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DEEL 1 INLEIDING 

1. INLEIDING 

1.1. Situering van de studieopdracht 

Op 10 april 2003 kreeg de Vlaamse Landmaatschappij Oost-Vlaanderen de opdracht 
tot het uitvoeren van een landbouwstudie en het organiseren van een landbouw-
enquête in de Gentse Kanaalzone. 
 
De studie gebeurde in opdracht van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en werd 
uitgevoerd onder begeleiding van een stuurgroep. 
 
De studieopdracht heeft tot doel : 

− een analyse te maken van de land- en tuinbouwsector betrokken bij het onder-
zoeksgebied ; 

− de gevolgen van de havenontwikkeling voor de land- en tuinbouwsector te be-
spreken ; 

− de mogelijkheden en de vraag naar vervanging van gronden na te gaan. 
 
 

1.2. Fasering van de studieopdracht 

Het geheel van de studie is opgezet in twee fasen. De eerste fase omvat de 
enquêtering van alle geïnteresseerde betrokken landbouwers en tuinders. 
De tweede fase omvat de verwerking en analyse van de resultaten van de enquête en 
van de beschikbare mestbankgegevens. 
 
 

1.3. Leeswijzer huidige rapportage 

Deze landbouwstudie is opgebouwd uit vijf delen. 
 
Het eerste deel omvat een algemene inleiding, het kader en de fasering van de studie-
opdracht. Tevens komen de werkmethode en het overleg- en communicatieproces aan 
bod. 
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Het tweede deel brengt een analyse van de land- en tuinbouwsector in het onder-
zoeksgebied. Hierbij wordt kort ingegaan op de situering van het landbouwgebruik en 
de socio-economische verkenning. 
 
In deel drie worden de gevolgen voor de land- en tuinbouwsector besproken. 
 
Deel vier geeft de perspectieven weer voor de land- en tuinbouwsector. Hierbij wordt 
kort het huidige landbouwbeleid in kaart gebracht, wordt de interesse voor de oprich-
ting van een grondenbank getoetst en wordt de sector besproken in het perspectief van 
de toekomstvisie. 
 
Het vijfde deel van het rapport bevat een algemene en gedetailleerde samenvatting 
per deelgebied. 
 
Deze landbouwstudie zal samen met de studie rond de ecologische infrastructuur en 
de economische studie “verduurzamend scenario Gentse Kanaalzone” het afwegings-
kader vormen op basis waarvan verdere beleidskeuzes worden gemaakt.  
De landbouwperspectieven uit deze studie zullen worden gepositioneerd naast de 
ecologische en economische initiatieven. 
 
 

2. KADER VOOR DE STUDIEOPDRACHT 

In het Vlaams regeerakkoord van 9 juli 1999, voor de periode 1999-2004, wordt 
aangegeven dat voor elk havengebied in Vlaanderen een strategisch plan en een 
ruimtelijk uitvoeringsplan moet worden opgesteld.  
 
Het havendecreet (2 maart 1999) geeft de juridische grondslag voor de afbakening van 
het zeehavengebied (art.3). Dit decreet geeft bovendien aan dat de Vlaamse regering 
een adviesorgaan – het subregionaal overlegorgaan (SRO) – kan oprichten om de 
impact van de havenactiviteiten op de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit 
en de leefbaarheid van de woonkernen na te gaan. Dit adviesorgaan geeft advies aan 
de Vlaamse regering over de hiervoor opgesomde onderwerpen (art.28).  
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Het strategisch planningsproces in de Gentse Kanaalzone is gegroeid vanuit de 
aanpak van de ROM-projecten zoals deze in Nederland begin 90’er jaren zijn 
ontwikkeld (ROM = ruimtelijke ordening en milieu). In het planningsproces zijn de 
provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent, de stad Gent, de gemeenten 
Evergem en Zelzate, de bewonersgroepen van de verschillende kanaaldorpen en de 
Vlaamse administraties AWV, AWZ, AMINAL en AROHM betrokken. Het ROM-project 
wordt gecoördineerd door de diensten van de gouverneur van de provincie Oost-
Vlaanderen (Dienst 81 – Planning en Natuurbehoud). 
 
De strategische planning zoals opgelegd in het Vlaams regeerakkoord en de oprichting 
van een subregionaal overlegorgaan was voor de Gentse Kanaalzone volledig 
inpasbaar in het reeds lopende ROM-project.  
 
In het najaar 2002 contacteerde het provinciebestuur Oost-Vlaanderen de Vlaamse 
Landmaatschappij om medewerking te krijgen in het projectgebied. Er werd, als gevolg 
van het onderhoud, op 10 april 2003 een contract opgesteld tussen de Vlaamse 
Landmaatschappij en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor de uitvoering van 
een landbouwstudie. 
 
 

3. OVERLEG- EN COMMUNICATIEPROCES 

De studie wordt uitgevoerd door de Vlaamse Landmaatschappij in overleg met het 
provinciebestuur Oost-Vlaanderen (Dienst 81 – Planning en Natuurbehoud) en onder 
begeleiding van een stuurgroep. De stuurgroep kwam twee maal samen voor de 
bespreking van de te volgen methodiek en van de tussentijdse voorstellen en 
eindresultaten. In de stuurgroep was een afvaardiging aanwezig van : 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap : • 

• 

• 

• 

• 

• 

− ALT – Land- en Tuinbouwvorming Oost-Vlaanderen 
− AMINAL – Land Oost-Vlaanderen 
− AROHM – ROHM Oost-Vlaanderen – Cel Ruimtelijke Ordening 
− AROHM – Ruimtelijke planning 

Provincie Oost-Vlaanderen : 
− Dienst Land- en Tuinbouw 
− Dienst Planning en Natuurbehoud 

Gemeentelijk autonoom havenbedrijf Gent 

Gemeente Evergem 

Gemeente Zelzate 

Stad Gent 
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4. WERKMETHODE 

4.1. Algemeen 

Als onderzoeksmethode is gekozen voor een gedeeltelijk survey-onderzoek. Enerzijds 
zijn er heel wat bedrijfsgegevens van de land- en tuinbouwbedrijven aanwezig binnen 
de administratie van de mestbank. Anderzijds werden de bedrijfsleiders bevraagd via 
de interviewtechniek. Het interview verliep aan de hand van een gestructureerde 
vragenlijst die werd ingevuld via een mondeling overleg. Er werd ruimte gelaten voor 
een aantal open vragen. 
 
 

4.2. Onderzoeksgebied en deelgebieden 

In deze studie werden alle landbouwers en tuinders opgenomen die cultuurgronden 
gebruiken in de Gentse Kanaalzone, verder het onderzoeksgebied genoemd (Kaart 1). 
De afbakening van het onderzoeksgebied is gebaseerd op het gewestplan dat laatst 
werd gewijzigd op 26 januari 2001. De woonbestemmingen en het klooster van de 
Broeders van Liefde in Zelzate Zuid behoren niet tot het onderzoeksgebied. 
 
Kaart 2 geeft een overzicht van de afbakening van het onderzoeksgebied en de 
deelgebieden. De gegevens van de verschillende landbouwbedrijfsleiders en -zetels 
worden in de studie gebundeld in twee grote groepen. Enerzijds is er de groep van de 
koppelingsgebieden en anderzijds de groep van de economische gebieden. 
Deze opdeling is gebaseerd op de gewestplanbestemmingen van het gewestplan zoals 
laatst gewijzigd op 26 januari 2001.  
 
Onder de term “koppelingsgebieden”, die verder in dit document wordt gebruikt, zitten 
de koppelingsgebieden (K1 en K2 gebieden), de buffergebieden (T-gebieden), het 
agrarisch gebied, de ontginningsgebieden en stortgebieden met nabestemming groen-
gebied of bufferzone zoals aangeduid op het gewestplan van 26 januari 2001 en dit 
binnen de perimeter van het onderzoeksgebied. 
De in de tekst besproken koppelingsgebieden zijn : Oostakker Noord, Desteldonk Zuid, 
Desteldonk Noord, Sint-Kruis-Winkel, Zelzate Zuid, Klein Rusland West, Rieme Noord, 
Rieme Zuid, Doornzele Noord, Doornzele Zuid en Langerbrugge Zuid. 
 
De term “economische gebieden” in deze studie omvat de industriegebieden, gebied 
voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, regionaal bedrijventerrein met openbaar 
karakter en gebieden voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s binnen de perimeter van 
het onderzoeksgebied zoals vermeld op het gewestplan.  
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De economische gebieden zijn de Economische zone (EZ) Rieme Noord, het 
Regionaal bedrijventerrein (RB) Hoeksken De Nest, het Zeehaventerrein (Z) 
Langerbruggekaai, het Zeehaventerrein Kluizendok, het Zeehaventerrein Sidmar, het 
Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein (ZRB) Moervaart Noord en het 
Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Zuid 
 
De oppervlakte per gebruiker werd bepaald via een geografisch informatiesysteem 
(GIS) met de gegevens afkomstig van de geregistreerde percelen van de mestbank.  
 
De situering van de bedrijfszetel werd eveneens GIS-matig bepaald. Sommige bedrijfs-
zetels zijn immers zowel in één van de economische gebieden als in één van de 
koppelingsgebieden gelegen. Het middelpunt van het perceel met bedrijfsgebouwen 
werd berekend. Dit middelpunt bepaalt de ligging van de bedrijfszetel. Bedrijfszetels 
die gesitueerd zijn in het woongebied, worden beschouwd als bedrijven met bedrijfs-
zetel buiten het onderzoeksgebied. 
Sommige bedrijven hebben twee of meerdere bedrijfszetels. Wanneer één zetel 
gelegen is binnen het onderzoeksgebied, wordt het bedrijf beschouwd als een bedrijf 
met zetel in het onderzoeksgebied.  
In totaal werden 1.170 ha bestudeerd. De landbouwers die deelnamen aan de enquête 
gebruiken samen 961 ha. Voor 209 ha zijn geen enquêtegegevens gekend. 
Voor de bespreking van deel 3 en deel 4 werden de percelen in rekening gebracht die 
beschikbaar blijven voor de landbouw- en tuinbouwsector na onteigening voor 
Spoorlijn 55, de aanleg van het Kluizendok, het economisch gebied Moervaart Zuid en 
natuurcompensatie door het havenbedrijf. Van deze 1.018 ha zijn voor 815 ha 
enquêtegegevens beschikbaar. De bedrijfsleiders die de overige 203 ha uitbaten, 
namen niet deel aan de enquête. 
 
 

4.3. Gegevensverzameling 

De enquêtering ging door op de zetels van de betrokken landbouwbedrijven in de 
maanden juni, juli en augustus 2003. Ze werd uitgevoerd door David Maenhaut 
(graduaat landbouw), Ben Blancquaert (graduaat landbouw), Wilfried Huttener 
(bodemdeskundige) en Leen Van Nieuwerburgh (bio-ingenieur). 
De analyse van de gegevens en de rapportering was het werk van Evelyne Goemaere 
(bio-ingenieur) en Leen Van Nieuwerburgh (bio-ingenieur). 
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Twee bronnen dienden als basis voor de opmaak van de lijst van bevraagde land- en 
tuinbouwers : 
1. land- en tuinbouwers die aangifteplichtig zijn bij de mestbank volgens het 

mestdecreet (meer dan 2 ha in gebruik of P2O5 productie van meer dan 300 kg) ; 
2. land- en tuinbouwtelling die jaarlijks georganiseerd wordt op 15 mei door het NIS 

(Nationaal Instituut voor de Statistiek). 
 
In totaal werden 172 bedrijfsleiders uitgenodigd voor deelname aan de enquête. 
Uiteindelijk werden er 148 enquêtes afgenomen. 
  
Er werden diverse redenen geopperd om niet deel te nemen aan de enquêtering. 
Een eerste groep bedrijfsleiders zag er het nut niet van in en geloofde niet dat deze 
enquête nog een wezenlijke oplossing zou kunnen betekenen voor hét probleem : 
vermindering van het landbouwareaal. 
Een tweede groep bedrijfsleiders was niet te bereiken. Het betrof bedrijfsleiders die 
slechts een beperkte cultuuroppervlakte in de Gentse Kanaalzone gebruiken. 
Een derde categorie bedrijfsleiders gebruikte geen gronden meer in het gebied en 
behoorde niet meer tot de doelgroep. De uitnodiging voor de enquête gebeurde 
immers op basis van perceelsgegevens van 2002. 
Tot slot wensten twee gepensioneerde bedrijfsleiders verder door te werken tot zij 
verplicht zouden worden het bedrijf te verlaten. De bedrijfszetel van deze landbouwers 
is gesitueerd in het gebied Z Kluizendok dat op korte termijn onteigend zal worden. 
 
