineerd met twee versies van de biologische 

waarderingskaart (AGIV 1999 en 2007). In beide datasets werd ingezoomd op de zes 

gemeenten van het Pajottenland. Er bleek dat slechts twee van de zes gemeenten van het 

Pajottenland, Lennik en Pepingen, volledig bedekt werden door de meest actuele versie 
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van de BWK2. Bijgevolg kan de oppervlakte landbouwland met hoge natuurlijke waarde 

slechts voor deze twee gemeenten bepaald worden. 

In tabel 3.3 zijn de resultaten van de GIS-berekeningen weergegeven. In de twee 

gemeenten (Lennik en Pepingen) lijkt het biologisch zeer waardevol gebied min of meer 

stabiel te zijn in de periode 1999-2007 (523ha evolueert naar 492ha). De biologisch zeer 

waardevolle landbouwpercelen vertonen ook een stabiele trend tussen 1999 en 2007 (van 

21ha tot 22 ha). In de twee gemeenten samen wordt 4% (ongeveer 20 ha van de ongeveer 

500ha) van het biologisch zeer waardevol gebied actief gebruikt als landbouwland. 

Wanneer het Pajottenland (enkel de gemeenten Lennik en Pepingen!) vergeleken wordt 

met Vlaanderen, blijkt dat in Vlaanderen 1,16% van het biologisch zeer waardevol gebied 

gebruikt wordt als landbouwland. In het Pajottenland is dit 4%. Verder blijkt dat 0,24% 

van de Vlaamse oppervlakte (totaal) landbouwland met hoge natuurlijke waarde is, en 

0,33% van de oppervlakte van het Pajottenland. Deze twee verschillen zouden echter 

verklaard kunnen worden door het grotere percentage landbouwoppervlakte in het 

Pajottenland t.o.v. Vlaanderen (resp. 73,6% en 50%). Er lijkt tussen het Pajottenland en 

Vlaanderen geen verschil te zijn in landbouwland met hoge natuurlijke waarde wanneer 

dit berekend wordt t.o.v. de landbouwoppervlakte: het percentage landbouwland met 

hoge natuurlijke waarde t.o.v. de oppervlakte van de landbouwpercelen ongeveer gelijk 

is: 0,47% van de Vlaamse landbouwpercelen is landbouwland met hoge natuurlijke 

waarden, t.o.v. 0,45% van de landbouwpercelen in Pajottenland. Een vergelijking van het 

HNV-farmland is op basis van de huidige data niet mogelijk. 

  

Tabel 3.2: Overzicht combinatie landbouwpercelen met biologische waarderingskaart (Vlaanderen) 

Bron: Dumortier et al., 2007 

Vlaanderen Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Totaal 1.352.200 100 

Landbouwpercelen (2006) 675.757 50 

   

Biologisch zeer waardevol tot waardevol gebied 

(2000-2006) 

274.735 20,3 

Biologisch zeer waardevol landbouwland (1999) 3.200 0,24 
 

Tabel 3.3: Overzicht combinatie landbouwpercelen met biologische waarderingskaart Pajottenland 

(Pepingen en Lennik) 

Pajottenland (Pepingen en Lennik) Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Totaal Pepingen + Lennik 6.712 100 

Landbouwpercelen (2002) 4.939 73,6 

   

Biologisch zeer waardevol gebied (1999) 523 7,8 

Biologisch zeer waardevol gebied (2007) 492 7,3 

Biologisch zeer waardevol landbouwland (1999) 21 0,32 

Biologisch zeer waardevol landbouwland (2007) 22 0,33 
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CCoonncclluussiiee  

De impactindicator betreffende het landbouwgebied met hoge natuurlijke waarde is nog 

volledig in ontwikkeling in Europa. Dit is dan ook de reden waarom er geen exacte 

richtlijnen bestaan over de in te zamelen data om de indicator in te vullen. In Vlaanderen 

bestaat reeds een interessante databron, namelijk de biologische waarderingskaart. De 

kaart bevat meer details dan CORINE en is uitgewerkt met een kwaliteitsbepaling van 

biologische waarden. Binnenkort zullen reeds twee versies (1996 en 2008) beschikbaar 

zijn. Door het combineren van de GIS-data van de BWK met die van de landbouwpercelen 

kan de overlapping berekend worden, zelfs tot op gemeenteniveau. De BWK heeft echter 

een intensieve en langdurige opmeting nodig en kan dus niet op zeer regelmatige basis 

worden uitgevoerd. Voor kortere termijn monitoring kunnen landbouwbedrijfsdata – 

zoals oppervlakte permanent grasland of veedensiteit – een goede aanvulling zijn. 

33..33..  VVEERRBBEETTEERRIINNGG  WWAATTEERRKKWWAALLIITTEEIITT  
De indicator ‘verbetering van de waterkwaliteit’ wordt gedefinieerd door DG Agri (2006) 

als ‘de veranderingen in de bruto nutriëntenbalans (BNB)’ waarvan de waarde en de trend 

geëvalueerd  moeten worden. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

BRUTO NUTRIËNTENBALANS (BNB) 

De BNB voor stikstof geeft een indicatie van de mogelijke watervervuiling en identificeert 

de landbouwgebieden met zeer hoge nutriëntenladingen (Petersen J-E, 2005). Momenteel 

is dit de best beschikbare benadering voor de druk van de landbouw op de waterkwaliteit. 

Hoge nutriëntenbalansen duiden op een druk op het milieu in termen van verhoogd risico 

van nitraatuitloging naar het grondwater. Het gebruik van minerale en organische 

meststoffen kan verder ook leiden tot atmosferische emissies van stikstofdioxide en 

ammoniak. De BNB-indicator schat de potentiële surplus van stikstof op landbouwland. 

De BNB wordt bepaald door per hectare landbouwland de balans te berekenen tussen de 

toegevoegde stikstof tot een landbouwsysteem en de verwijderde stikstof uit het 

systeem. De indicator beschrijft alle inputs naar en outputs van het landbouwbedrijf. 

De stikstof inputs zijn (Petersen J-E, 2005): 

• Stikstof toegediend via minerale meststoffen; 

• Stikstof toegediend via dierlijke mest; 

• Biologische stikstoffixatie; 

• Depositie uit de lucht; 

• Reststoffen. 

De stikstof outputs zijn: 

• Omvat in geoogste gewassen; 

• Omvat in gras en gewassen gegeten door het vee; 

• Vervluchtiging naar de atmosfeer (als NH3). 
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Dezelfde methode kan gebruikt worden om de bruto nutriëntenbalans van fosfor te 

berekenen, hoewel de inputs ‘depositie uit de lucht’ en ‘biologische fixatie’ in het geval 

van fosfor nihil zijn, net zoals de output ‘vervluchtiging naar de atmosfeer’. 

MEST ACTIE PLAN (MAP) MEETPUNTEN 

De waarde van de 800 bestaande meetpunten van het Vlaamse Mest Actie Plan (MAP) 

monitoringsnetwerk zouden een alternatief kunnen vormen voor de theoretisch 

berekende bruto nutriëntenbalans indicator. Dit MAP monitoringsnetwerk volgt de 

oppervlaktewaterkwaliteit op in de Vlaamse landbouwgebieden (MIRA-T 2007 

Indicatorrapport, 2007), en is meer bepaald gericht op de monitoring van de 

nitraatemissies van de landbouw. De waarden van het MAP monitoringsnetwerk kunnen 

vergeleken worden met de waarden van het algemene netwerk van 

waterkwaliteitmeetpunten die verspreid zijn over heel Vlaanderen. 

In elk MAP-meetpunt moet de concentratie nitraat in 95% van de metingen onder de 50 

mg nitraat per liter blijven (VMM, 2007). De resultaten slaan op de periode van 1 juli tot 

30 juni, met inbegrip van de winterperiode. Deze periode is beter geschikt om hoge 

nitraatconcentraties te meten in regio’s met verkeerd mestgebruik vermits dit het vaakst 

voorkomt gedurende de winter. Gedurende één jaar worden er per meetpunt gemiddeld 

15 metingen uitgevoerd. Uitzondering wordt gemaakt voor de meetpunten die de laatste 

3 jaar onder de grens van 40 mg nitraat per liter bleven. Dit zijn de ‘slapende’ meetpunten 

en deze worden minder intensief bemonsterd (slechts enkele metingen per jaar). In figuur 

3.1 zijn de ‘slapende’ meetpunten (wit) en de ‘actieve’ meetpunten (groen) van het MAP 

monitoringsnetwerk in Vlaanderen in 2006 weergegeven. 

Bron: VMM, 2007 

Figuur 3.1: Overzicht van de meetpunten van het MAP monitoringsnetwerk: ‘Slapende’ (wit) en 

‘actieve’ (groen) meetpunten 
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BELGISCHE BIOTISCHE INDEX (BBI) 

Omdat de bruto nutriëntenbalans enkel focust op de impact van nutriënten in de 

landbouw, is het interessant om ook de Belgische Biotische Index op te nemen in de 

impactindicator betreffende de waterkwaliteit. De BBI is een indicator die de kwaliteit van 

een waterloop als biotoop evalueert (Beyst, 2005) en is gebaseerd op de aan- of 

afwezigheid van met het blote oog zichtbare macro-invertebraten (ongewervelde 

waterdiertjes). De BBI integreert twee factoren: de aan- of afwezigheid van 

verontreinigingsgevoelige soorten en het totale aantal aangetroffen soortengroepen. In 

de periode 1989-2003 werden in totaal 758 meetpunten (van de 1041 in totaal) meer dan 

eens per jaar op biologische waterkwaliteit onderzocht. Om een vergelijking te kunnen 

maken met vorige jaren, dienen enkel de meermaals bemonsterde meetplaatsen 

vergeleken te worden. De index is een waarde tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10 (zeer 

goede kwaliteit). Een verschil van 1 BBI-eenheid in de evolutie van een meetpunt, kan niet 

als significant beschouwd worden omdat dit te wijten kan zijn aan seizoensverschillen of 

het inherent kan zijn aan de meetmethode. 

Meul et al. (2004) vinden dat de BBI-indicator een goede algemene indruk kan geven van 

de biologische waterkwaliteit van waterstromen en rivieren. Maar het feit dat het een 

bio-indicator is (een bepaalde soort van fauna en flora wordt gebruikt als indicator) houdt 

in dat er problemen kunnen zijn betreffende de accuraatheid van de indicator. Dit is de 

reden waarom het wenselijk is niet enkel bio-indicatoren te gebruiken, maar deze te 

combineren met niet-bio-indicatoren zoals bijvoorbeeld de bruto nutriëntenbalans. 