De resultaten van de enquête werden gekoppeld aan gegevens beschikbaar bij de 
mestbank. De gegevens bij de mestbank zijn tweeledig : 
− de perceelsregistratie van 2002 over de ligging van de gebruikspercelen ; 
− de aangifte van de bedrijfsgegevens (onder andere het aantal dieren) in 2002 over 

de bedrijfssituatie in 2001. 
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DEEL 2 ANALYSE VAN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR 

1. SITUERING VAN HET LANDBOUWGEBRUIK  

1.1. Ruimtegebruik 

Het land- en tuinbouwgebruik binnen de grenzen van het onderzoeksgebied bedroeg in 
2002 in totaal 1.170 ha. Hiervan zijn 40 ha bebouwd met bedrijfsgebouwen. De overige 
1.130 ha zijn in gebruik als cultuurgrond. De verdeling van het land- en 
tuinbouwgebruik per deelgebied is te zien in Tabel 1. Enkel de deelgebieden waar 
landbouwers actief zijn, zijn weerhouden in de studie. De deelgebieden zijn opgesplitst 
in twee hoofdcategorieën, namelijk de economische gebieden en de koppelings-
gebieden. De deelgebieden zijn terug te vinden op Kaart 2. 
Tabel 1 geeft ook aan hoeveel hectare van het geregistreerde landbouwgebruik reeds 
onteigend zijn per deelgebied voor de aanleg van het Kluizendok, de Spoorlijn 55, de 
aanleg van het zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Zuid en 
de natuurcompensaties in het huidige agrarisch gebied van Desteldonk Noord. 
 

Tabel 1 : Het belang van het land- en tuinbouwgebruik per deelgebied. 

Oppervlakte landbouwgebruik (ha) 
Naam deelgebied Totale oppervlakte 

deelgebied (ha) Totaal Reeds onteigend 

Economische gebieden 

EZ Rieme Noord 258 94  

Z Kluizendok 641 276 105 

RB Hoeksken De Nest 83 42 6 

Z Langerbruggekaai  264 85  

Z Sidmar 881 48  

ZRB Moervaart Noord 84 23  

ZRB Moervaart Zuid 137 39 20 

Subtotaal 2.348 607  
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Oppervlakte landbouwgebruik (ha) 

Naam deelgebied Totale oppervlakte 
deelgebied (ha) Totaal Reeds onteigend 

Koppelingsgebieden 

Klein Rusland West 26 3  

Rieme Noord 75 54  

Rieme Zuid 155 128 1 

Doornzele Noord 103 68 13 

Doornzele Zuid 150 81  

Langerbrugge Zuid 168 83 1 

Zelzate Zuid 114 29  

Sint-Kruis-Winkel Zuid 42 26  

Desteldonk Noord 44 34 6 

Desteldonk Zuid 44 33  

Oostakker Noord 36 23  

Subtotaal 959 563  

Totaal 3.306 1.170 152 

Bron : registratie landbouwpercelen (Mestbank, 2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
 

1.2. Lokalisatie van de landbouwbedrijven 

De cultuurgronden binnen het onderzoeksgebied worden gebruikt door 162 land- en 
tuinbouwbedrijven, aangifteplichtig bij de mestbank. Omdat glastuinbouwbedrijven 
dikwijls ontbreken in de databank van de mestbank, werden de lijsten doorgenomen 
van land- en tuinbouwers die jaarlijks door het NIS worden bevraagd (15-mei telling). 
Hierbij werden 10 bijkomende bedrijven geselecteerd voor de studie en de bevraging. 
 
In totaal zijn dus 172 bedrijven betrokken bij het onderzoeksgebied. Van 170 bedrijven 
kon de bedrijfszetel worden gelokaliseerd. Van twee hobbybedrijven kon de bedrijfs-
zetel niet worden geïdentificeerd.  
In Tabel 2 is de situering van de bedrijfszetels per deelgebied terug te vinden.  
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Tabel 2 : Aantal bedrijfszetels per deelgebied 

 Naam deelgebied Aantal 
bedrijfszetels 

Bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied 

Economische gebieden EZ Rieme Noord 9 

 Z Kluizendok 13 

 RB Hoeksken De Nest 1 

 Z Langerbruggekaai 0 

 Z Sidmar 1 

 ZRB Moervaart Noord  0 

 ZRB Moervaart Zuid  2 

Subtotaal  26 
 
Koppelingsgebieden Klein Rusland-West 0 

 Rieme Noord 5 

 Rieme Zuid 3 

 Doornzele Noord 5 

 Doornzele Zuid 12 

 Langerbrugge Zuid 3 

 Zelzate Zuid 0 

 Sint-Kruis-Winkel Zuid 2 

 Desteldonk Noord 8 

 Desteldonk-Zuid 5 

 Oostakker Noord 1 

Subtotaal  44 
 
Bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 

Woongebied binnen ROM-gebied  2 

Buiten ROM-gebied  98 

Zetel niet identificeerbaar  2 

Subtotaal  102 

Totaal  172 

Bron : registratie landbouwpercelen (Mestbank, 2002) 
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In totaal hebben 70 bedrijven hun bedrijfszetel geheel of gedeeltelijk gelegen in het 
onderzoeksgebied. In de economische gebieden zijn 26 bedrijven gevestigd, in het 
koppelingsgebied zijn er 44 bedrijven gevestigd. Voor acht bedrijven is hun 
bedrijfszetel gelegen binnen verschillende deelgebieden. Zo komt het voor dat een 
bedrijfszetel voor een stuk gelegen is in het koppelingsgebied Doornzele Zuid en voor 
een stuk in het economisch gebied RB Hoeksken De Nest. Voor deze acht bedrijven 
werd het middelpunt van het perceel met bedrijfsgebouwen berekend om zo de ligging 
van de zetel te bepalen. 
In totaal hebben 100 betrokken bedrijven hun zetel buiten het onderzoeksgebied. Ten 
eerste betreft het twee bedrijfszetels gelegen in woongebieden binnen de grenzen van 
het ROM-gebied, namelijk in het centrum van Kerkbrugge en in de Langerbruggestraat. 
Om de privacy van deze twee bedrijven te garanderen, werden ze ondergebracht in de 
groep bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied. Ten tweede betreft het zetels 
gelegen buiten de grenzen van het ROM-gebied. De bedrijfszetels zijn gelegen in 
Assenede (11), Gent (20), Eeklo (1), Evergem (39), Hamme (1), Kaprijke (3), 
Lochristi (9), Lokeren (1), Lovendegem (1), Moerbeke-Waas (1), Nevele (1), Sint-
Niklaas (2), Sint-Laureins (3), Wachtebeke (1) en Zelzate (6). Ten derde kon voor twee 
hobbybedrijven de bedrijfszetel niet worden geïdentificeerd. Deze twee bedrijfszetels 
worden in de verdere studie buiten het onderzoeksgebied gesitueerd. 
 
De betrokken bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied gebruiken gezamenlijk 
ongeveer 970 ha waarvan ongeveer 700 ha binnen het onderzoeksgebied. De 
betrokken bedrijven met hun zetel buiten het gebied gebruiken gezamenlijk ongeveer 
2.700 ha waarvan ongeveer 470 ha binnen de perimeter van het onderzoeksgebied. 
Op Kaart 3 zijn de percelen per deelgebied ingekleurd naar de vestiging van de 
bedrijfszetel van de betrokkene. 
 
 

1.3. Bodemgebruik door land- en tuinbouw 

Figuur 1 en Kaart 4 geven een overzicht van de verschillende teelten in het onder-
zoeksgebied. Het bodemgebruik staat hoofdzakelijk in functie van de ruwvoeder-
winning. Weiden en grasland beslaan de helft of 571 ha van het bodemgebruik door de 
landbouw.  
Voedergewassen vertegenwoordigen een derde van het landbouwareaal of 360 ha. De 
voedergewassen bestaan hoofdzakelijk uit kuilmaïs en voor een klein percentage uit 
voederbieten. 
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Weiden, grasland en voedergewassen samen vertegenwoordigen 931 ha of 80 % van 
het totaal landbouwgebruik. Dit is hoog in vergelijking met het gemiddeld cijfer voor 
Oost-Vlaanderen, namelijk 63 %*. 
Akkerbouwgewassen omvatten aardappelen, cichorei en graangewassen zoals tarwe, 
gerst, korrelmaïs en triticale. Akkerbouwgewassen beslaan 187 ha of 17 % van het 
landbouwgebruik. In Oost-Vlaanderen is 32 % van het land- en tuinbouwoppervlakte in 
gebruik voor akkerbouw*. 
Boomkweek, sierteelt en bebossing van landbouwgronden komen slechts in kleine 
mate voor en zijn vervat in de categorie “andere gewassen”. 
 
Figuur 1 geeft de oppervlaktes per teelt weer, opgesplitst in economische gebieden en 
koppelingsgebieden. De verdeling over de teelten is ongeveer analoog in de 
economische gebieden als in de koppelingsgebieden. Wel komen in de koppelings-
gebieden meer sierteelt voor (als onderdeel van de andere gewassen). 
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Figuur 1 : Oppervlakte per teeltgroep in economisch gebieden en koppelingsgebieden 
binnen het onderzoeksgebied 

 
 

                                                 
* Provincie Oost-Vlaanderen (Dienst Land- en Tuinbouw). Structuur van de land- en tuinbouw in Oost-

Vlaanderen. Interpretatie van de 15-mei tellingen in 2000. 
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2. SOCIO-ECONOMISCHE VERKENNING  

2.1. Productietakken 

De belangrijkste productietakken die voorkomen bij de grondgebruikers van het 
onderzoeksgebied zijn melkvee, vleesvee, varkens en sierteelt. Dit stemt overeen met 
de belangrijkste productierichtingen in Oost-Vlaanderen*. In mindere mate komen ook 
mestkalveren, pluimvee, konijnen, kleinhoevigen (geiten, schapen) of fruitteelt voor op 
de bedrijven betrokken bij het onderzoeksgebied. 
 
Ongeveer 25 % van de totale productiewaarde, gerealiseerd door grondgebruikers in 
het onderzoeksgebied, is afkomstig van melkvee. Ongeveer 23 % is afkomstig van 
vleesvee, ongeveer 20 % van varkens, ongeveer 15 % van sierteelt (incl. boom-
kwekerij) en ongeveer 13 % van akkerbouw. 
De totale gerealiseerde productiewaarde bij deze bedrijven is ongeveer € 12,5 miljoen. 
Dit komt neer op een gemiddelde productiewaarde van € 3.406/ha voor alle betrokken 
bedrijven. 
 
De totale gerealiseerde productiewaarde van de Oost-Vlaamse land- en tuinbouw-
bedrijven bedraagt € 614 miljoen. Uitgedrukt per hectare komt dit neer op € 3.959. De 
bedrijven betrokken bij het onderzoeksgebied zijn dus iets minder intensief dan het 
gemiddelde van alle Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers. 
 
 

2.2. Bedrijfstypes 

De productietakken kunnen op de bedrijven op verschillende manieren worden ge-
combineerd. Per bedrijf wordt een hoofd- en nevenproductierichting bepaald. De hoofd-
productierichting is de productietak met de hoogste BSS. 
Voor de gemengde bedrijven is de nevenproductierichting de tweede grootste pro-
ductie op het bedrijf. Bedrijven worden beschouwd als gespecialiseerd als de 
productiewaarde van de hoofdproductierichting 70 % of meer bedraagt van de totale 
productiewaarde. 
Bedrijven waarvan de hoofdproductietak een productiewaarde heeft kleiner dan 
€ 12.500 worden als “andere bedrijfstypes” getypeerd. Hun productiewaarde is te klein 
om het bedrijf als land- of tuinbouwbedrijf te typeren. 
 
Tabel 3 en Kaart 5 geven een overzicht van de bedrijfstypes. 

                                                 
* Provincie Oost-Vlaanderen (Dienst Land- en Tuinbouw). Structuur van de land- en tuinbouw in Oost-

Vlaanderen. Interpretatie van de 15-mei tellingen in 2000. 
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Tabel 3 : Aantal bedrijven en hun grondgebruik (in ha en %) per bedrijfstype ingedeeld 
naar de vestiging van de bedrijfszetel 

Bedrijfstype Aantal bedrijven 
Oppervlakte in het 
onderzoeksgebied 

(ha) 

Oppervlakte in het 
onderzoeksgebied 

(%) 

Bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied 

Economische gebieden 

Sierteelt/boomkweek 1 2 1 

Melkvee gespec. 5 77 7 

Melkvee + vleesvee 3 72 6 

Varkens + melkvee of 
vleesvee 2 28 2 

Vleesvee gespec. 2 18 2 

Varkens gespec. 1 5 1 

Andere 12 77 7 

Subtotaal 26 281 24 
 
Koppelingsgebieden 

Sierteelt/boomkweek 12 28 2 

Melkvee gespec. 3 66 6 

Melkvee + vleesvee 1 55 5 

Varkens + melkvee of 
vleesvee 7 166 14 

Vleesvee gespec. 5 51 4 

Varkens gespec. 3 19 2 

Andere 13 33 3 

Subtotaal 44 417 36 

Landbouwstudie 19



Gentse Kanaalzone 

 

Bedrijfstype Aantal bedrijven 
Oppervlakte in het 
onderzoeksgebied 

(ha) 

Oppervlakte in het 
onderzoeksgebied 

(%) 

Bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 

Akkerbouw gemengd 
of gespecialiseerd 5 16 1 

Sierteelt/boomkweek 3 8 1 

Melkvee gespec. 16 81 7 

Melkvee + vleesvee 14 54 5 

Akkerbouw + melkvee 
of vleesvee 8 67 6 

Varkens + melkvee of 
vleesvee 18 79 7 

Vleesvee gespec. 15 94 8 

Varkens gespec. 7 32 3 

Andere 16 40 3 

Subtotaal 102 469 40 

Totaal 172 1.170 100 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
Er zijn 26 bedrijfszetels gevestigd in de economische gebieden. Deze bedrijven 
gebruiken gezamenlijk 281 ha binnen het onderzoeksgebied. Binnen de economische 
gebieden is er een grote variatie aan bedrijfstypes. Eén bedrijf kan worden getypeerd 
als een sierteeltbedrijf, vijf als gespecialiseerde melkveebedrijven, drie als bedrijven die 
melkvee en vleesvee combineren (verder de gemengde rundveebedrijven genoemd), 
twee als bedrijven die rundvee combineren met varkens, twee als gespecialiseerde 
vleesveebedrijven en één als gespecialiseerd varkensbedrijf. Hiernaast zijn nog twaalf 
bedrijven gevestigd die te klein zijn om als land- of tuinbouwbedrijf te typeren (de groep 
“andere” bedrijven). De gespecialiseerde melkveebedrijven, de gemengde rundvee-
bedrijven en de groep “andere” bedrijven hebben het grootste areaal grondgebruik 
binnen het onderzoeksgebied  
In de koppelingsgebieden zijn in totaal 44 bedrijfszetels gevestigd. Deze bedrijven 
gebruiken gezamenlijk 417 ha binnen het onderzoeksgebied. Het betreft twaalf 
sierteeltbedrijven, drie gespecialiseerde melkveebedrijven, één gemengd rundvee-
bedrijf, zeven bedrijven die rundvee combineren met varkens, vijf gespecialiseerde 
vleesveebedrijven en drie gespecialiseerde varkensbedrijven. Hiernaast komen dertien 
“andere” bedrijven voor. 
In aantal zijn de sierteeltbedrijven dus het belangrijkste bedrijfstype. Qua grondgebruik 
zijn de bedrijven die rundvee combineren met varkens het belangrijkste bedrijfstype. 
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Er zijn 102 bedrijven betrokken met hun zetel buiten het gebied. Het betreft vijf 
bedrijven met akkerbouw als hoofdproductietak, drie sierteeltbedrijven, zestien gespe-
cialiseerde melkveebedrijven, veertien gemengde rundveebedrijven, acht bedrijven die 
akkerbouw combineren met rundvee, achttien bedrijven die varkens combineren met 
rundvee, vijftien gespecialiseerde vleesveebedrijven en zeven gespecialiseerde var-
kensbedrijven. Hiernaast zijn zestien bedrijven te klein om als land- en tuinbouwbedrijf 
te typeren. 
 
 

2.3. Bedrijfskenmerken 

2.3.1.   Totale Bedrijfsoppervlakte 

De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de 172 in beschouwing genomen bedrijven is 
21 ha. Dit is hoog in vergelijking met het Vlaams gemiddelde en het gemiddeld cijfer 
voor Oost-Vlaanderen, namelijk 15 ha. De bedrijven met zetel in de economische 
gebieden zijn gemiddeld 14 ha groot. De bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden 
zijn gemiddeld 13 ha groot. Bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 
daarentegen zijn gemiddeld 26 ha groot.  
 
Wanneer de sierteeltbedrijven en de groep “andere” bedrijven niet in rekening worden 
gebracht, dan ligt de gemiddelde totale bedrijfsoppervlakte duidelijk hoger, namelijk 
28 ha. Het gemiddeld cijfer bedraagt dan voor bedrijven met zetel in de economische 
gebieden 22 ha, voor bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden 24 ha en voor 
bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 30 ha. De hoge aanwezigheid van de 
groep “andere” bedrijven in de economische gebieden en de hoge aanwezigheid van 
de sierteeltbedrijven in de koppelingsgebieden beïnvloeden duidelijk het gemiddeld 
cijfer. De sierteeltbedrijven zijn minder groot in oppervlakte (kleiner dan 5 ha) maar 
realiseren een hoge productiewaarde per hectare.  
 
De bedrijfsgrootte van de verschillende bedrijven heeft een grote spreiding rond het 
gemiddelde van 21 ha : 37 bedrijven (21 %) zijn kleiner dan 5 ha, 19 bedrijven (10 %) 
zijn tussen 5 ha en 10 ha groot, 39 bedrijven (23 %) tussen 10 ha en 20 ha, 56 (33 %) 
bedrijven tussen 20 ha en 40 ha en 21 bedrijven (12 %) tussen 40 ha en 80 ha. 
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Tabel 4 en Figuur 2 geven het aantal bedrijven weer per oppervlakteklasse en volgens 
de ligging van de bedrijfszetel. In Tabel 4 wordt ook het overeenkomstig landbouw-
gebruik in het onderzoeksgebied aangegeven, zowel in ha als procentueel. 
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Figuur 2 : Aantal bedrijven per klasse van totale bedrijfsoppervlakte en volgens ligging 
bedrijfszetel 

 

Tabel 4 : Het aantal bedrijven, de oppervlakte in gebruik in het onderzoeksgebied (in ha 
en %) per klasse van totale bedrijfsoppervlakte en volgens ligging bedrijfszetel 

Totale 
bedrijfsoppervlakte Aantal bedrijven 

Oppervlakte 
gebruik in het 

onderzoeksgebied 
(ha) 

Relatieve 
oppervlakte in 
gebruik in het 

onderzoeksgebied 
(%) 

Bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied 

Economische gebieden 

< 5 ha 8 23 2 

5 ha – 10 ha 3 20 2 

10 ha – 20 ha 9 115 10 

20 ha – 40 ha 6 123 10 

40 ha – 80 ha 0 0 0 

Subtotaal 26 281 24 
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Totale 
bedrijfsoppervlakte Aantal bedrijven 

Oppervlakte 
gebruik in het 

onderzoeksgebied 
(ha) 

Relatieve 
oppervlakte in 
gebruik in het 

onderzoeksgebied 
(%) 

Koppelingsgebieden 

< 5 ha 20 39 3 

5 ha – 10 ha 3 12 1 

10 ha – 20 ha 11 95 8 

20 ha – 40 ha 7 134 11 

40 ha – 80 ha 3 137 12 

Subtotaal 44 417 36 
 
Bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 

< 5 ha 7 15 1 

5 ha – 10 ha 13 25 2 

10 ha – 20 ha 19 49 4 

20 ha – 40 ha 43 197 17 

40 ha – 80 ha 18 184 16 

Subtotaal 100 470 40 

Totaal 172 1.170 100 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
Qua grondgebruik vertegenwoordigen de bedrijven met een totale bedrijfsoppervlakte 
kleiner dan 5 ha slechts 6 % van het totaal grondgebruik. In het koppelingsgebied zijn 
twintig bedrijven gevestigd kleiner dan 5 ha. Hiervan zijn 13 bedrijven (30 %) getypeerd 
als sierteeltbedrijf. In de economische gebieden komen acht bedrijven (30 %) voor met 
een totale oppervlakte kleiner dan 5 ha.  
Binnen de oppervlakteklasse 5 tot 10 ha zijn drie bedrijven (11 %) gevestigd in de 
economische gebieden, drie bedrijven (7%) in het koppelingsgebied en dertien bedrij-
ven (13 %) buiten de grenzen van het onderzoeksgebied. Deze bedrijven gebruiken 
gezamenlijk 5 % van de gronden in het onderzoeksgebied. 
In totaal zijn 39 bedrijven tussen 10 en 20 ha groot. Elf bedrijven zijn gevestigd in het 
koppelingsgebied, negen in de economische gebieden en 19 hebben hun zetel buiten 
het onderzoeksgebied. Samen gebruiken ze 22 % van de gronden in het onderzoeks-
gebied. 
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Er zijn 56 bedrijven tussen 20 ha en 40 ha groot. Zeven bedrijven zijn gevestigd in het 
koppelingsgebied, zes in de economische gebieden en 43 buiten de grenzen van het 
onderzoeksgebied. Bijna 40 % van de gronden gelegen in het onderzoeksgebied 
worden uitgebaat door bedrijven tussen 20 ha en 40 ha. 
De grootste bedrijven (meer dan 40 ha) gebruiken gezamenlijk 28 % van de gronden 
gelegen in het onderzoeksgebied. Het gaat hierbij om drie bedrijven met zetel in het 
koppelingsgebied en 18 bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied  
 
 
2.3.2.   Veestapel 

Onderstaande paragrafen geven een kort overzicht van het aantal en het soort dieren 
dat op de betrokken bedrijven aanwezig was in 2001. Uiteraard hangt dit samen met 
het bedrijfstype. 
 
2.3.2.1. Rundvee 

Het aantal stuks rundvee wordt, in deze paragraaf, uitgedrukt in GrootVee-Eenheden 
(GVE). Bij onderstaande berekening worden jongvee, vleesvee en melkkoeien 
opgenomen. 
 
In totaal zijn op 131 van de betrokken bedrijven gezamenlijk 7.300 GVE aanwezig. De 
bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied hebben 1.870 GVE aanwezig op het 
bedrijf. Voor de bedrijven met zetel buiten het gebied bedraagt dit 5.430. Dit komt neer 
op respectievelijk 27 en 55 GVE per bedrijf. 
 
De verdeling per bedrijfstype is terug te vinden in Tabel 5. Enkel de bedrijfstypes 
waarbij veeteelt een belangrijke productietak is, zijn weerhouden in deze tabel. 
Ongeveer 300 GVE zijn aanwezig op de groep “andere” bedrijven of bedrijven waarbij 
rundvee een kleinere neventak is (57 bedrijven). 
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Tabel 5 : Het aantal bedrijven, het aantal GVE en het gemiddeld aantal GVE per bedrijfs-
type 

Bedrijfstype Aantal 
bedrijven Totaal GVE Gemiddeld 

GVE/bedrijf 

Bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied 

Melkvee gespecialiseerd 8 452 57 

Melkvee – vleesvee 4 437 109 

Melkvee of vleesvee en varkens 9 406 45 

Vleesvee gespecialiseerd 7 377 54 

Subtotaal 28 1.672 60 
 
Bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 

Melkvee gespecialiseerd 16 1.422 89 

Melkvee – vleesvee 14 1.192 85 

Melkvee of vleesvee en akker-
bouw 8 484 60 

Melkvee of vleesvee en varkens 18 1.182 66 

Vleesvee gespecialiseerd 15 1.051 70 

Subtotaal 71 5.531 75 

Totaal 99 7.003 73 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
De gespecialiseerde melkvee- en vleesveebedrijvenbedrijven alsook de bedrijven die 
rundvee combineren met varkens gevestigd buiten het onderzoeksgebied, hebben een 
hogere gemiddelde veestapel dan hun collega’s met zetel binnen het onderzoeks-
gebied (resp. 89 GVE, 70 GVE en 66 GVE versus 57 GVE, 54 GVE en 45 GVE). 
Voor de bedrijven die enkel melkvee en vleesvee combineren, geldt dit niet. De vee-
stapel van deze bedrijvengroep met zetel in het gebied is groter dan de veestapel van 
hun collega’s met zetel buiten het onderzoeksgebied (109 GVE versus 85 GVE). 
 