DDaattaabbeesscchhiikkbbaaaarrhheeiidd  

BRUTO NUTRIËNTENBALANS 

De mathematische berekening van de nutriëntenbalans is, zoals beschreven in het TAPAS 

2004 rapport (Kerselaers et al., 2004), de volgende:  

 LANDBOUWSYSTEEM BALANS = TOTALE INPUT – TOTALE OUTPUT 

  TOTALE INPUT =    dierlijke mest   (= mestproductie + mestimport 

                   - mestexport - mestverwerking) 

        + minerale meststoffen 

        + zaden en plantgoed 

        + biologische N-fixatie 

        + atmosferische depositie 

        + reststoffen (afval, slib, champost, groencompost) 

  TOTALE OUTPUT =  verkoopbare gewasproductie + voederproductie 

De bruto nutriëntenbalans is gelijk aan de som van de emissies naar de atmosfeer en de 

emissies naar bodem- en watercomponenten. In het belang van de 

waterkwaliteitsmonitoring is vooral laatstgenoemde belangrijk. Daarom verkiezen we om 

‘bodemoppervlaktebalans’ (emissies naar bodem- en watercomponenten) te gebruiken, 

omdat hierbij de emissies naar de atmosfeer niet in opgenomen zijn. Op basis van de 

methode van Vervaet et al. (2006) kan de bodemoppervlaktebalans van stikstof en fosfor 

berekend worden voor 2006 op basis van NIS landbouwtelling en Mestbank (VLM) 
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gegevens. Deze gegevens zijn ook beschikbaar op gemeentelijk niveau, dus voor het 

Pajottenland kan de balans op dezelfde manier berekend worden, enkel de factor 

‘reststoffen’ is slechts beschikbaar op Vlaams niveau en wordt daarom anders berekend. 

Hiervoor worden de Vlaamse data vermenigvuldigd met de gebruikte 

landbouwoppervlakte van het Pajottenland, gedeeld door de gebruikte 

landbouwoppervlakte van Vlaanderen. 

MEST ACTIE PLAN (MAP) MEETPUNTEN 

De evolutie van de nitraatconcentraties in het oppervlaktewater van de Vlaamse 

landbouwgebieden kan opgevolgd worden door elk jaar de gemiddelde 

nitraatconcentratie in het hele monitoringsnetwerk te berekenen (VMM, 2007). Dit is het 

totale gemiddelde van alle individuele gemiddeldes van elk meetpunt voor één jaar. 

De website van VMM biedt een tool aan (http://www.vmm.be/geoview/) waarmee de 

resultaten van verschillende monitoringsnetwerken van waterkwaliteit in Vlaanderen 

kunnen worden geraadpleegd. Hiervan is het MAP-monitoringsnetwerk er één. De 

gebruiker kan hier inzoomen naar een Vlaamse gemeente en een monitoringsnetwerk 

selecteren. Dit wil zeggen dat het mogelijk is voor elk van de zes gemeentes van het 

Pajottenland de resultaten van de lokale MAP-meetpunten te checken. Wanneer er wordt 

ingezoomd op een gemeente, kunnen de resultaten van elk meetpunt opgevraagd 

worden. 

BELGISCHE BIOTISCHE INDEX (BBI) 

Het MIRA-T 2007 Indicatorrapport (2007) geeft gemiddelde data weer omtrent de BBI van 

het Vlaamse oppervlaktewaters. Op de VMM-website kunnen ook de BBI-waarden 

geraadpleegd worden. 

RReessuullttaatteenn  

BRUTO NUTRIËNTENBALANS 

In figuur 3.2 is de bodembalans van stikstof en fosfor visueel gepresenteerd. De cijfers zijn 

uitgedrukt in miljoen kg N(P), uitgezonderd voor de uiteindelijke 

bodemoppervlaktebalans, die uitgedrukt wordt in kg N(P) per hectare. De 

bodemoppervlaktebalans van stikstof voor de landbouwsector in Vlaanderen in 2006 was 

75,38 kg/ha, terwijl de surplus van fosfor 5,4 kg/ha was. In het jaar 2006 waren 672.591 

hectares geregistreerd als bewerkte landbouwgrond. Dit is een gekalibreerd cijfer dat 

gebruikt kan worden als een gemiddelde voor het hele jaar 2006. Het gemiddeld aantal 

aanwezige dieren (gekalibreerd aantal dieren gebaseerd op mestbankgegevens) was 

32.708.232 in 2006. 
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Bron: ILVO berekeningen gebaseerd op NIS Landbouwtelling en Mestbank (VLM) gegevens 

Figuur 3.2: Bodembalans van N en P van de landbouwsector in Vlaanderen in 2006 

 

In figuur 3.3 wordt de evolutie getoond van de N en P surplus van de Vlaamse landbouw 

in de periode 1990-2006. MIRA-T 2007 indicatorrapport vermeldt dat de N surplus 

gedaald is met 57% en de P surplus daalde met 88% in deze periode. Er werd dus een 

sterke afname bereikt en de streefwaarden van 70 kg N/ha en 3,6 kg P/ha zijn bijna 

behaald. Er is echter een verschil tussen het bereiken van deze streefwaarden op 

bedrijfsniveau en het bereiken van het uiteindelijke doel, namelijk voldoende lage 

concentraties in het Vlaamse oppervlaktewater. Dit bevestigt de behoefte aan extra 

indicatoren. 

Bron: ILVO berekeningen 

Figuur 3.3: Evolutie van N en P surplus van de Vlaamse landbouw (1990-2006) 
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De resultaten voor Pajottenland in 2006 zijn weergegeven in figuur 3.4. De 

bodemoppervlaktebalans van stikstof in 2006 was 74,78 kg/ha en van fosfor was 4,8 

kg/ha. In 2006 waren in het Pajottenland 14.796 ha geregistreerd als bewerkte 

landbouwgrond, het gemiddeld aantal aanwezige dieren was 160.160. 

Bron: ILVO berekeningen gebaseerd op Landbouwtelling (FOD Economie), FADN en Mestbank gegevens 

Figuur 3.4: Bodembalans van N en P van de landbouwsector in Pajottenland 

 

De nutriëntenbalansen van Pajottenland en Vlaanderen zijn zeer vergelijkbaar (zie tabel 

3.4). De bruto nutriëntenbalans van Pajottenland voor andere jaren is niet beschikbaar, 

maar kan op dezelfde manier berekend worden. Vermits de resultaten vergelijkbaar zijn 

met de Vlaamse resultaten, zou er zich een vergelijkbare afname kunnen hebben 

voorgedaan in Pajottenland. 

 

MEST ACTIE PLAN (MAP) MEETPUNTEN 

De evolutie van de gemiddelde nitraatconcentratie van alle meetpunten in Vlaanderen is 

weergegeven in de eerste rij van tabel 3.5. In de tweede rij is het percentage van MAP-

meetpunten weergegeven waar ten minste één keer – gedurende de periode van een jaar 

– de gemeten waarde de grens van 50 mg NO3
-/l overschrijdt. 

Tabel 3.4: Bodemoppervlaktebalans: Vergelijking resultaten Vlaanderen en Pajottenland 

 Vlaanderen Pajottenland 

Bodemoppervlaktebalans N (kg/ha) (2006) 73,4 74,8 

Bodemoppervlaktebalans P (kg/ha) (2006) 5,4 4,8 

Evolutie N surplus (1990-2006) -57%  

Evolutie P surplus (1990-2006) -88%  
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Tabel 3.5 toont een opmerkelijke afname van zowel de gemiddelde concentratie als van 

het percentage meetpunten die de grens van 50 mg NO3
-/l overschrijdt in de periode 

1999-2003. Maar in de winter van 2003-2004 steeg dit percentage van meetpunten sterk, 

met een stijging van de gemiddelde concentratie in de jaren volgend op 2004 als gevolg.  

De vergelijking van de gemiddelde nitraatconcentratie van het MAP monitoringsnetwerk 

in 2006 (26,9 mg/l) met de waarde van het algemene monitoringsnetwerk (19,6 mg/l) 

(MIRA-T 2007 Indicatorrapport, 2007) maakt duidelijk dat landbouw nog een belangrijke 

en problematische nitraatbron is voor het Vlaamse oppervlaktewater. Hoge 

nitraatconcentraties in sommige van deze gebieden houden verband met intensieve 

veehouderij en glastuinbouw.  

In de zeven gemeenten van het Pajottenland zijn in totaal veertien MAP-meetpunten 

gelokaliseerd. Galmaarden en Pepingen hebben drie meetpunten, Gooik, Herne en Lennik 

hebben er twee en Bever en Roosdaal hebben er elk één (zie figuur 3.5). 

Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.5: Locatie van de MAP-meetpunten in Pajottenland 

Tabel 3.5: Evolutie van de gemiddelde nitraatconcentraties in het oppervlaktewater van alle 

meetpunten van het MAP-monitoringsnetwerk in Vlaanderen (juli 1999 – juni 2007) 

Jaar 1999-

2000 

2000-

2001 

2001-

2002 

2002-

2003 

2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

mg/l 35,7 31,9 28,3 25,0 24,6 26,2 27,0 26,9 

% > 50mg/l 59 50 41 32 45 41 42 42 
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De evolutie van de nitraatwaarden (2000-2006) in het Pajottenland ziet er als volgt uit. In 

de jaren 2000 en 2001 (zie figuur 3.6 en 3.7), hadden de meeste van de (toen bestaande) 

zeven meetpunten een concentratie hoger dan 5,65 mgN/l (omrekening naar mg NO3
-/l : 

zie tabel 3.6) en kleiner of gelijk aan 11,3 mgN/l (gele kleur). Sommige meetpunten 

hebben een rode kleur, dus deze waarde bevindt zich tussen de 11,3 mgN/l en 16,95 

mgN/l. In het jaar 2005 (zie figuur 3.8) hebben de meeste meetpunten een gele kleur. In 

2006 (figuur 3.9) waren de meetpunten die reeds bestonden in 2000-2001 in kwaliteit 

achteruitgegaan met zelfs een meetpunt met een waarde van meer dan 16,95 mgN/l. De 

andere (nieuwere) meetpunten zijn verbeterd met enkele groene punten (≤ 2,83 mgN/l). 

 

Er is geen algemene trend af te leiden voor de nitraatconcentraties in het 

oppervlaktewater in het Pajottenland, maar het is duidelijk dat in het begin de meeste 

meetpunten zich in de buurt van de grens van 11,3 mgN/l bevonden. Sommige lokale 

meetpunten zijn verbeterd (groen), andere zijn achteruitgegaan (rood of zwart). Een 

vergelijking met Vlaanderen is dus niet mogelijk. 

Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.6: Nitraatconcentraties van de MAP-meetpunten in Pajottenland in 2000 

 

Tabel 3.6: Omrekeningstabel concentraties nitraat en stikstof 

mg NO3
- 
/ l mg N / l 

12,5 2,83 

25,0 5,65 

50,0 11,30 

75,0 16,95 
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Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.7: Nitraatconcentraties van de MAP-meetpunten in Pajottenland in 2001 

 

Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.8: Nitraatconcentraties van de MAP-meetpunten in Pajottenland in 2005 
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Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.9: Nitraatconcentraties van de MAP-meetpunten in Pajottenland in 2006 

 

De evolutie van de orthofosfaatwaarden in Pajottenland in de periode 2000-2006 is ook 

beschikbaar op de VMM website. Op de kaart zijn er twee kleuren zichtbaar: blauwe 

punten vertegenwoordigen meetpunten die voldoen aan de basiskwaliteitstandaarden 

van drinkwater, terwijl rode punten hier niet aan voldoen. In de jaren 2000-2001 (figuur 

3.10 en 3.11) was de situatie matig tot slecht omdat de meeste meetpunten rood waren. 