2.3.2.2. Varkensstapel 

In totaal komen op 38 bedrijven varkens voor als een belangrijke productietak. 
Er komen twee types van varkensbedrijven voor, namelijk de gespecialiseerde 
varkensbedrijven (11 bedrijven) en de gemengde bedrijven (27 bedrijven). Deze 
gemengde varkensbedrijven combineren de varkensstapel met rundvee (melkvee of 
vleesvee) of akkerbouw. 
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De gespecialiseerde varkensbedrijven hebben gemiddeld 168 zeugen en 747 vlees-
varkens. Voor de bedrijven met zetel in het gebied bedraagt dit respectievelijk 135 en 
988 voor bedrijven met zetel buiten het gebied 200 en 506. 
Deze gespecialiseerde bedrijven met zetel in het gebied kunnen worden getypeerd als 
grote varkensbedrijven. De gespecialiseerde bedrijven met zetel buiten het gebied zijn 
meer gevarieerd. Vijf bedrijven kunnen worden getypeerd als grote varkensbedrijven, 
twee als middelgrote varkensbedrijven. 
 
De gemengde varkensbedrijven hebben gemiddeld een kleinere varkensstapel dan de 
gespecialiseerde bedrijven. Gemiddeld zijn op de gemengde varkensbedrijven 
65 zeugen en 223 vleesvarkens aanwezig op het bedrijf. 
 
 
2.3.3.   Bedrijfsgrootte of economische productie-omvang 

De oppervlakte van de diverse teelten en het aantal dieren aanwezig op het bedrijf 
bepalen de bedrijfsgrootte. Op basis van de productiewaarde gerealiseerd op het 
individuele bedrijf, wordt ieder bedrijf ondergebracht in één van de vijf grootte-klassen, 
gaande van zeer klein (grootte-index 1) over matig (grootte-index 3) tot zeer groot 
(grootte-index 5). 
 
De grootte van het bedrijf is ook een indicator naar de leefbaarheid van het bedrijf. 
Hierin is echter op geen enkele manier rekening gehouden met vaste kosten of 
schuldenlast van de bedrijven die wellicht bij de grotere bedrijven het hoogst ligt. Toch 
kan worden gesteld dat de grotere bedrijven de meeste toekomstperspectieven 
hebben. 
 
Tabel 6 en Figuur 3 geven het aantal bedrijven weer per bedrijfsgrootte en volgens de 
ligging van de bedrijfszetel. Tabel 6 geeft ook het belang van het landbouwgebruik 
weer in oppervlakte (ha) en procentueel.  
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Figuur 3 : Oppervlakteverdeling in het onderzoeksgebied per bedrijfsgrootte en volgens 
ligging bedrijfszetel 

 

Tabel 6 : Aantal bedrijven en aandeel landbouwgebruik (in ha en %) volgens bedrijfs-
grootte en volgens ligging van de bedrijfszetel 

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven Totaal oppervlakte in 
het onderzoeksgebied

Relatieve oppervlakte 
in ( het onderzoeks-

gebied (%) 

Bedrijven met zetel binnen het onderzoeksgebied 

Economische gebieden 

Zeer klein 14 95 8 

Klein 4 54 5 

Matig 2 24 2 

Groot 1 30 3 

Zeer groot 5 78 7 

Subtotaal 26 281 24 
 
Koppelingsgebieden 

Zeer klein 15 57 5 

Klein 4 36 3 

Matig 9 79 7 

Groot 6 64 5 

Zeer groot 10 181 15 

Subtotaal 44 417 36 
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Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven Totaal oppervlakte in 
het onderzoeksgebied

Relatieve oppervlakte 
in ( het onderzoeks-

gebied (%) 

Bedrijfszetel buiten het onderzoeksgebied 

Zeer klein 26 58 5 

Klein 17 23 2 

Matig 13 107 9 

Groot 12 91 8 

Zeer groot 34 192 16 

Subtotaal 102 471 40 

Totaal 172 1.170 100 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
Algemeen is er een grote spreiding in de grootte van de bedrijven. Ongeveer 55 bedrij-
ven worden als zeer klein getypeerd. Deze bedrijven vertegenwoordigen ongeveer één 
derde van alle betrokken bedrijven. Ongeveer 25 bedrijven worden getypeerd als klein 
terwijl 24 bedrijven als matig groot getypeerd worden. Deze twee groepen van 
bedrijven vertegenwoordigen elk zo’n 15 % van het totaal aantal bedrijven. Ongeveer 
19 bedrijven (of 11 %) kunnen als een groot bedrijf worden beschouwd terwijl 
49 bedrijven (28 %) als zeer groot worden beschouwd.  
 
Qua grondgebruik in het onderzoeksgebied is de opdeling als volgt : 210 ha (18 %) is 
in gebruik bij zeer kleine bedrijven. De kleine bedrijven gebruiken 113 ha (10 %) terwijl 
de matig grote bedrijven 210 ha (18 %) gebruiken. De grote bedrijven vertegen-
woordigen 185 ha (16 %) van het landbouwareaal. De grootste grondgebruikers zijn de 
zeer grote bedrijven. Deze groep gebruikt 451 ha of 39 % van het areaal. 
 
Uit Tabel 6 blijkt eveneens dat voor de bedrijven met zetel in een economische gebied 
de opdeling naar bedrijfsgrootte als volgt is : achttien bedrijven (70 %) is klein tot zeer 
klein, twee bedrijven (8 %) zijn matig groot en zes bedrijven (23 %) zijn groot tot zeer 
groot. De opdeling naar het grondgebruik is als volgt : de kleine tot zeer kleine bedrij-
ven gebruiken 140 ha, de bedrijven met een matige bedrijfsgrootte gebruiken 24 ha, de 
grote tot zeer grote bedrijven gebruiken 108 ha binnen het onderzoeksgebied. 
Voor de bedrijven met zetel in het koppelingsgebied is deze opdeling : 19 bedrijven 
(43 %) zijn klein tot zeer klein, negen bedrijven (20 %) zijn matig groot en 16 bedrijven 
(36 %) zijn groot tot zeer groot. Qua grondgebruik hebben de kleine tot zeer kleine 
bedrijven 93 ha in gebruik, de matig grote bedrijven hebben 79 ha in gebruik en de 
grote tot zeer grote bedrijven hebben 248 ha in gebruik in het onderzoeksgebied. 
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Voor de bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied is de opdeling : 43 bedrijven 
(42 %) zijn klein tot zeer klein. Deze bedrijven gebruiken 81 ha. Er zijn dertien (12 %) 
bedrijven met een matig groot bedrijf, die gezamenlijk 107 ha gebruiken. Zesenveertig 
bedrijven (46 %) zijn groot tot zeer groot. Deze bedrijven gebruiken 283 ha binnen het 
onderzoeksgebied. 
 
Tabel 7 maakt de opsplitsing naar het bedrijfstype. Omdat sommige bedrijfstypes (o.a. 
sierteeltbedrijven en gespecialiseerde varkensbedrijven) maar één bedrijf binnen de 
economische gebieden of de koppelingsgebieden hebben, is omwille van de privacy in 
Tabel 7 de opsplitsing tussen koppelingsgebied en economisch gebied niet gemaakt. 
Wel wordt de gemiddelde grootte-index per bedrijfstype vermeld. 
 

Tabel 7 : Het aantal bedrijven per bedrijfstype en per bedrijfsgrootte alsook de gemiddel-
de grootte-index per bedrijfstype volgens de ligging van de bedrijfszetel 

Aantal bedrijven volgens bedrijfsgrootte 
Bedrijfstype 

Zeer klein Klein Matig Groot Zeer groot 

Gemiddelde 
grootte-

index 

Bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied 

Sierteelt/boomkweek 0 0 5 3 5 4,00 

Melkvee gespec. 0 3 2 1 2 3,25 

Melkvee + vleesvee 0 0 1 1 2 4,25 

Varkens + melkvee of 
vleesvee 0 3 2 1 3 3,44 

Vleesvee gespec. 4 2 0 1 0 1,71 

Varkens gespec. 0 0 1 0 3 4,50 

Andere 25 0 0 0 0 1,00 

Subtotaal 29 8 11 7 15 2,60 
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Aantal bedrijven volgens bedrijfsgrootte 

Bedrijfstype 
Zeer klein Klein Matig Groot Zeer groot 

Gemiddelde 
grootte-

index 

Bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 

Akkerbouw gemengd 
of gespecialiseerd 2 1 1 1 0 2,20 

Sierteelt/boomkweek 1 1 0 0 1 2,67 

Melkvee gespec. 1 4 0 3 8 3,81 

Melkvee + vleesvee 0 2 5 2 5 3,71 

Akkerbouw + melkvee 
of vleesvee 1 1 3 1 2 3,25 

Varkens + melkvee of 
vleesvee 0 2 2 3 11 3,44 

Vleesvee gespec. 3 6 2 2 2 2,60 

Varkens gespec. 2 0 0 0 5 3,86 

Andere 16 0 0 0 0 1,00 

Subtotaal 26 17 13 12 34 3,13 

Totaal 55 25 24 19 49 2,87 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
Tabel 7 toont aan dat de sierteeltbedrijven, de gespecialiseerde melkveebedrijven en 
varkensbedrijven alsook de bedrijven die melkvee, vleesvee en eventueel ook varkens 
combineren een gunstige gemiddelde score hebben. De gemiddelde grootte-index van 
deze bedrijfstypes is immers groter dan 3. 
De gespecialiseerde vleesveebedrijven en de akkerbouwbedrijven hebben gemiddeld 
een minder goede score. Deze bedrijfstypes zijn traditioneel de uitgangspoorten uit de 
landbouw. Tabel 7 geeft ook aan dat er binnen de bedrijfstypes een grote variatie is. 
Dit geldt zowel voor de bedrijven met zetel binnen het onderzoeksgebied als voor de 
bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied. Zo zijn er binnen het bedrijfstype 
gespecialiseerd vleesvee vijftien bedrijven die klein tot zeer klein zijn naast zeven 
matig tot zeer grote bedrijven. Dezelfde tendens is waar te nemen in Tabel 8. In  deze 
tabel wordt het landbouwareaal binnen het onderzoeksgebied ingedeeld per 
bedrijfstype en per bedrijfsgrootte. 
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Tabel 8 : Het landbouwareaal ingedeeld per bedrijfstype en per bedrijfsgrootte alsook de 
gemiddelde grootte-index per bedrijfstype volgens de ligging van de bedrijfs-
zetel 

Oppervlakte grondgebruik in het 
onderzoeksgebied (ha) per bedrijfsgrootte Bedrijfstype 

Zeer klein Klein Matig Groot Zeer groot 

Gemiddelde 
grootte-

index 

Bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied 

Sierteelt/boomkweek 0 0 14 7 10 4,00 

Melkvee gespec. 0 39 39 20 45 3,25 

Melkvee + vleesvee 0 0 17 30 80 4,25 

Varkens + melkvee of 
vleesvee 0 41 31 20 102 3,44 

Vleesvee gespec. 42 10 0 17 0 1,71 

Varkens gespec. 0 0 3 0 22 4,50 

Andere 110 0 0 0 0 1,00 

Subtotaal 152 90 103 94 258 2,60 
 
Bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 

Akkerbouw gemengd 
of gespecialiseerd 4 3 4 6 0 2,20 

Sierteelt/boomkweek 2 2 0 0 4 2,67 

Melkvee gespec. 1 5 0 11 65 3,81 

Melkvee + vleesvee 0 1 23 7 23 3,71 

Akkerbouw + melkvee 
of vleesvee 1 1 54 2 10 3,25 

Varkens + melkvee of 
vleesvee 0 4 6 11 59 3,44 

Vleesvee gespec. 8 8 21 55 2 2,60 

Varkens gespec. 3 0 0 0 29 3,86 

Andere 40 0 0 0 0 1,00 

Subtotaal 57 23 107 91 192 3,13 

Totaal 210 113 210 185 450 2,87 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 
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Voor de opbouw van Figuur 4 werd aan de gebruikspercelen de bedrijfsgrootte van de 
betrokken bedrijven gekoppeld. Figuur 4 geeft dus weer door welke bedrijven (zeer 
klein tot zeer groot) de gronden in het koppelingsgebied en het economisch gebied in 
gebruik zijn. Uit Figuur 4 blijkt dat de zeer grote bedrijven de grootste grondgebruikers 
zijn zowel in de economische gebieden als de koppelingsgebieden. In de koppelings-
gebieden gaat het om ongeveer 240 ha, in de economische gebieden over bijna 200 
ha. Ruim 50 ha in de koppelingsgebieden en ruim 100 ha in de economische gebieden 
worden uitgebaat door grote bedrijven. Ruim 100 ha in de koppelingsgebieden en 
ongeveer 90 ha in de economische gebieden is in gebruik bij bedrijven met een matige 
bedrijfsgrootte. Minder dan 40 ha in de koppelingsgebieden en ongeveer 60 ha in de 
economische gebieden is in gebruik bij kleine bedrijven. Ten slotte is zo’n 90 ha in de 
koppelingsgebieden en ruim 100 ha in de economische gebieden in gebruik bij land-
bouwers met een zeer klein bedrijf.  
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Bron: mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

Figuur 4 : Oppervlakte in gebruik in koppelingsgebied en economisch gebied volgens 
bedrijfsgrootte van de gebruikers 

 
 
2.3.4.   Evolutie van de bedrijven 

De evolutie van de bedrijven werd bevraagd in de enquête. Bij de 148 respondenten 
werd gepeild naar het jaar van de start of de overname van het bedrijf en naar de 
perspectieven voor de komende vijf jaar.  
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In de bespreking hieronder werden de percentages van bedrijven berekend volgens de 
ligging van de bedrijfszetel. Het gaat hierbij om 20 bedrijven met zetel in de econo-
mische gebieden, 39 bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden en 89 bedrijven met 
zetel buiten het onderzoeksgebied. 
 
2.3.4.1. Start bedrijf 

Het jaar van overname of start van de bedrijven werd bevraagd in de enquête. Onder-
staande tabel geeft procentueel aan hoeveel bedrijfsleiders actief zijn in de verschillen-
de deelgebieden en hoeveel jaar geleden zij met hun bedrijf gestart zijn.  
 

Tabel 9 : Overname bedrijven of start nieuwe bedrijven, procentueel berekend ten op-
zichte van het aantal bedrijfszetels binnen het deelgebied 

Bedrijfszetel binnen het 
onderzoeksgebied 

Bedrijfszetel 
buiten het onder-

zoeksgebied Periode 
bedrijvigheid 

Economisch ge-
bied (% bedrijven) 

Koppelingsgebied 
(% bedrijven) (% bedrijven) 

Gemiddelde 
alle bedrijven 

(%) 

< 10 jaar 25 13 30 25 

10 – 20 jaar 5 28 26 24 

20 – 30 jaar 40 28 23 26 

30 – 40 jaar 10 23 13 16 

> 40 jaar 20 8 8 9 

Totaal 100 100 100 100 

Bron : enquête (VLM, 2003) 

 
Gemiddeld gezien is er een homogene verdeling van de bedrijven volgens de periode 
van de bedrijvigheid. De klassen minder dan 10 jaar, 10 tot 20 jaar, 20 tot 30 jaar en 
meer dan 30 jaar bedrijvigheid vertegenwoordigen elk een kwart van de bedrijven. 
De verdeling per deelgebied ligt anders. De bedrijven met zetel in de economische 
gebieden kennen het laagste percentage van bedrijven met minder dan 20 jaar 
bedrijvigheid (30 %). Voor de bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden bedraagt 
dit 41 % en voor bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied bedraagt dit 56 %. 
 
2.3.4.2. Verleden en toekomst van de bedrijven 

Een land- of tuinbouwbedrijf is een dynamisch gegeven. Bedrijfsleiders passen hun 
bedrijfsvoering aan om diverse redenen vb. wijziging milieuwetgeving, wijziging 
landbouwbeleid of persoonlijke redenen. 
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A. Evolutie van het bedrijf de voorbije 5 jaar 

Tabel 10 : Wijziging bedrijfsvoering in de voorbije vijf jaar, procentueel berekend ten op-
zichte van het aantal bedrijfszetels binnen het deelgebied 

Bedrijfszetel binnen het 
onderzoeksgebied 

 Economische 
gebieden 

(% bedrijven) 

Koppelings-
gebieden 

(% bedrijven) 

Bedrijfszetel buiten 
het onderzoeksgebied 

(% bedrijven) 

Nieuwe productietak 10 8 15 

Uitbreiding productietak 10 33 35 

Inkrimping productietak 40 15 12 

Stopzetting productietak 30 13 16 

Investeringen 55 69 73 

Bron : enquête (VLM, 2003) 

 
Een aantal bedrijven heeft een nieuwe productietak opgenomen in de bedrijfsvoering. 
Het gaat hierbij om 10 % van de bedrijven met zetel in de economische gebieden, 8 % 
met zetel in de koppelingsgebieden en 15 % van de bedrijven met zetel buiten het 
onderzoeksgebied. Het gaat hierbij om een nieuw akkerbouwgewas, een overschake-
ling in de sierteelt of een nieuwe veeteelttak. 
 
Tien procent van de bedrijfsleiders van bedrijfszetels gelegen binnen de economische 
gebieden van het onderzoeksgebied deden de voorbije jaren een beperkte uitbreiding 
in teelten of vee. 
Binnen de koppelingsgebieden betrof dit 8 % van de bedrijfsleiders. Opvallend hierbij is 
dat op één bedrijf na de uitbreidingen allemaal in de sierteeltsector gesitueerd zijn. 
Voor de bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied deed 35 % van de 
bedrijfsleiders een uitbreiding in akkerbouwteelten (16 %), van de veestapel (18 %) of 
een uitbreiding van de serres (1 %). 
 
Anderzijds verminderden 40 % van de bedrijven met zetel in de economische gebieden 
een deel van het bedrijfsareaal en/of hun veestapel, door onteigening. 
Voor bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden verminderden 15 % van de bedrijfs-
leiders hun veestapel. Bij 6 % van de geënquêteerden gevestigd buiten het onder-
zoeksgebied, verkleinde het bedrijfsareaal door onteigening. De veestapel van 6,5 % 
van deze ondervraagden kromp. 
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Stopzetting betreft in de besproken gebieden hoofdzakelijk een stopzetting van een 
veeteelttak van het bedrijf. Onteigeningen hebben een aantal landbouwers ertoe 
aangezet hun veestapel in te krimpen of delen ervan stop te zetten.  
Binnen de economische gebieden heeft 30 % van de bedrijfsleiders een veeteelttak of 
een teelt stopgezet. Binnen de koppelingsgebieden betreft dit 13 % van de bedrijven. 
Zestien procent van de betrokken bedrijfsleiders met zetel buiten de kanaalzone 
hebben een deel van de veeteelt op hun bedrijf stopgezet. 
 
Tien procent van alle geënquêteerde bedrijfsleiders is in de loop van de voorbije tien 
jaar voor een deel van het areaal overgeschakeld naar de teelt van aardappelen. 
 
De voorbije jaren investeerden 55 % van de bedrijfsleiders met zetel in de 
economische gebieden De bedrijfsleiders investeerden hoofdzakelijk in hun bedrijfs-
gebouwen en in gronden (compensatie van onteigend areaal). Ongeveer alle investe-
rende bedrijfsleiders kochten nieuwe landbouwmachines. Voor de koppelingsgebieden 
wordt een gelijkaardige tendens waargenomen. Twee derden van de bedrijfsleiders 
investeerden de voorbije 10 jaar. 
 
Van de betrokken bedrijfsleiders met bedrijfszetel buiten het onderzoeksgebied 
investeerden er 73. Tweeëntwintig procent van de bedrijven die investeerden, 
investeerden in grond. Verder werd sterk geïnvesteerd in de bedrijfsgebouwen en 
landbouwmachines. 
 
Samengevat zijn er dus relatief meer land- of tuinbouwers gevestigd in de eco-
nomische gebieden die een productietak hebben ingekrompen (40 %) of hebben 
stopgezet (30 %) dan een nieuwe produtietak geïntroduceerd (10 %) of uitgebreid 
(10 %) hebben op hun bedrijf. Toch geven 55 % van deze bedrijfsleiders aan dat ze de 
voorbije jaren investeringen hebben uitgevoerd.  
De evolutie van de voorbije 5 tot 10 jaar is voor de bedrijven met zetel in de koppe-
lingsgebieden of buiten het onderzoeksgebied gelijklopend. Meer bedrijven hebben 
een productietak geïntroduceerd (8 % en 15 %) of uitgebreid (33 % en 35 %) dan een 
productietak ingekrompen (15 % en 12 %) of stopgezet (13 % en 16 %). Ongeveer 
70 % heeft investeringen uitgevoerd in deze periode. 
 
 

Landbouwstudie 35



Gentse Kanaalzone 

B. Toekomstige evolutie van het bedrijf voor de komende 5 jaar 

Tabel 11 : Toekomstige wijzigingen van de bedrijfsvoering (komende 5 jaar), procentueel 
berekend ten opzichte van het aantal bedrijfszetels binnen het deelgebied 

Bedrijfszetel binnen het 
onderzoeksgebied 

 Economische 
gebieden 

(% bedrijven) 

Koppelings-
gebieden 

(% bedrijven) 

Bedrijfszetel buiten 
het onderzoeksgebied 

(% bedrijven) 

Nieuwe productietak 5 0 8 

Uitbreiding productietak 5 23 32 

Inkrimping productietak 0 18 7 

Stopzetting productietak 20 3 6 

Investeringen 30 56 60 

Bron : enquête (VLM, 2003) 

 
Globaal gezien plannen weinig bedrijfsleiders de introductie van een nieuwe teelt of 
veetak op hun bedrijf. 
Binnen de economische gebieden voorziet één bedrijfsleider een uitbreiding van het 
vleesvee. In de koppelingsgebieden zijn negen bedrijfsleiders (23 %) geïnteresseerd 
om hun teelten uit te breiden. Ongeveer een derde van de bedrijfsleiders gevestigd 
buiten het onderzoeksgebied plant een uitbreiding van de teelten of de veestapel. 
 
Binnen de economische gebieden plant geen enkele landbouwer een inkrimping van 
de veestapel of het bedrijfsareaal. Binnen de koppelingsgebieden daarentegen betreft 
dit 18 %. Er wordt een inkrimping van de veestapel gepland bij 13 % en een 
areaalinkrimping bij 5% van de bedrijfsleiders. Zeven procent van de betrokken 
bedrijfsleiders gevestigd buiten het onderzoeksgebied voorziet een inkrimping. 
 
Binnen de economische gebieden stelt 20 % van de ondervraagden dat ze hun 
bedrijfszetel zullen stopzetten. Binnen de koppelingsgebieden is één vleesveebedrijf 
van plan af te bouwen (3 %). Ook buiten het onderzoeksgebied voorziet zes procent 
van de betrokken bedrijven een of meerdere activiteiten te stoppen. 
 
Slechts één bedrijfsleider die een bedrijfszetel buiten het onderzoeksgebied heeft, 
voorziet een overschakeling van teelten of vee.  
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Binnen de economische gebieden stelt 70 % van de bedrijfsleiders dat zij de komende 
5 jaar geen investeringen voorzien. De overige bedrijfsleiders voorzien investeringen in 
grond en gebouwen. In de koppelingsgebieden geeft 44 % van de bedrijfsleiders aan 
dat zij geen investeringen plannen. Ook hier geven de investeerders aan dat zij 
hoofdzakelijk in grond en gebouwen wensen te investeren. 
Van de betrokken bedrijfsleiders buiten de perimeter van het onderzoeksgebied geeft 
40 % aan dat zij geen investeringen plannen voor de komende 5 jaar. De investerende 
bedrijfsleiders wensen hoofdzakelijk te investeren in grond en gebouwen. Een aantal 
bedrijfsleiders wenst nog melkquotum aan te kopen. Ook de aankoop van landbouw-
machines staat op het verlanglijstje. 
 
Samengevat is het toekomstperspectief van de bedrijfsleiders met bedrijfszetel buiten 
het onderzoeksgebied gelijklopend met dat van de bedrijfsleiders met bedrijfszetel in 
het koppelingsgebied. Daartegenover zullen er beduidend meer bedrijfsleiders met 
bedrijfszetel binnen de economische gebieden hun activiteiten stopzetten. 
 
 

2.4. Sociologische kenmerken 

2.4.1.   Leeftijd van de bedrijfsleiders 

De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders is 48 jaar. Voor bedrijven met zetel in de 
economische gebieden van het onderzoeksgebied bedraagt de gemiddelde leeftijd van 
de bedrijfsleider 56 jaar, voor bedrijven met zetel in het koppelingsgebied bedraagt de 
gemiddelde leeftijd 50 jaar en voor bedrijven met zetel buiten het gebied is dit 45 jaar. 
Figuur 5 en Tabel 12 tonen het aantal bedrijfsleiders per leeftijdsklasse aan, opgesplitst 
naar de ligging van de bedrijfszetel. Tabel 12 geeft ook de verdeling van het landbouw-
gebruik. Kaart 7 geeft aan waar de cultuurgronden van deze bedrijfsleiders gelegen 
zijn. 
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Figuur 5 : Het aantal bedrijven per leeftijdsklasse van de bedrijfsleider en volgens ligging 
bedrijfszetel 

 
Voor de bedrijven met zetel in de economische gebieden is de spreiding rond het 
gemiddelde als volgt : zeven bedrijfsleiders (28 %) zijn tussen 36 en 45 jaar, vier 
bedrijfsleiders (16 %) zijn tussen 46 en 55 jaar, zes bedrijfsleiders (24 %) zijn tussen 
56 en 65 jaar, terwijl acht bedrijfsleiders (32 %) ouder is dan 65 jaar. Van één bedrijf 
(Sidmar) is de leeftijd van de bedrijfsleider niet gekend. 
 