In de periode 2005-2006 (figuur 3.12 en 3.13) verandert het evenwicht van enkele rode 

punten meer naar enkele blauwe meetpunten meer. Het lijkt dus dat er een positieve 

evolutie heeft plaatsgevonden in de periode 2000-2006, met een meerderheid aan 

blauwe punten, al blijft nog bijna de helft van de meetpunten rood. 
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Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.10: Orthofosfaatconcentraties van de MAP-meetpunten in Pajottenland in 2000 

 

Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.11: Orthofosfaatconcentraties van de MAP-meetpunten in Pajottenland in 2001 
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Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.12: Orthofosfaatconcentraties van de MAP-meetpunten in Pajottenland in 2005 

 

Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.13: Orthofosfaatconcentraties van de MAP-meetpunten in Pajottenland in 2006 
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BELGISCHE BIOTISCHE INDEX (BBI) 

In 2006 werd de BBI op 660 meetplaatsen bepaald (MIRA-T 2007 Indicatorrapport, 2007). 

3% hiervan scoorde ‘zeer goed’ en 27% ‘goed’ (zie figuur 3.14), hetgeen wil zeggen dat 

deze meetpunten voldoen aan de Vlaamse basiskwaliteitstandaard van BBI ≥ 7. Bijna de 

helft van de meetpunten in 2006 (44%) heeft een matige biologische kwaliteit, terwijl 14% 

een slechte biologische kwaliteit heeft. Ongeveer 12% van de meetplaatsen heeft een 

zeer slechte biologische kwaliteit. Sinds het begin van de jaren ’90 was er een positieve 

evolutie van de BBI waarden, maar de laatste jaren is er nog maar weinig verbetering 

merkbaar (MIRA-T 2007 Indicatorrapport, 2007). 

 

Bron: MIRA-T 2007 Indicatorrapport, 2007 

Figuur 3.14: Overzicht van de percentages van de BBI meetpunten in Vlaanderen, 

overeenstemmend met de biologische kwaliteit in 2006 

 

De VMM-website stelt, naast de resultaten van de MAP-meetpunten, ook de waarden van 

het BBI netwerk in Vlaanderen ter beschikking. In figuur 3.15 worden de tien BBI 

meetpunten in het Pajottenland getoond (gemeten in het jaar 2006): vier in Herne, drie in 

Roosdaal, één in Galmaarden, één in Gooik, één in Lennik en geen in Pepingen en Bever. 

In tabel 3.7 zijn de kleuren met hun overeenkomstige BBI waarde vermeld. 

 

Tabel 3.7: Kleurcodes van de BBI meetpunten met de overeenkomstige BBI-waarde en betekenis 

Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Kleur BBI Betekenis 

Zwart 0 Uiterst slechte kwaliteit 

Rood 1-2 Zeer slechte kwaliteit 

Orange 3-4 Slechte kwaliteit 

Geel 5-6 Matige kwaliteit 

Groen 7-8 Goede kwaliteit 

Blauw 9-10 Zeer goede kwaliteit 
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Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Figuur 3.15: BBI meetpunten in Pajottenland in 2006 

 

Omdat Herne de gemeente met de meeste gemeten meetpunten in 2006 is, wordt een 

overzicht gegeven in tabel 3.8 van alle meetpunten en hun evolutie gedurende de periode 

2000-2006. Er kunnen geen grote evoluties worden herkend. De meeste meetpunten 

behouden min of meer dezelfde (goede of slechte) status. 

 

 

Tabel 3.8: Evolutie van de BBI waarden voor gegeven rivieren en overeenkomstige meetpunten (MP) 

in de gemeente Herne in de periode 2000-2006 

Bron: http://www.vmm.be/geoview/ 

Rivier in Herne Code MP 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mark 

 

 

 

535500 

535700 

536000 

536050 

5 

6 

4 

6 

 

 

 

7 

5 

 

 

7 

7 

 

 

7 

6 

 

 

7 

7 

 

 

7 

7 

Odra 539600 2 5 4 2 2 2  

Caenebeek 539650      2  

Raesbeek 539500 5  5   5  

Honscallebeek 539300    6    

Arebeek 538590  7   7   

Scheibeek 538970     5   

Hondsbergbeek 538960     4   

Rasbeek 

 

365870 

365872 

  2    2 

6 
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CCoonncclluussiiee  

De bodemoppervlaktebalans wordt meer geschikt beschouwd dan de bruto 

nutriëntenbalans. Vervluchtiging naar de atmosfeer heeft geen rechtstreekse invloed op 

de waterkwaliteit, maar wordt toch in rekening gebracht door de atmosferische depositie. 

De bodemoppervlaktebalans is een goede milieu-indicator omdat het een concreet en 

accuraat cijfer kan geven, zowel op Vlaams niveau als op gemeenteniveau. Het blijft 

echter een indirecte indicator voor waterkwaliteit. Dat is de reden waarom het 

interessant kan zijn om deze indicator uit te breiden met een tweede subindicator die 

zeer specifiek focust op de meting van waterkwaliteit aan de hand van waterstalen. De 

eerste mogelijkheid om dit te doen, is het MAP-monitoringsnetwerk, hetgeen vergeleken 

kan worden met het algemene waterkwaliteitsmonitoringsnetwerk. Er kunnen trends 

afgeleid worden op Vlaams niveau, maar dit is moeilijker op gemeentelijk niveau. De 

andere mogelijkheid is de BBI, die niet alleen gebruikt kan worden omwille van het louter 

biotisch karakter. Bovendien kunnen er zich problemen voordoen met de accuraatheid. 

De meest interessante combinatie van subindicatoren is daarom de bruto 

nutriëntenbalans en het MAP-monitoringsnetwerk. 

33..44..  BBOODDEEMMKKWWAALLIITTEEIITT  
De impactindicator ‘bodemkwaliteit’ is een nieuwe voorgestelde indicator. De 

voorgestelde meetmethode is ‘de evolutie van het organische stofgehalte van 

landbouwbodems’. Deze indicator zou de verwijderde impactindicator ‘bijdrage aan het 

tegengaan van klimaatsverandering’ deels kunnen vervangen (samen met de nieuwe 

impactindicator ‘luchtkwaliteit’). Het gehalte aan bodem organisch materiaal (BOM) kan 

immers een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatsverandering (Mulier et al., 2006). 

MMeeeettmmeetthhooddee  

Volgens Mulier et al. (2006) wordt in wetenschappelijke literatuur bodem organisch 

materiaal (BOM) vaak aangeduid als sleutelindicator om bodemkwaliteit en te evalueren. 

Dit omdat deze parameter bijna alle belangrijke bodemprocessen (biomassaproductie, 

filtratie en buffering van schadelijke stoffen, bodemwaterhuishouding, creatie van 

habitats) beïnvloedt. BOM is met andere woorden belangrijk voor de zowel de fysische en 

de chemische als voor de biologische bodemvruchtbaarheid. Bodems met een te laag 

BOM-gehalte hebben een minder optimale functionering (Stedula, 2006). 

DDaattaabbeesscchhiikkbbaaaarrhheeiidd  

Zowel op Vlaams als op gemeentelijk niveau zijn gegevens beschikbaar over jaarlijks 

genomen bodemstalen door de Belgische Bodemkundige Dienst. 

RReessuullttaatteenn  

Sinds begin jaren ’90 daalt het BOM-gehalte continu in de Vlaamse landbouwbodems 

(Mulier et al., 2006). In sommige landbouwstreken zijn meer dan 60% van de bodems 

gekarakteriseerd door een suboptimaal BOM-gehalte. Berekeningen tonen aan dat de 

degradatie van het BOM in Vlaamse landbouwbodems tussen 1990 en 2000 een jaarlijkse 

CO2-emissie van 2.909 kton veroorzaakt. 
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Figuur 3.16 toont de evolutie van het koolstofgehalte (% C) van de Vlaamse 

landbouwbodems. De donkere kleuren duiden de bodems aan met een hoger 

koolstofgehalte dan de streefzone, terwijl de lichtere kleuren de bodems aanduiden met 

een lager koolstofgehalte. In de periode 1982 tot 2003 is het aandeel bodems met te 

weinig organisch materiaal duidelijk toegenomen. 

Bron: BDB, 2004 

Figuur 3.16: Evolutie van de parameter percentage koolstof voor akkerbouwpercelen (1982-2003) 

 

In figuur 3.17 wordt een overzicht gegeven van bodemvruchtbaarheid van 

akkerbouwpercelen (eerste kaart) en weilandpercelen (tweede kaart) per Vlaamse 

gemeente. De eerste kaart toont dat de BOM-gehaltes van de bodemstalen – genomen 

van akkerbouwpercelen in de periode 2000-2003 in de gemeentes van het Pajottenland – 

zich voor het merendeel in de streefzone (groen) bevinden. De rest van de (niet groene) 

bodems in Pepingen, Gooik, Galmaarden, Herne en Bever hebben een iets te laag BOM-

gehalte (licht rood). Lennik daarentegen heeft een groot deel lichtblauw tot blauw 

gekleurde bodems, wat wil zeggen dat er (een beetje) teveel BOM aanwezig is. 

Deze kaarten tonen aan dat het Pajottenland relatief goed scoort ten opzichte van andere 

gebieden in Vlaanderen. 
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Bron: BDB, 2004 

Figuur 3.17: Procentuele verdeling van akkerbouw- en weilandstalen in de zeven bodemvruchtbaar-

heidsklassen per gemeente voor de parameter percentage koolstof 

 

33..55..  LLUUCCHHTTKKWWAALLIITTEEIITT  
‘Luchtkwaliteit’ is de tweede nieuw voorgestelde impactindicator. Er worden twee 

verschillende aspecten van luchtkwaliteit (gerelateerd aan landbouw) onderscheiden: ten 

eerste de broeikasgasemissie vanuit landbouw en ten tweede de ammoniakemissie door 

de landbouw. Eerstgenoemde is belangrijk in de klimaatsveranderingkwestie, 

laatstgenoemde houdt verband met verzuring. 

 

 



 

 

33 

MMeeeettmmeetthhooddee  

BROEIKASGASEMISSIE DOOR DE LANDBOUW 

De uitstoot van broeikasgassen door de landbouw betreft (Wustenberghs et al., 2007): 

• Vrijkomen van methaan (CH4) uit de dierlijke spijsvertering en uit mestopslag; 

• CO2 en N2O emissies ten gevolge van het verbranden van fossiele brandstoffen; 

• Productie van N2O in biologische processen na het toedienen van mest; 

• CO2 emissie veroorzaakt door een afname van BOM-gehalte in landbouwbodems. 

AMMONIAKEMISSIE DOOR DE LANDBOUW 

Ammoniakgas (NH3) is een belangrijke component van de potentieel verzurende emissies 

in Vlaanderen (MIRA-T 2007 Indicatorrapport, 2007). Landbouw is verantwoordelijk voor 

93% van de Vlaamse ammoniakemissie. De belangrijkste bron van ammoniakuitstoot in 

Vlaanderen is ammoniak gevormd uit dierlijke mest (Wustenberghs et al., 2007). Dit wil 

zeggen dat de veestapel, mestinvoer, -uitvoer en -verwerking, het type van 

mesttoediening en mestopslag een belangrijke rol spelen in de hoeveelheid 

ammoniakvervluchtiging. 