Voor de bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden is de spreiding als volgt : vier 
bedrijfsleiders (9 %) zijn jonger dan 35 jaar, dertien bedrijfsleiders (30 %) zijn tussen 36 
en 45 jaar, veertien bedrijfsleiders (32 %) zijn tussen 46 en 55 jaar, vijf bedrijfsleiders 
(11 %) zijn tussen 56 en 65 jaar en acht bedrijfsleiders (18 %) zijn ouder dan 65 jaar.  
 
Voor bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied is de verdeling als volgt : 
21 bedrijfsleiders (21 %) zijn jonger dan 45 jaar, 38 bedrijfsleiders (37 %) zijn tussen 36 
en 45 jaar, 23 bedrijfsleiders (22 %) zijn tussen 46 en 55 jaar, dertien bedrijfsleiders 
(13 %) zijn tussen 56 en 65 jaar, terwijl zeven bedrijfsleiders (7 %) ouder dan 65 jaar 
zijn. 
 
In 2000 waren 58 % van de Oost-Vlaamse bedrijfsleiders ouder dan 50 jaar. Voor alle 
bedrijven betrokken bij het onderzoeksgebied bedraagt dit slechts 40 %. Zoals reeds te 
zien is bij de berekening van de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders, is de situatie 
ongunstig voor de bedrijven gevestigd in een economisch gebied. Ongeveer twee 
derden van deze bedrijfsleiders zijn ouder dan 50 jaar.  
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De situatie is gunstiger voor de overige bedrijven. Ongeveer 45 % van de bedrijven 
gevestigd in een koppelingsgebied is ouder dan 50 jaar en voor de bedrijven gevestigd 
buiten het onderzoeksgebied bedraagt dit slechts 32 %. 
 

Tabel 12 : Het aantal bedrijven en het aandeel van het landbouwareaal (in ha en %) per 
leeftijdsklasse van de bedrijfsleiders en volgens de ligging van de bedrijfs-
zetel 

Leeftijdsklasse Aantal bedrijven 
Oppervlakte gebruik in 
het onderzoeksgebied 

(ha) 

Relatieve oppervlakte in 
gebruik in het 

onderzoeksgebied (%) 

Bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied 

Economische gebieden 

< 35 jaar 0 0 0 

36 – 45 jaar 7 88 8 

46 – 55 jaar 4 59 5 

56 – 65 jaar 6 67 6 

> 65 jaar 8 50 4 

Subtotaal 25 264 23 
 
Koppelingsgebieden 

< 35 jaar 4 9 1 

36 – 45 jaar 13 124 11 

46 – 55 jaar 14 198 17 

56 – 65 jaar 5 50 4 

> 65 jaar 8 37 3 

Subtotaal 44 417 36 
 
Bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 

< 35 jaar 21 141 12 

36 – 45 jaar 38 181 15 

46 – 55 jaar 23 112 10 

56 – 65 jaar 13 23 2 

> 65 jaar 7 15 1 

Subtotaal 102 471 40 

Totaal 171 1.154 99 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 
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Voor de opbouw van Figuur 6 werd aan de percelen de leeftijd van de betrokken 
bedrijfsleiders gekoppeld. Figuur 6 geeft dus weer tot welke leeftijdsgroep de ge-
bruikers behoren met gronden in de economische gebieden of de koppelingsgebieden. 
 
Zowel in de economische gebieden als de koppelingsgebieden is het grootste areaal in 
gebruik bij landbouwers in de leeftijdsklasse 36 tot 45 jaar en 46 tot 55 jaar. Het gaat 
voor beide leeftijdsgroepen in de koppelingsgebieden en in de economische gebieden 
telkens om zo’n 160 tot 195 ha. 
In de koppelingsgebieden is ruim 50 ha in gebruik bij bedrijfsleiders jonger dan 35 jaar 
en ruim 50 ha in gebruik bij bedrijfsleiders tussen 56 en 65 jaar. Zo’n 30 ha is in 
gebruik bij gepensioneerde bedrijfsleiders. 
In de economische gebieden is ongeveer 70 ha in gebruik bij de jongste bedrijfsleiders 
(minder dan 35 jaar), ongeveer 70 ha in gebruik bij bedrijfsleiders tussen 56 en 65 jaar 
en ruim 50 ha bij gepensioneerde bedrijfsleiders. 
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Figuur 6 : Verdeling van de gronden in het onderzoeksgebied volgens de leeftijdsklasse 
van de bedrijfsleider 

 
 
2.4.2.   Opvolging van de bedrijven 

In de enquête (148 respondenten) werd gepeild naar de opvolgingssituatie van de 
bedrijven. De resultaten zijn te zien in Tabel 13. 
Voor 63 bedrijfsleiders die jonger zijn dan 45 jaar is deze vraag nog niet van 
toepassing. In de economische gebieden zijn duidelijk meer bedrijven zonder opvolger 
dan bedrijven met een opvolger of misschien een opvolger (11 versus 3).  
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Voor de bedrijven in het koppelingsgebied zijn er meer bedrijven met een opvolger of 
misschien een opvolger dan bedrijven zonder opvolger (14 versus 11). 
De opvolgingssituatie is het meest gunstig voor bedrijven met zetel buiten het 
onderzoeksgebied. Hierbij beweren 32 bedrijfsleiders wel of misschien een opvolger te 
hebben tegenover 14 bedrijfsleiders zonder opvolger. 
Uitgedrukt in grondgebruik in het onderzoeksgebied is er voor 234 ha van het gebruik 
een opvolger, voor 150 ha misschien een opvolger en voor 198 ha geen opvolger. Voor 
378 ha van het gebruik is de huidige bedrijfsleider jonger dan 45 jaar en voor 200 ha 
zijn er geen gegevens. 
 

Tabel 13 : De opvolgingssituatie van de bedrijven volgens ligging bedrijfszetel 

Opvolgingsituatie bedrijven 
Ligging 

bedrijfszetel een opvolger misschien 
een opvolger

geen 
opvolger 

niet van 
toepassing 

Totaal 

Economische 
gebieden 2 1 11 6 20 

Koppelingsgebieden 7 7 11 14 39 

Buiten het onder-
zoeksgebied 15 17 14 43 89 

Totaal 24 25 36 63 148 

Bron : enquête (VLM,2003) 

 
 
2.4.3.   Gezinsinkomen 

Tabel 14 geeft een overzicht van het belang van het landbouwinkomen voor het 
gezinsinkomen voor bedrijven die deelnamen aan de enquête. Bijna de helft van de 
geënquêteerden is volledig van de land- en tuinbouwactiviteiten afhankelijk voor de 
inkomensvorming. Voor 34 bedrijfsleiders zijn de land- en tuinbouwactiviteiten het 
hoofdaandeel van het gezinsinkomen. Voor 38 bedrijven zijn de land- en tuinbouw-
activiteiten een nevenaandeel van het gezinsinkomen. Voor vijf bedrijven is de activiteit 
te klein om van een landbouwinkomen te kunnen spreken. 
Uit Tabel 14 blijkt ook dat de meerderheid van de bedrijven in de economische gebie-
den een belangrijk aandeel van hun inkomen uit de landbouw halen. In de koppelings-
gebieden komen relatief meer bedrijven voor die een belangrijk neveninkomen hebben 
buiten de landbouw. Dit wordt geïllustreerd in Kaart 8. 
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Tabel 14 : Samenstelling gezinsinkomen volgens ligging bedrijfszetel 

Samenstelling gezinsinkomen 
Ligging 

bedrijfszetel 
uitsluitend 

land- of 
tuinbouw 

hoofdaandeel 
uit land- of 
tuinbouw 

nevenaandeel 
uit land- of 
tuinbouw 

geen land- 
of tuin-
bouw 

Totaal 

Economische 
gebieden 11 3 6 0 20 

Koppelingsgebie-
den 17 8 13 1 39 

Buiten het onder-
zoeksgebied 43 23 19 4 89 

Totaal 71 34 38 5 148 

Bron : enquête (VLM, 2003) 

 
 
 

3. SAMENVATTING 

3.1. Algemene samenvatting 

Veeteelt is de belangrijkste landbouwactiviteit in het gebied. Het gaat hierbij vooral om 
de productietakken melkvee, vleesvee en varkens. De bedrijven zijn gespecialiseerd 
voor één van deze productietakken of de bedrijven combineren één of meerdere van 
deze productietakken. Het bodemgebruik is hierop afgestemd. Grasland, weiden, maïs 
en voederbieten zijn de hoofdteelten in het gebied. Daarnaast komen in de koppelings-
gebieden ook heel wat sierteeltbedrijven voor. Het gebied wordt ook gekenmerkt door 
de grote aanwezigheid van bedrijfjes die te klein zijn om als land- of tuinbouwbedrijf te 
typeren. Ze worden de groep “andere” bedrijven genoemd. 
 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de betrokkenen is 21 ha. Voor de bedrijven met 
hun zetel in de economische gebieden is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 14 ha, 
voor de bedrijven met hun zetel in de koppelingsgebieden bedraagt dit 13 ha en voor 
de bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied bedraagt dit 26 ha. De hoge aan-
wezigheid van de groep “andere” bedrijven en de sierteeltbedrijven in de koppelings-
gebieden beïnvloeden duidelijk het gemiddeld cijfer. 
De spreiding van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte is immers groot. De kleinere 
bedrijven (kleiner dan 20 ha) gebruiken slechts 33 % van het totaal grondgebruik terwijl 
de grotere bedrijven (meer dan 20 ha) 66 % van het grondgebruik vertegenwoordigen. 
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De spreiding van de bedrijfsgrootte of economische productie-omvang is ook zeer 
groot. Gemiddeld gezien hebben de sierteeltbedrijven, de gespecialiseerde melkvee-
bedrijven en varkensbedrijven en de bedrijven die melkvee, vleesvee en eventueel ook 
varkens combineren de grootste productie-omvang. De akkerbouwbedrijven en de 
gespecialiseerde vleesveebedrijven hebben gemiddeld gezien een lagere productie-
omvang.  
Gemiddeld gezien hebben de bedrijven met zetel in het onderzoeksgebied een lagere 
productie-omvang dan de bedrijven gevestigd buiten het gebied. 
Binnen de groep van de bedrijven met zetel in de economische gebieden worden 
achttien bedrijven getypeerd als klein of zeer klein terwijl acht bedrijven getypeerd 
worden als matig tot zeer groot. Voor de koppelingsgebieden komt dit neer op 
negentien zeer kleine of kleine bedrijven en 25 matig tot zeer grote bedrijven. De 
bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied kunnen verdeeld worden in 43 kleine 
tot zeer kleine bedrijven en 59 matig tot zeer grote bedrijven. Uitgedrukt in 
grondgebruik zijn de matig tot zeer grote bedrijven de belangrijkst. Ze gebruiken 
gezamenlijk 72 % van de gronden in het onderzoeksgebied. 
 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders is 48 jaar. De gemiddelde leeftijd van de 
bedrijfsleiders is het hoogst voor de bedrijven met zetel in economische gebieden 
(56 jaar) en het laagst voor de bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 
(45 jaar). De bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden worden uitgebaat door 
bedrijfsleiders met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar. Voor de verdeling van leeftijd 
van de bedrijfsleiders kunnen dezelfde conclusies worden getrokken als voor de 
bedrijfsgrootte. Uitgedrukt in aantal bedrijven zijn de bedrijfsleiders ouder dan 55 jaar 
het belangrijkst. Het gaat hierbij om 56 % van de bedrijven met zetel in de 
economische gebieden, om 30 % van de bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden 
en om 29 % van de bedrijven gevestigd buiten het onderzoeksgebied.  
De jongere bedrijfsleiders (jonger dan 55 jaar) zijn nochtans de grootste grond-
gebruikers. Ze gebruiken gezamenlijk 912 ha of bijna 80 % van de gronden. 
 