RReessuullttaatteenn  

BROEIKASGASEMISSIE DOOR DE LANDBOUW 

Volgens MIRA-T 2007 indicatorrapport (2007) (zie tabel 3.9) is er in de periode 1990-2006 

een afname van de broeikasgasemissie door de Vlaamse landbouw van 14,5%. De uitstoot 

is uitgedrukt in CO2-equivalenten, wetende dat (Wustenberghs et al., 2007): 

• 1 ton N2O = 310 ton CO2-equivalenten 

• 1 ton CH4 = 21 ton CO2-equivalenten 

• 1 ton CO2 = 1 ton CO2-equivalenten 

 

De broeikasgasuitstoot door de Vlaamse landbouw in 1990 wordt geschat op 11.543 kton 

CO2-equivalenten, terwijl deze in 2006 geschat wordt op 9.865 kton CO2-equivalenten 

(MIRA-T 2007 Indicatorrapport, 2007). 

Wustenberghs et al. (2007) tonen de relatieve evolutie (in percentage) van de 

broeikasgasemissie door de landbouw in Vlaanderen in de periode 1990-2006 (figuur 

3.18). 

 

Tabel 3.9: Broeikasgasemissie (uitgedrukt in kton CO2-eq.) van de Vlaamse landbouw 1990-2006 

Bron: MIRA-T 2007, Indicatorrapport 

Broeikasgas-

emissie  

(kton CO2-eq.) 

 

1990 

 

1995 

 

2000 

 

2005 

 

2006 

Verandering 

2006-1990 

Landbouw 11.543 11.664 10.929 9.985 9.865 * -14,5% 

 * voorlopige resultaten 
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Bron: Wustenberghs et al., 2007 

Figuur 3.18: Relatieve evolutie (%) van broeikasgasemissie door de Vlaamse landbouw (1990-2006) 

 

Op gemeentelijk niveau zijn er – zoals reeds vermeld bij de indicator ‘bodemkwaliteit’ – 

gegevens beschikbaar omtrent de afname van het bodem organisch materiaal gehalte in 

de Belgische landbouwbodems (Bodemkundige Dienst België). Op die manier is het 

mogelijk om de CO2-emissie, veroorzaakt door afname van het BOM-gehalte in de 

landbouwbodems, te berekenen. CO2-emissies afkomstig van het gebruik van fossiele 

brandstoffen worden per sector geschat op Vlaams niveau, dus hier zijn geen data 

voorhanden per gemeente. 

Het vrijkomen van methaan uit de dierlijke spijsvertering en uit dierlijke mestopslag kan 

berekend worden op gemeentelijk niveau door respectievelijk de veepopulatie 

(Mestbankgegevens VLM) te vermenigvuldigen met excretiecoëfficiënten en 

mesthoeveelheden (Mestbank, VLM) met corresponderende coëfficiënten. Ook de 

productie van lachgas (N2O) in biologische processen na het toedienen van mest op het 

veld kan berekend worden door mestgegevens (Mestbank VLM) te vermenigvuldigen met 

coëfficiënten op gemeentelijk niveau. 

AMMONIAKEMISSIE DOOR DE LANDBOUW 

In de periode 1990-2006 (zie figuur 3.19) is de ammoniakemissie gedaald met 53% (MIRA-

T 2007 Indicatorrapport, 2007). De twee belangrijkste factoren zijn het toedienen van 

mest (groen) en mestopslag (oranje). De grootste afname is bereikt in het jaar 2000 (-32% 

in vergelijking met 1999) als gevolg van de invoering van het MAP2 dat emissie-arme 

toediening van mest verplichtte. Na 2000 zette deze afname zich voort door onder andere 

de afname van de veepopulatie en de afname van het gebruik van minerale meststoffen. 
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Bron: MIRA-T 2007 Indicatorrapport, 2007 

Figuur 3.19: Ammoniakemissies (miljoen kg) door de Vlaamse landbouw (1990-2006) 

 

Op gemeentelijk niveau zijn gegevens over de ammoniakemissie beschikbaar vermits er 

mestbankgegevens, waarop de berekeningen voor de ammoniakemissies gebaseerd zijn, 

op dit niveau bestaan. Voor de subindicator ‘bruto nutriëntenbalans’ van indicator 3 

‘water kwaliteit’ werd, voor het jaar 2006, een hoeveelheid van 408,6 ton N berekend 

voor de zes gemeentes van het Pajottenland. 

CCoonncclluussiiee  

Beide subindicatoren van luchtkwaliteit geven informatie over belangrijke 

milieuprocessen. Er zijn jaarlijks data beschikbaar op Vlaams niveau. Gegevens over 

ammoniakemissies op gemeentelijk niveau kunnen ook worden geschat, terwijl er wel nog 

problemen kunnen zijn voor de schatting van de broeikasgassenuitstoot op lokaal niveau. 
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44..  DDAATTAABBEESSCCHHIIKKBBAAAARRHHEEIIDD  EECCOONNOOMMIISSCCHHEE  IIMMPPAACCTTIINNDDIICCAATTOORREENN  
Zoals hoger reeds vermeld, wordt in dit hoofdstuk de databeschikbaarheid van de 

economische impactindicatoren nagegaan voor Vlaanderen en het Pajottenland. In 

onderstaande box worden enkele economische termen gedefinieerd die in dit hoofdstuk 

worden gebruikt. 

44..11..  EECCOONNOOMMIISSCCHHEE  GGRROOEEII  
Een eerste CMEF economische impactindicator is de ‘economische groei’ en wordt 

gemeten aan de hand van de netto toegevoegde waarde. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

De Afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het beleidsdomein Landbouw en Visserij 

berekent de bruto toegevoegde waarde (BTW) voor de landbouwsector in Vlaanderen. De 

BTW wordt berekend zoals hoger gedefinieerd (zie box). 

Daar de gegevens voor de berekening van BTW niet beschikbaar zijn op een lager niveau, 

kan de economische groei geschat worden door gebruik te maken van het bruto 

standaard saldo (BSS) als proxy. Deze proxy zal een overschatting zijn ten opzichte van 

BTW omwille van twee redenen. Ten eerste zijn productgebonden subsidies – in 

tegenstelling tot BTW – opgenomen in BSS. Ten tweede is er een verschil in de 

‘kostenfactor’: bij BTW zijn alle kosten van de intermediaire consumptie opgenomen, 

terwijl bij BSS enkel specifieke kosten (kosten die toegewezen kunnen worden aan een 

bepaald gewas of een bepaalde dierlijke productie) zijn opgenomen. 

Het voordeel van deze proxy is dat ze vertrekt van genormaliseerde data en kan afgeleid 

worden van de ‘landbouwtellingen’ (FOD Economie), dewelke elk jaar voor elk bedrijf 

worden verzameld. Vermits in deze dataset ook gegevens over de locatie van het bedrijf 

zijn opgenomen, is het mogelijk om de waarden per gemeente te bepalen. Op die manier 

kan een indicatie bekomen worden van economische groei op lokaal niveau. 

 

 

Bruto toegevoegde waarde (BTW) wordt gedefinieerd als de waarde van de totale productie 

verminderd met de intermediaire consumptie. In BTW zijn afschrijvingen opgenomen. Wanneer 

de afschrijvingen en belastingen worden afgetrokken van BTW en worden vermeerderd met 

subsidies, bekomt men de netto toegevoegde waarde (NTW). De subsidies hier betreft alle 

soorten subsidies (productgebonden subsidies, milieusubsidies,…). 

Bruto saldo (BS) is de geldwaarde van de bruto jaarproductie waarvan men bepaalde 

toewijsbare specifieke kosten aftrekt. Bruto standaardsaldo (BSS) is de waarde van het bruto 

saldo die overeenstemt met de gemiddelde situatie over een aantal jaren in een bepaalde regio 

(De Becker R., 2007; Claeys D., 2004). Het is belangrijk te weten dat enkel productgebonden 

subsidies zijn opgenomen in BS en BSS. 
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RReessuullttaatteenn  

De beschikbare data omtrent de bruto toegevoegde waarde in de landbouwsector voor 

Vlaanderen zijn weergegeven in tabel 4.1, en geven aan dat in de periode 2000-2005 de 

BTW gedaald is met 10,4%. 

Vermits data omtrent de BTW niet beschikbaar zijn voor het Pajottenland, wordt het 

bruto standaardsaldo genomen als proxy als economische groei. De resultaten zijn 

weergegeven in tabel 4.2. In de periode 2002-2006 blijkt dat het BSS toegenomen is met 

7,7%. Om deze resultaten te kunnen vergelijken met Vlaanderen, werd het BSS voor 

Vlaanderen op dezelfde manier bepaald. In Vlaanderen nam het BSS in dezelfde periode 

toe met 8,6%, waaruit besloten kan worden dat de economische groei in de landbouw in 

Pajottenland iets lager was dan in Vlaanderen. 

Wanneer er per gemeente vergeleken wordt, blijkt dat de gemeentes Galmaarden, Gooik 

en Lennik een sterkere economische groei kenden dan gemiddeld in Vlaanderen. In Herne 

en Pepingen is de economische groei kleiner dan in Vlaanderen. 

 

Wanneer het BSS – de proxy voor economische groei – vergeleken wordt met de BTW van 

Vlaanderen, blijkt dat het BSS veel groter is. Dit is te wijten aan andere kostentoewijzing 

en subsidies. Ten eerste worden bij BSS enkel specifieke kosten afgetrokken, terwijl voor 

de BTW alle kosten voor intermediaire consumptie worden afgetrokken. Ten tweede zijn 

er geen subsidies opgenomen in de BTW, terwijl in het BSS productgebonden subsidies 

opgenomen zijn. Hoewel het BSS veel groter is dan de BTW, het is waarschijnlijk de best 

beschikbare alternatief voor de BTW. Ten slotte is het BSS gebaseerd op driejaarlijkse 

gemiddeldes, waardoor het misschien wel beter geschikt is (want meer robuust) als 

indicator voor productiviteitsveranderingen dan de actuele gegevens van de BTW, welke 

beïnvloed worden door seizoensgebonden prijsveranderingen. 

Tabel 4.1: Bruto toegevoegde waarde van de landbouwsector in Vlaanderen 

Bron: AMS 

BTW 2000 (euro) BTW 2005 (euro) Verandering (euro) % Verandering 

1.744.000.000 1.563.000.000 * -181.000.000 -10,38% 

 * voorlopige resultaten 

Tabel 4.2: BSS voor de landbouwsector in Pajottenland en Vlaanderen 

Bron: NIS en eigen berekeningen 

 BSS 2002  

(euro) 

BSS 2006  

(euro) 

Verandering 

(euro) 

% Verandering 

Pajottenland 30.900.166 33.277.251 +2.377.085 +7,69% 
   Bever 2.601.095 2.799.919 +198.824 +7,64% 
   Galmaarden 3.555.766 3.924.443 +368.677 +10,37% 

   Gooik 5.663.391 6.398.272 +734.881 +12,98% 
   Herne 6.625.394 6.537.349 -88.045 -1,33% 

   Lennik 3.188.629 3.921.136 +732.507 +22,97% 
   Pepingen 6.736.639 6.974.625 +237.986 +3,53% 
   Roosdaal 2.529.252 2.721.508  +192.255 +7,60% 

Vlaanderen 2.425.325.720 2.632.713.715 +207.387.995 +8,55% 
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CCoonncclluussiiee  

Gegevens over de bruto toegevoegde waarde zijn beschikbaar voor de landbouwsector in 

Vlaanderen. Op lokaal niveau (Pajottenland) zijn er geen gegevens beschikbaar. De 

gebruikte proxy (BSS) heeft nadelen, maar geeft toch een indicatie over de economische 

groei in de regio. 

44..22..  CCRREEËËRREENN  WWEERRKKGGEELLEEGGEENNHHEEIIDD  
Het creëren van werkgelegenheid is een tweede economische CMEF impactindicator, en 

wordt gemeten aan de hand van de netto extra gecreëerde voltijdse arbeidskrachten. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

De voltijdse arbeidskrachten voor de landbouwsector wordt berekend aan de hand van de 

landbouwtellingen (FOD Economie), waarbij aan de landbouwers gevraagd wordt hoeveel 

arbeidskrachten er op het bedrijf werken en hoeveel tijd ze daar werken. Op deze manier 

wordt het aantal voltijdse arbeidskrachten berekend. 

RReessuullttaatteenn  

In tabel 4.3 zijn de resultaten weergegeven omtrent het aantal voltijdse arbeidskrachten 

(VAK) in Vlaanderen en in (elke gemeente van) het Pajottenland. In Vlaanderen is er een 

daling van 9,40% in de periode 2001-2006, en in Pajottenland een daling van 3,88%. De 

gemeente Lennik is de enige gemeente die een stijging kent van het aantal VAK in deze 

periode, waarschijnlijk te wijten aan een specifiek geval. Maar in alle andere gemeenten 

van het Pajottenland is er een daling van ongeveer 6 à 7 procent, hetgeen dus onder het 

Vlaamse gemiddelde ligt. Op basis van deze data kan dus besloten worden dat het 

Pajottenland voor landbouw een attractieve regio in Vlaanderen blijft. 

  

CCoonncclluussiiee  

Data omtrent het aantal voltijdse arbeidskrachten in de landbouwsector zijn beschikbaar 

op gemeentelijk niveau. Dit biedt vele perspectieven, zoals het vergelijken van regio’s of 

gemeentes. 

Tabel 4.3: Voltijdse arbeidskrachten (VAK) in Pajottenland en Vlaanderen 

Bron: NIS en APS 

 VAK 2001 VAK 2006 Verandering 

(VAK) 

% Verandering 

Pajottenland 695 668 -27 -3,88% 

   Bever * 52 49 -3 -5,77% 
   Galmaarden * 84 79 -5 -5,95% 
   Gooik * 139 129 -10 -7,19% 

   Herne * 116 107 -9 -7,76% 
   Lennik * 86 100 +14 +16,28% 

   Pepingen * 136 127 -9 -6,62% 
   Roosdaal * 82 77 -5 -6,10% 

Vlaanderen 53.107 48.114 -4.993 -9,40% 

 * Deze cijfers zijn voor het jaar 2002 ipv 2001 
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44..33..  AARRBBEEIIDDSSPPRROODDUUCCTTIIVVIITTEEIITT  
Een derde economische CMEF impactindicator is arbeidsproductiviteit, en wordt gemeten 

door de verandering in bruto toegevoegde waarde per voltijdse arbeidskracht. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

De wijze waarop het aantal voltijdse arbeidskrachten wordt berekend, is beschreven bij 

de indicator ‘creëren van werkgelegenheid’. De bruto toegevoegde waarde voor de 

landbouwsector in Vlaanderen wordt, zoals hoger reeds vermeld, bepaald door AMS. 

Wanneer de gegevens voor deze berekening niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op een 

lager niveau, kan ook hier BSS beschouwd worden als een proxy voor economische groei. 

Arbeidsproductiviteit wordt berekend door de totale BSS (de som van alle BSS van de 

bedrijven in het betreffende gebied) door het aantal voltijdse arbeidskrachten. 

RReessuullttaatteenn  

In tabel 4.4 zijn de resultaten weergegeven omtrent de arbeidsproductiviteit (de 

verhouding van de bruto toegevoegde waarde tot het aantal voltijdse arbeidskrachten) in 

Vlaanderen. Volgens deze berekening daalde de arbeidsproductiviteit in Vlaanderen met 

6,79% in de periode 2001-2005. 

 

Wanneer we Vlaanderen en het Pajottenland willen vergelijken, wordt – omwille van de 

databeschikbaarheid – de arbeidsproductiviteit berekend met het BBS in plaats van de 

BTW. In tabel 4.5 zijn deze resultaten weergegeven. In Vlaanderen blijkt de procentuele 

toename van arbeidsproductiviteit (+19,39%) groter te zijn dan in het Pajottenland 

(12,53%). 

Tabel 4.4: Arbeidsproductiviteit van de landbouwsector in Vlaanderen (gebaseerde op BTW) 

Bron: AMS en eigen berekeningen 

  2001 2005 Verandering % Verandering 

BTW 1.791.418.000 1.563.330.000   

VAK 53.107 49.717   

Arbeidsprod. 

(=BTW/VAK) 

33.730 31.440 -2.290 -6,79% 

  

Tabel 4.5: Arbeidsproductiviteit voor landbouw in Pajottenland en Vlaanderen (gebaseerd op BSS) 

Bron: NIS, APS, AMS en eigen berekeningen 

 Arbeidsproductiviteit (BSS/VAK) 

 2002 2006 Verandering % Verandering 
     

Pajottenland 44.270 49.816 +5.546 +12,53% 
   Bever 52.022 57.141 +5.119 +9,84% 
   Galmaarden 41.346 49.676 +8.330 +20,15% 
   Gooik 40.166 49.599 +9.433 +23,49% 

   Herne 59.155 61.097 +1.941 +3,28% 
   Lennik 35.827 39.211 +3.384 +9,45% 

   Pepingen 48.816 54.918 +6.102 +12,50% 
   Roosdaal 30.845 35.344 +4.500 +14,59% 

Vlaanderen 45.832 54.718 +8.886 +19,39% 
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De vergelijking van de gemeentes met het Vlaanderen maakt duidelijk dat Gooik en 

Galmaarden een sterkere stijging van de arbeidsproductiviteit kenden dan gemiddeld in 

Vlaanderen. De andere gemeentes van het Pajottenland kenden een minder sterke 

stijging dan gemiddeld in Vlaanderen. Herne is de gemeente die de zwakste stijging kent 

in het Pajottenland (+3,28%). 

CCoonncclluussiiee  

Door BSS te gebruiken als proxy voor economische groei, is het mogelijk om de 

arbeidsproductiviteit te berekenen op lokaal niveau. Op deze manier kan een vergelijking 

gemaakt worden tussen verschillende regio’s of gemeentes. 

44..44..  KKAAPPIITTAAAALLSSPPRROODDUUCCTTIIVVIITTEEIITT  
Een voorgestelde aanvullende impactindicator is kapitaalsproductiviteit, en wordt 

gemeten aan de hand van de verandering in BTW per euro bedrijfskapitaal. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

De meetmethode voor BTW is hoger reeds vermeld bij arbeidsproductiviteit. Indien deze 

gegevens niet beschikbaar zijn, kan BSS als alternatief gebruikt worden. 

Bedrijfskapitaal wordt gedefinieerd als de hoeveelheid kapitaal ingezet voor de productie. 

Daar deze gegevens niet beschikbaar zijn op lokaal niveau, kan het bedrijfskapitaal 

geschat worden op basis van gegevens van het Vlaamse Farm Accountancy Data Network 

(FADN). In dit boekhoudnet zijn gegevens (bv. data gerelateerd aan bedrijfskapitaal) van 

meer dan 1000 landbouwbedrijven in Vlaanderen opgenomen. Op basis van de gegevens 

van deze bedrijven, en door middel van kwadratische programmering wordt het totaal 

geregistreerde bedrijfskapitaal toegewezen aan de verschillende landbouwactiviteiten.   

Voor de categorie gewassen wordt het bedrijfskapitaal per hectare uitgedrukt. Voor de 

categorieën dieren wordt het resultaat per eenheid N-excretie uitgedrukt. N-excretie 

wordt genomen als wegingsfactor om rekening te houden met de verschillende soorten 

(en grootte van) dieren. Deze N-excretie is namelijk beter gerelateerd met het levend 

kapitaal dan enkel het aantal dieren op een bedrijf.  

Wanneer deze cijfers per categorie bekend zijn (zowel voor gewassen als voor dieren), 

kunnen de gegevens van de landbouwtellingen gebruikt worden om de bekomen cijfers 

vanuit de FADN-data te extrapoleren voor een bepaalde regio. Voor elke gemeente kan 

het aantal hectares bepaald worden per gewascategorie, evenals de hoeveelheid N-

excretie per diercategorie. Door deze gegevens van de landbouwtellingen – per categorie 

en voor elke gemeente – te vermenigvuldigen met het algemeen bekomen getal vanuit de 

FADN-data en vervolgens te sommeren, kan het bedrijfskapitaal van elke gemeente 

bepaald worden.  

Gemengde bedrijven (zowel gewassen als dieren) kunnen worden opgesplitst en 

vermenigvuldigd met het bekomen cijfer voor elke categorie. 
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RReessuullttaatteenn  

Zowel voor Vlaanderen als voor het Pajottenland is de kapitaalsproductiviteit (berekend 

met de proxy BSS voor de economische output) weergegeven in tabel 4.6. In Pajottenland 

is de procentuele toename van de kapitaalsproductiviteit in de landbouw 3,6%. Dit is 

minder dan de gemiddelde toename in Vlaanderen (7,6%). 

Uit deze resultaten blijkt ook dat vooral Lennik een sterke stijging kende van de 

kapitaalsproductiviteit. Ook Roosdaal en Gooik kenden een stijging die sterker is dan het 

Vlaamse gemiddelde. Herne kende een daling van de kapitaalsproductiviteit. De andere 

gemeentes kenden een stijging die kleiner is dan de gemiddelde stijging in Vlaanderen. 

  

CCoonncclluussiiee  

Door de combinatie van twee datasets (FADN en landbouwtellingen) is het mogelijk om 

het totale bedrijfskapitaal te schatten op gemeenteniveau. Omdat ook het BSS kan 

berekend worden op dit niveau, kan de verandering in kapitaalsproductiviteit worden 

bepaald op lokaal niveau. 

44..55..  LLAANNDDPPRROODDUUCCTTIIVVIITTEEIITT  
Een volgende voorgestelde impactindicator is landproductiviteit. Deze indicator wordt 

gemeten door de verandering in bruto toegevoegde waarde per hectare cultuurgrond. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

De meetmethode voor BTW is hoger reeds vermeld bij arbeidsproductiviteit. Indien deze 

gegevens niet beschikbaar zijn, kan ook hier BSS als alternatief gebruikt worden. De input 

‘landbouwland’ wordt gemeten aan de hand van de hoeveelheid cultuurgrond (in 

hectares). 

RReessuullttaatteenn  

Zoals in tabel 4.7 wordt weergegeven, is in de periode 2002-2006 de landproductiviteit 

(berekend met BSS als alternatief voor de BTW) van de Vlaamse landbouw gestegen met 

10,38%. Ook in het Pajottenland is er een stijging van de landproductiviteit in deze 

periode, maar deze is lager (6,63%) dan die voor Vlaanderen. 