De opvolgingssituatie werd bevraagd in de enquête aan de bedrijfsleiders ouder dan 
45 jaar. De opvolgingssituatie is het meest gunstig voor bedrijven gevestigd buiten het 
onderzoeksgebied. De bedrijven met een opvolger zijn talrijker dan de bedrijven zonder 
opvolger. De situatie is echter zeer ongunstig voor bedrijven met zetel in de eco-
nomische gebieden. Maximum drie bedrijfsleiders hebben een opvolger. Voor de 
bedrijven gevestigd in de koppelingsgebieden is de opvolgingssituatie matig gunstig. 
Maximum veertien bedrijfsleiders hebben een opvolger tegenover elf bedrijfsleiders 
zonder opvolger. 
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Ongeveer de helft van de deelnemers aan de enquête haalt het gezinsinkomen 
volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten. Voor ongeveer een kwart vertegenwoordigt 
het landbouwinkomen het hoofdaandeel uit het gezinsinkomen terwijl voor een ander 
kwart het landbouwinkomen slechts een nevenaandeel is van het totaal inkomen. Een 
vijftal respondenten haalt eigenlijk niet echt een inkomen uit een land- of tuinbouw-
activiteit. 
 
 

3.2. Samenvatting per deelgebied 

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken per deelgebied is hieronder terug te 
vinden. Het gaat hierbij in eerste instantie om het landbouwareaal per deelgebied, het 
aantal gebruikers en het aantal bedrijfszetels. Vervolgens komen enkele bedrijfsken-
merken aan bod zoals de belangrijkste productierichtingen, de gemiddelde bedrijfs-
grootte en de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders. Ook wordt de samenstelling 
van het gezinsinkomen en de opvolgingssituatie van de geënquêteerden globaal 
weergegeven. De percentages zijn berekend op basis van het grondgebruik en niet op 
basis van de bedrijven. Bijvoorbeeld : voor het deelgebied EZ Rieme Noord behoren 
37 % van de gronden tot een bedrijf zonder opvolger en behoort 71 % van de gronden 
tot bedrijven die hun inkomen uitsluitend uit land- of tuinbouwactiviteiten halen. 
 
3.2.1.   Economische gebieden 

De deelgebieden met een oppervlakte geregistreerd landbouwgebruik in 2002 hoger 
dan 50 ha zijn, in dalende volgorde van landbouwgebruik : Z Kluizendok, EZ Rieme 
Noord en Z Langerbruggekaai. De deelgebieden met een oppervlakte geregistreerd 
landbouwgebruik lager dan 50 ha zijn, in dalende volgorde van landbouwgebruik : 
Z Sidmar, RB Hoeksken De Nest, ZRB Moervaart Zuid en ZRB Moervaart Noord. 
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EZ Rieme Noord 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik (2002) 94 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 24  

Aantal bedrijfszetels 9  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en 
varkens  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 54 jaar hoger 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 2,89 identiek 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

71 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel hoger 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 37 % geen opvolger veel hoger 

 
De EZ Rieme Noord telt 24 gebruikers, waarvan er negen gevestigd zijn in het deel-
gebied zelf. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op de 
betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn duidelijk ouder dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ongeveer identiek aan 
het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt 
door een zeer hoog aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig 
uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarvan de gebruiker 
geen opvolger heeft is veel hoger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. 
 
Z Kluizendok 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik (2002) 

276 ha geregistreerd – 103 
ha reeds onteigend = 173 ha  

Aantal gebruikers 45  

Aantal bedrijfszetels 13  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en 
varkens + “andere”  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 50 jaar hoger 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,20 hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden  

53 % enkel uit land- of tuin-
bouw identiek 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 29 % geen opvolger hoger 
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Het deelgebied Z Kluizendok telt 45 gebruikers, waarvan 13 gevestigd zijn in het 
deelgebied zelf. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op 
de betrokken bedrijven. Daarnaast komen er ook heel wat “andere” bedrijven voor. De 
bedrijfsleiders zijn iets ouder dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De productie-
omvang van de bedrijven is ook duidelijk hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele 
onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een gemiddeld aandeel 
gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en 
tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger 
heeft, is hoger dan gemiddeld. 
 
RB Hoeksken De Nest 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik (2002) 

42 ha geregistreerd – 6 ha 
reeds onteigend = 36 ha  

Aantal gebruikers 13  

Aantal bedrijfszetels 1  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en 
varkens  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 49 jaar identiek 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,24 hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

72 % enkel uit land- of 
tuinbouw veel hoger 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 4 % geen opvolger veel lager 

 
Het RB Hoeksken De Nest telt 13 gebruikers, waarvan één gevestigd is in het 
deelgebied zelf. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op 
de betrokken bedrijven. De leeftijd van de bedrijfsleiders komt overeen met het 
gemiddelde voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is 
hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt 
gekenmerkt door een zeer hoog aandeel gronden waarvan de gebruiker het 
gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden 
waarvan de gebruiker geen opvolger heeft, is bovendien veel lager dan gemiddeld voor 
het onderzoeksgebied. 
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Z Langerbruggekaai 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik (2002) 85 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 19  

Aantal bedrijfszetels 0  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en 
varkens  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 48 jaar identiek 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,97 veel hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

78 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel hoger 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 2 % geen opvolger veel lager 

 
Het deelgebied Z Langerbruggekaai telt 19 gebruikers. Geen enkele bedrijfszetel is 
gevestigd in het deelgebied zelf. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste 
productietakken op de betrokken bedrijven. De leeftijd van de bedrijfsleiders is identiek 
aan het gemiddelde voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de 
bedrijven is duidelijk veel hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeks-
gebied. Het gebied wordt bovendien gekenmerkt door een zeer hoog aandeel gronden 
waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten 
haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is zeer laag. 
 
Z Sidmar 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik (2002) 48 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 15  

Aantal bedrijfszetels 1  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

“andere” + melkvee, 
vleesvee en varkens  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 40 jaar veel lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 2,13 lager 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

45 % enkel uit land- of 
tuinbouw veel lager 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 1 % geen opvolger veel lager 
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Het deelgebied Z Sidmar telt 15 gebruikers, waarvan één gevestigd is in het deel-
gebied zelf. Het gebied wordt gekenmerkt door een groot aandeel bedrijven die 
eigenlijk te klein zijn om als land- of tuinbouwbedrijf te typeren. Daarnaast zijn melkvee, 
vleesvee en varkens de belangrijkste productietakken op de betrokken bedrijven. De 
bedrijfsleiders zijn duidelijk veel jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is ook duidelijk lager dan het gemiddeld cijfer voor 
het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer laag aandeel 
gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouw-
activiteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is 
zeer laag. 
 
ZRB Moervaart Noord 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik (2002) 23 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 6  

Aantal bedrijfszetels 0  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en 
varkens + “andere”  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 47 jaar lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,52 hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

52 % enkel uit land- of 
tuinbouw identiek 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 12 % geen opvolger lager 

 
Het ZRB Moervaart Noord telt zes gebruikers, waarvan geen enkel gevestigd is in het 
deelgebied zelf. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op 
de betrokken bedrijven. Daarnaast komen ook heel wat “andere” bedrijven voor. De 
bedrijfsleiders zijn iets jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De productie-
omvang van de bedrijven is hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeks-
gebied. Het aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit 
land- en tuinbouwactiviteiten haalt, is identiek aan het gemiddeld cijfer. Het percentage 
gronden waarvan de gebruiker geen opvolger heeft, is lager dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. 
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ZRB Moervaart Zuid 

 
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik (2002) 

39 ha geregistreerd – 20 ha 
reed onteigend = 19 ha  

17  

Kenmerk 

Aantal gebruikers 

Aantal bedrijfszetels 2  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en var-
kens + sierteelt + “andere”  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 44 jaar lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 2,79 identiek 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

20 % enkel uit land- of 
tuinbouw veel lager 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 30 % geen opvolger hoger 

 
Het ZRB Moervaart Zuid telt 17 gebruikers, waarvan er twee gevestigd zijn in het 
deelgebied zelf. Melkvee, vleesvee, varkens en sierteelt zijn de belangrijkste productie-
takken op de betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn jonger dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ongeveer identiek aan 
het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt 
door een zeer laag aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig 
uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarvan de gebruiker 
geen opvolger heeft, is hoger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. 
 
3.2.2.   Koppelingsgebieden 

De deelgebieden met een oppervlakte geregistreerd landbouwgebruik in 2002 hoger 
dan 50 ha zijn, in dalende volgorde van landbouwgebruik : Rieme Zuid, Langerbrugge 
Zuid, Doornzele Zuid, Doornzele Noord en Rieme Noord. De deelgebieden met een 
oppervlakte geregistreerd landbouwgebruik lager dan 50 ha zijn, in dalende volgorde 
van landbouwgebruik : Desteldonk Noord, Desteldonk Zuid, Zelzate Zuid, Sint-Kruis-
Winkel Zuid, Oostakker Noord en Klein Rusland West. 
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Klein Rusland West 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 3 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 2  

Aantal bedrijfszetels 0  

Meest voorkomende productie-
richtingen melkvee, vleesvee en varkens  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 47 jaar lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,5 hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

100 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel hoger 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 0 % geen opvolger veel lager 

 
Het koppelingsgebied Klein Rusland West telt slechts twee gebruikers en geen enkele 
bedrijfszetel. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op de 
betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn iets jonger dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is hoger dan het gemiddeld 
cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Alle gronden zijn in gebruik bij bedrijven die het 
gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten halen. Geen enkel perceel 
behoort tot een gebruiker zonder opvolger. 
 
Rieme Noord 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 54 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 18  

Aantal bedrijfszetels 5  

Meest voorkomende productie-
richtingen melkvee, vleesvee en varkens  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 54 jaar hoger 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,44 hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

70 % enkel uit land- of tuin-
bouw hoger 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 45 % geen opvolger veel hoger 
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Het koppelingsgebied Rieme Noord telt 18 gebruikers, waarvan er vijf gevestigd zijn in 
het deelgebied zelf. De bedrijfsleiders zijn duidelijk ouder dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is duidelijk hoger dan het 
gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door 
een hoog aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- 
en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen 
opvolger heeft, is zeer hoog. Het koppelinsgebied Rieme Noord en de EZ Rieme Noord 
hebben een gelijklopend profiel. 
 
Rieme Zuid 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 

128 ha geregistreerd – 1 ha 
reeds onteigend = 127 ha  

Aantal gebruikers 19  

Aantal bedrijfszetels 3  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en varkens 
+ sierteelt  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 48 jaar identiek 

Gemiddelde bedrijfsgrootte  3,94 veel hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

60 % enkel uit land- of tuin-
bouw hoger 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 13 % geen opvolger lager 

 
Het koppelingsgebied Rieme Zuid telt 19 gebruikers, waarvan er drie gevestigd zijn in 
het deelgebied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens komt ook sierteelt voorop de 
betrokken bedrijven. De leeftijd van de bedrijfsleiders is identiek aan het gemiddelde 
voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook duidelijk 
veel hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt 
gekenmerkt door een hoog aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen 
volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de 
gebruiker geen opvolger heeft, is laag. 
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Doornzele Noord 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik (2002) 

68 ha geregistreerd – 13 ha 
reeds onteigend = 55 ha  

Aantal gebruikers 23  

Aantal bedrijfszetels 5  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en varkens 
+ sierteelt  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 49 jaar identiek 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,26 hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

53 % enkel uit land- of tuin-
bouw identiek 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 16 % geen opvolger lager 

 
Het koppelingsgebied Doornzele Noord telt 23 gebruikers, waarvan er vijf gevestigd 
zijn in het deelgebied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens komt ook sierteelt voor 
in het gebied. De leeftijd van de bedrijfsleiders is identiek aan het gemiddelde voor het 
onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook duidelijk hoger dan 
het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt 
door een gemiddeld aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen 
volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de 
gebruiker geen opvolger heeft, is laag. 
 
Doornzele Zuid 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 81 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 30  

Aantal bedrijfszetels 12  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

sierteelt + melkvee, vleesvee 
en varkens  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 51 jaar hoger 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3 hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

60 % enkel uit land- of tuin-
bouw hoger 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 12 % geen opvolger lager 
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Het koppelingsgebied Doornzele Zuid telt 30 gebruikers, waarvan twaalf gevestigd zijn 
in het deelgebied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens is ook sierteelt een 
belangrijke productietak in het gebied. De bedrijfsleiders zijn ouder dan gemiddeld voor 
het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is hoger dan het 
gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt dan ook 
gekenmerkt door een hoog aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen 
volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de 
gebruiker geen opvolger heeft, is laag. 
 
Langerbrugge Zuid 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 

83 ha geregistreerd – 1 ha 
onteigend = 82 ha  

Aantal gebruikers 24  

Aantal bedrijfszetels 3  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en varkens 
+ sierteelt  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider  43 jaar lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,6 veel hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

86 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel hoger 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 9 % geen opvolger veel lager 

 
Het koppelingsgebied Langerbrugge Zuid telt 24 gebruikers, waarvan er drie gevestigd 
zijn in het deelgebied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens komt ook sierteelt voor 
op de betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn duidelijk jonger dan gemiddeld voor 
het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook duidelijk hoger 
dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt dan ook 
gekenmerkt door een zeer hoog aandeel gronden waarvan de gebruiker het 
gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden 
waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is zeer laag. 
 