Tabel 4.6: Kapitaalsproductiviteit voor landbouw in Pajottenland en Vlaanderen (gebaseerd op BSS) 

Bron: NIS, APS, AMS en eigen berekeningen 

 Kapitaalsproductiviteit (BSS/VAK) 

 2002 2006 Verandering % Verandering 
     

Pajottenland 0,3268 0,3385 +0,0117 +3,58% 
   Bever 0,3012 0,3127 +0,0115 +3,82% 

   Galmaarden 0,2996 0,3161 +0,0165 +5,52% 
   Gooik 0,3111 0,3382 +0,0271 +8,72% 

   Herne 0,3590 0,3346 -0,0245 -6,82% 
   Lennik 0,2771 0,3170 +0,0399 +14,41% 
   Pepingen 0,3843 0,3905 +0,0062 +1,62% 

   Roosdaal 0,3025 0,3296 +0,0271 +8,95% 

Vlaanderen 0,2460 0,2646 +0,0186 +7,56% 
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Ten opzichte van de gemiddelde landproductiviteit is de stijging in Lennik en Gooik groter. 

In Galmaarden is de stijging ongeveer gelijk. De andere gemeentes van het Pajottenland 

kenden een kleinere stijging. De gemeente Herne is de enige gemeente waar de 

landproductiviteit is gedaald. 

  

CCoonncclluussiiee  

Vermits de oppervlakte van de cultuurgrond beschikbaar is op lokaal niveau, is het 

mogelijk om de landproductiviteit te bepalen op dit niveau door het BSS te gebruiken als 

een proxy voor de economische groei. 

44..66..  EEFFFFIICCIIËËNNTTIIEE  
Ten slotte wordt een meer geaggregeerde impactindicator besproken, die de hierboven 

vermelde partiële productiviteitsindicatoren integreert. Deze indicator is efficiëntie, meer 

bepaald technische efficiëntie. Technische efficiëntie geeft het vermogen van een regio 

weer om een maximale output te bereiken met een gegeven aantal inputs. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

Op basis van de reeds bepaalde productiefactoren (arbeid, kapitaal en land) is het 

mogelijk om een meer geïntegreerde efficiëntie analyse uit te voeren. Voor een meer 

gedetailleerde beschrijving van de methode wordt naar Coelli et al. (2005) verwezen. 

Met behulp van een efficiëntieanalyse is het mogelijk de efficiëntie voor elke Vlaamse 

gemeente te bepalen. Mogelijk moeten wel enkele outliers worden verwijderd. Daarna 

kan de efficiëntie van de verschillende gemeentes elkaar worden vergeleken. Ook kan een 

Vlaams gemiddelde worden berekend, zodat elke gemeente kan vergeleken worden met 

dit gemiddelde. Ook kan voor een bepaalde regio de verandering in efficiëntie vergeleken 

worden met Vlaanderen. 

RReessuullttaatteenn  

De resultaten van de efficiëntieanalyse zijn opgenomen in tabel 4.8. De gemiddelde 

technische efficiëntie voor Vlaanderen in 2002 is 0,641. Deze score wil zeggen dat er, 

gegeven dezelfde inputfactoren, een theoretische verbetering van de productiviteit 

mogelijk is van 36%. In 2006 is deze efficiëntie gestegen naar 0,678. De gemiddelde 

Tabel 4.7: Landproductiviteit voor landbouw in Pajottenland en Vlaanderen (gebaseerd op BSS) 

Bron: NIS, APS, AMS en eigen berekeningen 

 Landproductiviteit (BSS/VAK) 

 2002 2006 Verandering % Verandering 
     

Pajottenland 2.156 2.299 +143 +6,63% 
   Bever 1.807 1.923 +116 +6,43% 
   Galmaarden 1.953 2.137 +184 +9,44% 

   Gooik 1.990 2.267 +278 +13,94% 
   Herne 2.229 2.113 -117 -5,23% 

   Lennik 2.049 2.586 +536 +26,16% 
   Pepingen 2.348 2.406 +58 +2,48% 
   Roosdaal 3.052 3.204 +152 +4,99% 

Vlaanderen 3.814 4.210 +396 +10,38% 
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efficiëntie van het Pajottenland is in de periode 2002-2006 licht gestegen (van 0,537 naar 

0,543).Het heeft echter meer betekenis om resultaten van hetzelfde jaar ten opzichte van 

elkaar te vergelijken (bv. een gemeente t.o.v. het Vlaamse gemiddelde) dan een evolutie 

in de tijd te bekijken. 

Wanneer de cijfers van het Pajottenland procentueel vergeleken worden met Vlaanderen, 

blijkt dat de efficiëntie in het Pajottenland in 2002 83,8% bedraagt van het gemiddelde in 

Vlaanderen en in 2006 80,0%. De efficiëntie ligt in het Pajottenland gemiddeld lager dan 

in Vlaanderen, en daarenboven is er dus ook een lichte daling van het gemiddelde in het 

Pajottenland ten opzichte van Vlaanderen. Met andere woorden blijft het Pajottenland 

achter ten opzichte van de algemene technologische vooruitgang in de landbouwsector in 

Vlaanderen. 

Verder kunnen ook de gemeenten in het Pajottenland met Vlaanderen vergeleken 

worden. Zoals tabel 4.8 toont, gaan de gemeenten Bever, Herne, Pepingen en Roosdaal 

achteruit t.o.v. Vlaanderen. Galmaarden, Gooik, en Lennik gaan licht vooruit t.o.v. 

Vlaanderen. Wanneer er vergeleken wordt met de gemiddelde efficiëntie in het 

Pajottenland, blijkt dat Bever en Herne achteruitgaan, en Galmaarden, Gooik, Lennik en 

Roosdaal vooruitgaan. De efficiëntie in Pepingen blijft ongeveer stabiel. 

  

CCoonncclluussiiee  

Deze indicator toont de relatie tussen de efficiëntie in een regio (of gemeente) en de 

gemiddelde efficiëntie in Vlaanderen. Op deze manier kan de evolutie van een regio 

bepaald worden. Het is verder ook mogelijk om gemeentes (of regio’s) met elkaar te 

vergelijken. 

Deze indicator is vrij eenvoudig te berekenen nadat de drie productiefactoren berekend 

zijn, en geeft veel informatie op lokaal niveau. Deze geïntegreerde analysetechniek gaat 

verder dan partiële productiviteitsanalyse en maakt het mogelijk om rurale entiteiten met 

elkaar te vergelijken. 

Tabel 4.8: Efficiëntie voor de landbouwsector in Pajottenland en Vlaanderen 

Bron: Eigen berekeningen 

Gemeente 2002 2006 

Eff. T.o.v. 

Vlaanderen 

T.o.v. 

Pajottenland 

Eff. T.o.v. 

Vlaanderen 

T.o.v. 

Pajottenland 
       

Gemiddelde 

Vlaanderen 

0,641 100,00% 119,37% 0,678 100,00% 124,86% 

Gemiddelde 

Pajottenland 

0,537 83,78% 100,00% 0,543 80,04% 100,00% 

       

  Bever 0,598 93,30% 111,36% 0,569 83,88% 104,79% 
  Galmaarden 0,496 77,38% 92,36% 0,528 77,83% 97,24% 

  Gooik 0,491 76,60% 91,43% 0,542 79,90% 99,82% 
  Herne 0,680 106,09% 126,63% 0,609 89,77% 112,15% 
  Lennik 0,434 67,71% 80,82% 0,469 69,14% 86,37% 

  Pepingen 0,602 93,92% 112,10% 0,610 89,92% 112,34% 
  Roosdaal 0,458 71,45% 85,29% 0,474 69,87% 87,29% 



 

 

44 

44..77..  BBEESSCCHHIIKKBBAAAARR  LLAANNDDBBOOUUWWIINNKKOOMMEENN  
Een vierde nieuw voorgestelde impactindicator is het beschikbaar inkomen van de 

landbouwer. In België zijn landbouwers niet verplicht om een boekhouding bij te houden 

voor de belastingen op het inkomen. De meeste landbouwers betalen hun belastingen 

gebaseerd op een forfaitair tarief, bijgevolg is het onmogelijk om het beschikbaar 

inkomen van de landbouwer te berekenen in Vlaanderen of Pajottenland. 

Een deel van gegevens over het beschikbaar inkomen is beschikbaar op Vlaams niveau, 

namelijk het landbouwarbeidsinkomen. In de regionale landbouwrekeningen van Afdeling 

Monitoring en Studie wordt dit landbouwarbeidsinkomen elk jaar berekend. Dit is de 

vergoeding voor al de arbeid die geleverd voor alle land- en tuinbouwactiviteiten, en is 

gelijk aan de som van de betaalde lonen en het arbeidsinkomen uit zelfstandige arbeid. 

Het is dus alleen een vergoeding voor de factor arbeid en is dus hetgeen overblijft nadat 

de twee andere factoren (grond- en bedrijfskapitaal) vergoed zijn. Deze berekening houdt 

enkel rekening met de landbouwproductieactiviteiten en niet met andere vergoede 

activiteiten of externe inkomsten (bv. van de vrouw van de landbouwer). 

Omdat het landbouwarbeidsinkomen in Vlaanderen zeer gevoelig is voor conjunctuur-

verschillen, bvb prijsschommelingen in de varkenssector, wordt arbeidsinkomen niet als 

een goed alternatief voor beschikbaar landbouwinkomen als indicator gezien. Op deze 

indicator zal bijgevolg niet verder ingegaan worden. Ook hier zal naar analogie met de 

indicator “economische groei” best gezocht worden naar meer robuuste indicatoren op 

basis van genormaliseerde data en landbouwtellingen. 

44..88..  LLAANNDDBBOOUUWWIINNKKOOMMEENN  UUIITT  NNIIEETT--AAGGRRAARRIISSCCHHEE  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN  
De laatste nieuw voorgestelde economische impactindicator betreft het 

landbouwinkomen uit niet-agrarische activiteiten. Recent onderzoek (AMS, 2007) toonde 

aan dat cijfers over het inkomen uit niet-agrarische activiteiten (nog) niet gekend zijn (of 

slechts sporadisch). Gegevens over verbredingsactiviteiten kunnen teruggevonden 

worden in het onderzoeksrapport van AMS (2007), doch systematische monitoring 

ontbreekt. Gelet op de diversiteit van verbreding zal een inschatting op basis van 

landbouwtellingen, welke dan wel de aard en de schaal van nieuwe activiteiten dient op 

te nemen, en genormaliseerde data aangewezen zijn. 
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55..  DDAATTAABBEESSCCHHIIKKBBAAAARRHHEEIIDD  SSOOCCIIAALLEE  IIMMPPAACCTTIINNDDIICCAATTOORREENN  
Dit hoofdstuk behandelt de databeschikbaarheid van de voorgestelde sociale 

impactindicatoren. De drie indicatoren zijn interne sociale duurzaamheid, externe sociale 

duurzaamheid en de relatie stad-platteland. 

55..11..  IINNTTEERRNNEE  SSOOCCIIAALLEE  DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD  
Bij interne sociale duurzaamheid staat de beleving van het ‘boer-zijn’ centraal (Stedula, 

2006). Zoals hoger vermeld, worden de volgende subindicatoren van interne sociale 

duurzaamheid voorgesteld: beroepstrots, werklading, administratieve lading en 

maatschappelijke appreciatie. Door het gebrek aan een methodologie voor de meting van 

de laatste drie subindicatoren, wordt enkel ingegaan op de eerste subindicator. 

11..  BBEERROOEEPPSSTTRROOTTSS  

Beroepstrots staat voor de trots die voortkomt uit de brede professionele omgeving van 

het individu (Dessein et al., 2007). Beroepstrots is een subjectief, complex en dynamisch 

gegeven met heel wat invloedsfactoren. Het behouden, verkrijgen of verliezen van trots is 

een signaal, het is een indicator voor de wijze waarop iemand zijn eigen activiteiten 

beoordeelt. Het feit dat een groot aantal factoren de indicator beïnvloeden, maakt dat 

het meten van deze indicator niet eenvoudig is. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

Dessein et al. (2007) beschrijft het complexe begrip van beroepstrots aan de hand van 24 

factoren, ingedeeld in drie categorieën: individuele, sociale en externe factoren. De 24 

factoren zijn gebaseerd op kwalitatieve interviews met landbouwers in drie Vlaamse 

dorpen. Aan de hand van een semi-kwantitatieve analyse van de interviews kon de 

positieve of negatieve impact van deze factoren op de beroepstrots verklaard worden. 

Positieve impact komt van de factoren die de landbouwers zelf kunnen controleren. 

Externe factoren (buiten de controle van de landbouwer) beïnvloeden de beroepstrots op 

een negatieve manier. Factoren in de sociale categorie bleken minder invloed te hebben. 

De 24 factoren die bepaald werden door Dessein et al. (2007) werden gereduceerd tot 

een lijst van 17 factoren in het kader van het ontwikkelen van een indicator voor 

beroepstrots op bedrijfsniveau (Stedula, 2006). Deze 17 factoren zijn de volgende: 

• De afstand tussen de burger en de boer; 

• Autonomie; 

• Familiale sfeer op het bedrijf; 

• Het imago van de landbouw; 

• Deel zijn van de ‘mainstream’ maatschappij; 

• Verbondenheid met de natuur; 

• Ondernemerschap; 

• Het overheidshandelen (houding van de overheid tegenover de land- en 

tuinbouwer); 

• Prijzen voor de producten; 
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• Het product: voedsel; 

• Respect vanuit andere landbouwactoren (afnemers, landbouworganisaties, 

banken,…); 

• Leven van subsidies; 

• Deel uitmaken van een traditie; 

• Vakmanschap; 

• Visuele aantrekkelijkheid van het bedrijf; 

• Evenwicht in de verhouding werk-gezin-vrije tijd; 

• Zinvolheid van het werk. 

Om de indicator ‘beroepstrots’ te bepalen, wordt in een eerste fase deze lijst met 17 

factoren voorgelegd aan de landbouwer, die hieruit acht factoren kiest die voor hem het 

meest invloed (positief of negatief) hebben op de beroeptrots. In de tweede fase wordt 

aan de landbouwer een vragenlijst gegeven waarin gepolst wordt naar de landbouwer 

zijn/haar gemiddelde (on)tevredenheid over de acht geselecteerde factoren. De 

landbouwer geeft als antwoord op elke vraag een score tussen -5 (heel ontevreden) en +5 

(heel tevreden). Voor elk van de acht geselecteerde factoren kan zo een gemiddelde score 

berekend worden. De totale score voor de beroeptrots is het gemiddelde van de acht 

gemiddelde scores. 

DDaattaabbeesscchhiikkbbaaaarrhheeiidd  

Momenteel zijn er geen data beschikbaar voor Vlaanderen of het Pajottenland, hoewel de 

meetmethode reeds gebruiksklaar is en al werd toegepast in een testcase. 

CCoonncclluussiiee  

Dit is een zeer interessante indicator, maar het is zeer arbeidsintensief om gegevens te 

verzamelen, zeker op een niveau dat hoger is dan het gemeentelijk niveau. Dit is de reden 

waarom er een bestaande indicator wordt gezocht die ook een indicatie kan geven van 

het gevoel (of gebrek aan) van welzijn van de Vlaamse landbouwers, hoewel deze 

misschien niet vergelijkbaar zou kunnen zijn met het resultaat bekomen met de indicator 

‘beroepstrots’. 

22..  LLAANNDDBBOOUUWWCCOONNJJUUCCTTUUUURRIINNDDEEXX  

De afdeling monitoring en studie (AMS) ontwikkelde de ‘landbouwconjunctuurindex’. 

Deze conjunctuurindex meet – op basis van enquêtes – de veranderingen in economische 

activiteiten en in het vertrouwen van de bedrijfsleider en probeert toekomstige 

economische evoluties te bepalen (Bas et al., 2008). 

MMeeeettmmeetthhooddee  

Tweemaal per jaar stuurt AMS een enquête naar 747 representatieve Vlaamse 

landbouwbedrijven van het Vlaamse Landbouwmonitoringsnetwerk (Bas et al., 2007; Bas 

et al., 2008). De vragen behandelen de huidige en te verwachten omzet, productie, 

personeelsinzet en prijzen. Daarnaast zijn er nog vragen over belemmeringen die de 

sector ondervindt en geplande investeringen op het bedrijf. In theorie ligt de index tussen 

-100 (alle landbouwers antwoorden negatief) en +100 (alle landbouwers antwoorden 

positief). Een indexwaarde groter dan nul wijst op een positief economisch klimaat, een 
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waarde onder nul wijst op het tegenovergestelde. De resultaten van de enquêtes kunnen 

bepaald worden voor de hele landbouwsector in Vlaanderen, per subsector, per 

bedrijfsgrootte en per leeftijd van de bedrijfsleider. 

RReessuullttaatteenn  

In het voorjaar van 2007 was de landbouwconjunctuurindex +6 (Bas et al., 2008). Dit is het 

resultaat van een positieve inschatting van de evolutie van 2006 ten aanzien van 2005 

door de Vlaamse landbouwers, een iets mindere tevredenheid van de eigen situatie en 

een eerder negatieve inschatting van de toekomstige evolutie. Gemengde bedrijven 

hebben de meest positieve index, terwijl rundveebedrijven de minst positieve index 

hebben van alle subsectoren. De index neemt toe met de bedrijfsgrootte en neemt af met 

de leeftijd van de landbouwer. Een vierde van de landbouwers zegt geen belemmeringen 

te hebben, de andere menen dat de voornaamste belemmeringen financiële problemen 

en de regelgeving – die voor beperkingen zorgt – zijn. Hoewel de toekomstverwachtingen 

eerder negatief zijn, toch plannen 48% van de landbouwers een investering. Dit betreft 

voornamelijk jonge landbouwers en grote bedrijven. 

In het najaar van 2007 was de index +10 (Bas et al., 2008). Dit wil zeggen dat er 10 

procentpunt meer landbouwers positief reageerden op de vragen. 

Om deze indicator te meten op het niveau van het Pajottenland zouden de bedrijven (van 

de 747 bedrijven) gelegen in het Pajottenland uitgeselecteerd kunnen worden. Het enige 

probleem dat zich hier voordoet, is of de bevraagde bedrijven als representatief gezien 

kunnen worden voor hun regio. Daarom moet met dergelijke specifieke selectie van 

gegevens van de bedrijven van het FADN met enige voorzichtigheid worden 

omgesprongen. 

CCoonncclluussiiee  

Deze indicator is economisch gericht maar kan – door de meetmethode (vragenlijsten) – 

ook de perceptie van de landbouwer over zijn professionele welzijn weergeven. De 

selectiemethode voor de representatieve landbouwbedrijven in het Vlaamse 

boekhoudnet (FADN) is bovendien interessant voor andere indicatoren die vragenlijsten 

gebruiken om gegevens te verzamelen op Vlaams niveau. Op lokaal niveau moet de 

representativiteit van de geselecteerde landbouwbedrijven voor die regio worden 

nagegaan. 

55..22..  EEXXTTEERRNNEE  SSOOCCIIAALLEE  DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD  
Er werden twee subindicatoren vermeld betreffende externe sociale duurzaamheid, 

namelijk dierenwelzijn en landschapskwaliteit. 

11..  DDIIEERREENNWWEELLZZIIJJNN  

De dag van vandaag is dierenwelzijn belangrijk omdat de maatschappij verwacht van de 

landbouwers dat de dieren goed behandeld worden en dat ze in goede gezondheid 

verkeren. Hierbij is het belangrijk dat de landbouwer de consumenten kan informeren 

over hoe hij zijn dieren behandelt. 
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MMeeeettmmeetthhooddee  

In verschillende landen werden methodes ontwikkeld om dierenwelzijn te meten. Deze 

methodes zijn gebaseerd op het management en de accommodatie, dewelke impact 

hebben op dierenwelzijn. In België ontwikkelden Goossens et al. (2005) en Sobry et al. 

(2005) een methode gebaseerd op het reële welzijn en de werkelijke gezondheid van de 

dieren door de dieren zelf te bekijken. De methode is respectievelijk ontwikkeld voor 

varkensbedrijven en rundveebedrijven. 

DDaattaabbeesscchhiikkbbaaaarrhheeiidd  

Ondanks het feit dat er een methode ontwikkeld is, bestaan er geen gegevens over 

dierenwelzijn in Vlaanderen. 

CCoonncclluussiiee  

Het voordeel van de methode ontwikkeld door Goossens et al. (2005) en Sobry et al. 

(2005) is dat ze een indicatie geeft van het actuele dierenwelzijn. Een nadeel is dat dit vrij 

arbeidsintensieve methodes zijn. 

22..  LLAANNDDSSCCHHAAPPSSKKWWAALLIITTEEIITT  

Landbouwactiviteiten hebben een belangrijke impact op landschapskwaliteit. In het kader 

van plattelandsontwikkeling worden inspanningen geleverd in de agrarische sector die 

positief bijdragen aan de rurale landschapskwaliteit. Om de impact van deze inspanningen 

te evalueren, is de indicator landschapskwaliteit ingevoerd. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

Het platteland is niet enkel een plaats voor landbouwactiviteiten, maar ook voor 

recreatie, natuurgebieden, bossen, historische landschappen,… Bijgevolg zijn de 

maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot de rurale landschappen zeer 

verschillend en de perceptie van landschapskwaliteit is subjectief. Omwille van deze reden 

is de indicator ‘landschapskwaliteit’ moeilijk te meten. 

Antrop (2002) maakte een overzicht van de mogelijke landschapsindicatoren die 

beschikbaar zijn op Vlaams of Belgisch niveau. Deze resultaten zijn weergegeven in tabel 

5.1. Deze indicatoren zijn nuttig, maar zijn niet voldoende om landschapskwaliteit te 

meten. 
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Tabel 5.1: Mogelijke landschapsindicatoren op Belgisch niveau met eenheid, databron en 

significantie 

Bron: Antrop, 2002 

Possible landscape indicators Belgian federal level 

Indicator Units Data sources Significance 

Land cover categories CORINE Land Cover database landscape diversity 
Land use categories National Statistics (NIS) landscape diversity and land use 

intensity 
Built-up area % total area CORINE Land Cover, National 

Cadastre 

assessment of trend/ population 

pressure 
Agricultural area % total area Land use map or CORINE Land Cover assessment of trend 
Forested area % total area Forest inventories or CORINE Land 

Cover and National Statistics 

assessment of trend 

Water bodies % total area Forest inventories or CORINE Land 
Cover and National Cadastre 

assessment of trend 

Road density km/km² Mobility data bases, National 
Institute for Statistics 

fragmentation 

Average farm size ha National Statistics (NIS) agricultural land use intensity 
Protected areas % territory regional ministries implementation of landscape in policy 
Protected objects 

by category 

number of 

objects 

regional ministries implementation of landscape 

management in policy 
Relic landscapes % area relic 

zones and 

anchor places 

Landscape Atlas of Flanders landscape stability 

Visual absorption 

capacity of the 
landscape 

score/km² Flanders buffer capacity of the landscape for 

visual intrusion of constructions 

 

Om visuele landschapskwaliteit te bepalen, ontwikkelde Rogge et al. (2005) een 

methodologie om de landschapsperceptie te bepalen bij verschillende doelgroepen 

(landbouwers, plattelandbewoners, landschapsexperten). De studie is gebaseerd op een 

pilootgebied (Pajottenland) maar zou toepasbaar zijn voor elk ander (Vlaams) 

landschapstype. Met behulp van deze methode is het mogelijk om te bepalen welke 

landschappen meer gewaardeerd worden dan andere en welke elementen hiertoe 

bijdragen. Omwille van deze redenen lijkt deze methode een goede manier om 

veranderingen in landschapskwaliteit te bepalen. Ondanks de voordelen, toch is deze 

methode waarschijnlijk te arbeidsintensief om toegepast te worden op Belgisch of Vlaams 

niveau. 

DDaattaabbeesscchhiikkbbaaaarrhheeiidd  

Momenteel zijn er geen gegevens beschikbaar over landschapskwaliteit. Daarenboven is 

de enige beschikbare methode om landschapskwaliteit te meten zeer arbeidsintensief. 

Een andere moeilijkheid is het gebrek aan data over groene elementen in het landschap, 

die zeer belangrijk zijn voor landschapskwaliteit. 

CCoonncclluussiiee  

Er zijn momenteel geen data over landschapskwaliteit verzameld. De methode van Rogge 

et al. (2005) zou nuttig kunnen zijn om landschapkwaliteit te bepalen, maar deze methode 

is zeer arbeidsintensief. 
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55..33..  RREELLAATTIIEE  SSTTAADD--PPLLAATTTTEELLAANNDD  
De relatie stad-platteland is een nieuw voorgestelde indicator en concentreert zich op de 

peri-urbane karakteristieken van Vlaanderen. 

MMeeeettmmeetthhooddee  

Het idee komt van een Pajottenland stakeholder die de speciale relatie tussen zijn regio 

en de stad Brussel – die gelokaliseerd is op enkele kilometers van het centrum van het 

Pajottenland – opmerkte. Een voorstel was om het aantal landbouwers die in het 

Pajottenland wonen en die hun producten aan inwoners van Brussel verkopen, te 

monitoren. Dit kan gebeuren via de ‘boerenmarkten’ op het platteland die specifiek 

gericht zijn op stedelingen of rechtstreeks via de winkels in Brussel. 

In de indicatorenset van Dogot is een indicator opgenomen omtrent de “ruimtelijke 

relatie tussen regio’s”. Hierbij zijn volgende subindicatoren opgenomen: ‘verplaatsing 

voor commerciële functies’, verplaatsingen voor schoolfuncties’, ‘verplaatsingen voor 

werk’ en ‘ positie gebaseerd op economische activiteit’. 

CCoonncclluussiiee  

Er zou een interessante indicator kunnen ontwikkeld worden over de relatie tussen stad 

en platteland. De relatie is ambigu en impliceert verschillende soorten personen 

(verkopers, schoolkinderen, werknemers,…). Een eerste indicatie kan het aantal 

landbouwers zijn die hun producten in de stad verkopen. Dat kan een indicatie geven van 

de echte impact van een stad op het professionele leven van landbouwers. 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIEESS  
Het doel van onderhavige studie omtrent de relevantie, bruikbaarheid en 

databeschikbaarheid van indicatoren voor plattelandsontwikkeling en beleidsanalyse, was 

om de impactindicatoren van het CMEF-kader te evalueren voor de specifieke situatie 

voor plattelandsontwikkeling in België. Deze evaluatie gebeurde op basis van twee 

criteria, namelijk de relevantie en bruikbaarheid op lokaal niveau en de 

databeschikbaarheid. Er werd speciale aandacht gegeven aan het nut van de indicatoren 

op lokaal niveau. Het lokale niveau is essentieel bij het bestuderen van 

plattelandsontwikkelingsprocessen. Het Pajottenland werd gekozen als casestudiegebied. 

Ten eerste werd de relevantie en bruikbaarheid van de huidige CMEF impactindicatoren 

nagegaan op basis van een focusgroep met onderzoekers en interviews met lokale 

stakeholders. Het bleek dat de huidige set indicatoren kan aangepast en verbeterd 

worden door toevoeging van enkele indicators, waarvoor enkele voorstellen werden 

gedaan. Vervolgens werd de aangepaste indicatorenset geëvalueerd op basis van 

databeschikbaarheid, en dit op Vlaams niveau en op niveau van het Pajottenland. Op 

basis van deze onderzoeksstappen werd een meer uitgebreide set van geschikte 

(landbouw)indicatoren voor analyse van plattelandsontwikkeling en het beleid bekomen. 

De bepaling van de databeschikbaarheid van de ecologische indicatoren toonde aan dat 

algemeen gesteld kan worden dat de vergelijking maken tussen Vlaanderen en het 

Pajottenland nog niet mogelijk is. Toch ziet het er voor een aantal indicatoren naar uit dat 

dit binnen afzienbare tijd wel het geval zou zijn. Wat waterkwaliteit betreft, bestaan er 

verschillende monitoringsinitiatieven op Vlaams en gemeentelijk niveau. Sommige 

meetmethodes (akkervogels, HNV farmland) hebben nog wat tijd nodig om te evolueren 

tot een direct toepasbaar instrument. Enkel wat betreft de bodemkwaliteit (bepaald door 

de hoeveelheid bodem organisch materiaal) kan er ruwweg gesteld worden dat het 

Pajottenland relatief goed scoort ten opzichte van andere gebieden in Vlaanderen.  

De resultaten van de economische indicatoren daarentegen, laten wel toe om te 

vergelijken. Hoewel  een groot verschil is in databeschikbaarheid op Vlaams en op 

gemeentelijk niveau, is het toch mogelijk om – met behulp van proxies voor economische 

groei – resultaten te bekomen waarmee vergelijkingen tussen gemeentes, regio’s en 

Vlaanderen kunnen worden gemaakt.  

In tabel 6.1 zijn voor elke gemeente de evoluties per economische indicator weergegeven 

ten opzichte van het Pajottenland en ten opzichte van Vlaanderen. Uit deze tabel blijkt 

ten eerste dat het Pajottenland voor bijna alle indicatoren slechter scoort dan gemiddeld 

in Vlaanderen, uitgezonderd de werkgelegenheid (door sterke stijging in Lennik) en de 

economische groei (stabiel). Verder blijkt dat Lennik een zeer positieve evolutie heeft 

gekend in vergelijking met de gemiddelde evolutie in Vlaanderen. Ook Gooik en in 

mindere mate Galmaarden kenden een positieve evolutie. Bever en Roosdaal kenden 

eerder een negatieve evolutie ten opzichte van de gemiddelde Vlaamse evolutie. Herne 

kende een zeer negatieve evolutie. 
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Wanneer voor alle indicatoren elke gemeente vergeleken wordt met het gemiddelde van 

het Pajottenland, blijkt dat Lennik, Gooik en Galmaarden gunstig geëvolueerd zijn, en 

Roosdaal in iets mindere mate. Pepingen en Bever zijn licht achteruitgegaan ten opzichte 

van het gemiddelde in het Pajottenland. Herne is de gemeente van het Pajottenland die 

de grootste achteruitgang kende. 

 

Wanneer de databeschikbaarheid van de sociale impactindicatoren werd nagegaan, bleek 

dat er een interessante bron van nieuw ontworpen indicators bestaat, maar dat het 

gebruik hiervan waarschijnlijk beperkt is door het vaak noodzakelijke face-to-face contact 

met de landbouwer, hetgeen zeer arbeidsintensief is. 

 

Tabel 6.1: Resultatenoverzicht van de economische impactindicatoren voor Pajottenland 

Bron: Eigen berekeningen 

Evolutie ten opzichte van de 

gemiddelde evolutie in 

Vlaanderen 
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1. Economische groei = - + + - - + + - - 

2. Creëren werkgelegenheid + + + + + + + + + 

3. Arbeidsproductiviteit - - + + - - - - 

4. Kapitaalsproductiviteit - - - + - - + + - + 

5. Landproductiviteit - - - + - - + + - - 

6. Efficiëntie - - = + - - + - - 

 

Evolutie ten opzichte van de 

gemiddelde evolutie in het 

Pajottenland 
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1. Economische groei  = + + - - + + - = 

2. Creëren werkgelegenheid  - - - - + + - - 

3. Arbeidsproductiviteit  - + + - - = + 

4. Kapitaalsproductiviteit  = + + - - + + - + 

5. Landproductiviteit  = + + - - + + - - 

6. Efficiëntie  - + + - + = + 

  + : positieve evolutie t.o.v. referentie 

  - : negatieve evolutie t.o.v. referentie 

  = : ongeveer dezelfde evolutie als referentie 
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LLIIJJSSTT  MMEETT  AAFFKKOORRTTIINNGGEENN  
 

AGIV   : Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 

AMS   : Afdeling Monitoring & Studie 

BBI   : Belgische Biotische Index 

BDB   : Bodemkundige Dienst van België 

BNB   : Bruto Nutriëntenbalans 

BOM   : Bodem Organisch Materiaal 

BS    : Bruto Saldo 

BSS   : Bruto Standaard Saldo 

BTW   : Bruto Toegevoegde Waarde 

BWK   : Biologische Waarderingskaart 

CMEF   : Common Monitoring and Evaluation Framework 

CORINE  : Coordination, information, environment 

EEA   : European Environment Agency 

EPA   : Environmental Protection Agency 

FADN   : Farm Accountancy Data Network 

GIS   : Geografische Informatiesystemen 

HNV   : High Nature Value 

IEEP   : Institute for European Environmental Policy 

IES    : Institute for Environment and Sustainability 

ILVO   : Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek 

INBO   : Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

JRC   : Joint Research Centre 

KLE   : Kleine Landschapselementen 

MAP   : Mestactieplan 

MIRA   : Milieurapport 
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NTW   : Netto Toegevoegde Waarde 

PDPO   : Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 

STEDULA  : Steunpunt voor Duurzame Landbouw 

TAPAS  : Technical Action Plan for improving Agricultural Statistics 

UTM   : Universal Transverse Mercator 

VAK   : Voltijdse Arbeidskracht 

VLM   : Vlaamse Landmaatschappij 
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