Landbouwstudie 53



Gentse Kanaalzone 

Zelzate Zuid 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 29 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 9  

Aantal bedrijfszetels 0  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en varkens 
+ akkerbouw  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 42 jaar lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,23 hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

32 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel lager 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 0 % geen opvolger veel lager 

 
Het koppelingsgebied Zelzate Zuid telt negen gebruikers en geen enkele bedrijfszetel. 
Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken in het gebied. De 
bedrijfsleiders zijn duidelijk veel jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is ook hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele 
onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer laag aandeel gronden 
waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten 
haalt. Dit duidt op de aanwezigheid van landbouwbedrijven met een neveninkomen die 
toch een hoge productie-omvang realiseren op het bedrijf. Geen enkele grond behoort 
tot een gebruiker zonder opvolger. 
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Sint-Kruis-Winkel Zuid 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 26 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 10  

Aantal bedrijfszetels 2  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en varkens 
+ sierteelt  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 50 jaar hoger 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 2,83 identiek 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

19 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel lager 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 34 % geen opvolger veel hoger 

 
Het koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel telt tien gebruikers, waarvan er twee gevestigd 
zijn in het deelgebied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens komt ook sierteelt voor 
op de betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn iets ouder dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven benadert het gemiddeld 
cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer 
laag aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en 
tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger 
heeft, is hoog. 
 
Desteldonk Noord 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 

34 ha geregistreerd – 6 ha 
onteigend = 28 ha  

Aantal gebruikers 14  

Aantal bedrijfszetels 8  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

andere + sierteelt + melkvee 
en vleesvee   

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 47 jaar lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 2,53 lager 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

16 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel lager 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 10 % geen opvolger veel lager 
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Het koppelingsgebied Desteldonk Noord telt 14 gebruikers, waarvan er acht gevestigd 
zijn in het deelgebied zelf. Er komen heel wat bedrijven voor die eigenlijk te klein zijn 
om als land- of tuinbouwbedrijf te typeren. Naast melkvee, vleesvee komt ook sierteelt 
voorop de betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn jonger dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook lager dan het 
gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door 
een zeer laag aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit 
land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen 
opvolger heeft, is zeer laag. 
 
Desteldonk Zuid 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 33 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 8  

Aantal bedrijfszetels 5  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en varkens 
+ sierteelt + akkerbouw  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 44 jaar lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 3,72 veel hoger 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden  

23 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel lager 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den  28 % geen opvolger hoger 

 
Het koppelingsgebied Desteldonk Zuid telt acht gebruikers, waarvan vijf gevestigd zijn 
in het deelgebied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens komen ook sierteelt en 
akkerbouw voorop de betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn duidelijk jonger dan 
gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook 
veel hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt 
nochtans gekenmerkt door een zeer laag aandeel gronden waarvan de gebruiker het 
gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Dit duidt op de 
aanwezigheid van landbouwbedrijven met een neveninkomen die toch een hoge 
productie-omvang halen uit het landbouwbedrijf zelf. Het percentage gronden waarbij 
de gebruiker geen opvolger heeft, is hoger dan gemiddeld. 
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Oostakker Noord 

Kenmerk  
Vergelijking met 

gemiddeld cijfer voor 
onderzoeksgebied 

Oppervlakte land- of tuinbouw-
gebruik 23 ha geregistreerd  

Aantal gebruikers 6  

Aantal bedrijfszetels 1  

Meest voorkomende productie-
richtingen 

melkvee, vleesvee en varkens 
+ akkerbouw  

Gemiddelde leeftijd bedrijfsleider 46 jaar lager 

Gemiddelde bedrijfsgrootte 2,71 lager 

Samenstelling gezinsinkomen 
geënquêteerden 

39 % enkel uit land- of tuin-
bouw veel lager 

Opvolgingssituatie geënquêteer-
den 46 % geen opvolger veel hoger 

 
Het koppelingsgebied Oostakker Noord telt zes gebruikers, waarvan er één gevestigd 
is in het deelgebied zelf. De bedrijfsleiders zijn jonger dan gemiddeld voor het onder-
zoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is duidelijk lager dan het 
gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt dan ook 
gekenmerkt door een zeer laag aandeel gronden waarvan de gebruiker het 
gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden 
waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is hoog. 
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DEEL 3 GEVOLGEN VAN DE HAVENONTWIKKELING 

VOOR DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR 

Het onttrekken van landbouwgronden in het onderzoeksgebied heeft meervoudige 
gevolgen voor de betrokken bedrijven. Bedrijven zijn in mindere of meerdere mate af-
hankelijk van het onderzoeksgebied voor o.a. de inkomensvorming, de ruwvoeder-
winning en de mestafzet. 
Een eerste hoofdstuk geeft cijfers en berekeningen weer. Hoofdstuk 1 is dus een 
kwantitatieve analyse en geen kwalitatieve analyse. Deze studie doet met andere 
woorden geen uitspraak over de impact van de onttrekking van de gronden op de 
leefbaarheid van de bedrijven. De kritische grens van de leefbaarheid is voor elk bedrijf 
anders en afhankelijk van veel factoren. Niet alle factoren zijn gekend in deze studie. 
De afhankelijkheid of de kwetsbaarheid van de bedrijven wordt op basis van een vijftal 
factoren ingeschat. Een tweede hoofdstuk geeft de perceptie van de betrokkenen zelf 
weer. 
 
In deel 3 van deze studie-opdracht worden de gronden die reeds onteigend werden 
voor de aanleg van het Kluizendok, de Spoorlijn 55, de aanleg van het industrieterrein 
Moervaart Zuid en de natuurcompensaties in het huidige agrarisch gebied van 
Desteldonk Noord niet meegenomen in de berekeningen (in tegenstelling tot deel 2). 
Het geregistreerd landbouwgebruik in 2002 bedroeg 1.170 ha. Daarvan werd ongeveer 
152 ha reeds onteigend. Het resterend landbouwareaal bedraagt dus 1.018 ha. Vier 
bedrijven hebben hierdoor geen grondgebruik meer in het onderzoeksgebied. Het 
totaal aantal betrokken is dus 168. 
 
 

1. BELANG VAN DE GRONDEN VOOR DE BETROKKEN GEBRUI-

KERS 

In een eerste paragraaf wordt een analyse gemaakt van de bedrijfsoppervlakte die de 
betrokkenen hebben in het totaal onderzoeksgebied, de economische gebieden en de 
koppelingsgebieden. In de tweede paragraaf wordt een analyse gemaakt van de 
relatieve bedrijfsoppervlakte van de betrokkenen in de diverse gebieden. Een derde 
paragraaf bestudeert de ruwvoederbalans van de rundveebedrijven en in een vierde 
paragraaf wordt de problematiek van de mestafzet behandeld. De vijfde paragraaf 
toont het belang van de huiskavelpercelen. Een zesde paragraaf is een synthese van 
verschillende parameters. De kwetsbaarheid of de afhankelijkheid van de bedrijven tot 
het onderzoeksgebied, de economische en de koppelingsgebieden wordt ingeschat. 
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1.1. Absolute bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied 

1.1.1.   Absolute bedrijfsoppervlakte in het totaal onderzoeksgebied 

Alle betrokken bedrijven gebruiken een aantal hectare gronden in het onderzoeks-
gebied. Tabel 15 geeft de verdeling van de bedrijven weer per oppervlakteklasse van 
het gebruik in het onderzoeksgebied. Figuur 7 geeft de verdeling van het 
landbouwareaal weer volgens de klasse van absolute bedrijfsoppervlakte van hun 
gebruikers in het onderzoeksgebied. Kaart 9 is een illustratie. 
 

Tabel 15 : Verdeling van het aantal bedrijven per klasse van totale bedrijfsoppervlakte in 
het onderzoeksgebied en volgens ligging bedrijfszetel 

Aantal bedrijven met absolute 
bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied 

tussen Ligging bedrijfszetel 

< 2 ha 2 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha > 20 ha 

Totaal 

Economische gebieden 3 6 6 9 2 26 

Koppelingsgebieden 16 10 8 5 5 44 

Buiten het 
onderzoeksgebied 50 24 20 7 1 98 

Totaal 65 40 34 21 8 168 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 
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Figuur 7 : De verdeling van het landbouwareaal volgens de absolute bedrijfsoppervlakte 
van de bedrijven in het onderzoeksgebied 
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Uit Tabel 15 en Figuur 7 blijkt dat acht bedrijven meer dan 20 ha gebruiken in het 
onderzoeksgebied. Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 272 ha in het onderzoeks-
gebied. Eenentwintig bedrijven gebruiken tussen 10 en 20 ha gronden in het onder-
zoeksgebied en 34 bedrijven hebben er 5 tot 10 ha in gebruik. Het betreft 
respectievelijk 303 ha en 245 ha van het totaal landbouwgebruik in het onder-
zoeksgebied. Veertig bedrijven hebben tussen 2 ha en 5 ha in gebruik terwijl 
65 bedrijven minder dan 2 ha gebruiken in het onderzoeksgebied. Het betreft 131 ha 
en 65 ha gronden gelegen in het onderzoeksgebied. De meerderheid van de bedrijven 
met zetel buiten het onderzoeksgebied hebben minder dan 5 ha gebruik in het 
onderzoeksgebied. Omgekeerd hebben de bedrijven met zetel binnen het onderzoeks-
gebied vaak een grote oppervlakte in gebruik binnen deze grenzen. 
 
Tabel 16 geeft een overzicht van de relatie tussen de ligging van de bedrijfszetel en het 
grondgebruik tussen de verschillende deelgebieden. Zowel de rijen als de kolommen 
omvatten de deelgebieden. De rijen geven de ligging van de bedrijfszetel weer, de 
kolommen geven de ligging van de gronden weer. Bijvoorbeeld : bedrijven gevestigd in 
de economische zone Rieme Noord gebruiken gezamenlijk 57 ha in deze zone zelf, 
2 ha in het koppelingsgebied Klein Rusland West, 13 ha in het koppelingsgebied 
Rieme Noord en 9 ha in het koppelingsgebied Rieme Zuid. Kaart 3 is een illustratie. 
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Tabel 16 : Relatie tussen de ligging van de bedrijfszetel (rijen) en de ligging van de gronden, uitgedrukt in ha (kolommen) 

 
Ligging gronden 
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EZ Rieme Noord                   57 57 2 13 9 23 80 

RB Hoeksken De Nest  1    11  1    2        2 3 

ZRB Moervaart Zuid                   1 1  1 

Z Sidmar                  1 15 15 1 17 

Z Kluizendok                   1 1 136 137 2 1 11 15 152 

Totaal ec. gebieden                     57 1 1 16 1 136 211 2 2 2 1 13 20 1 41 252 
 

Desteldonk Zuid        28 4          3 3 33 35 

Desteldonk Noord                   6 6 21 1 22 27 

Doornzele Noord          18 1        4 4 18 22 

Doornzele Zuid                   16 18 4 37 12 40 2 55 92 

Langerbrugge Zuid                   1 24 26 5 16 21 47 

Oostakker Noord              3      3 3 

Rieme Noord                   11 1 11 27 40 67 78 

Rieme Zuid                   6 2 1 1 10 1 4 42 46 57 

Sint-Kruis-Winkel Zuid                 9  3 3 9 12 

Totaal kop. gebieden                     17 17 9 5 43 10 100 28 25 30 46 18 3 31 82 9 274 374 
 

Buiten ondezoeksgebied                   20 18 9 18 32 40 26 165 4 25 22 34 2 62 19 9 25 17 28 226 392 

Eindtotaal 95 36 19 23 48 85 172 476 32 25 55 81 3 82 23 53 127 26 29 542 1018 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 
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1.1.2.   Absolute bedrijfsoppervlakte in economische gebieden 

De analyse van de absolute bedrijfsoppervlakte kan ook per deelgebied worden 
gemaakt. Tabel 17 toont het aantal bedrijven per klasse van bedrijfsoppervlakte in de 
economische gebieden. 
 

Tabel 17 : Verdeling van het aantal bedrijven per klasse van bedrijfsoppervlakte in de 
economische gebieden en volgens ligging bedrijfszetel 

Aantal bedrijven met absolute bedrijfsoppervlakte in 
economische gebieden Ligging bedrijfszetel 

0 ha < 2 ha 2 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha > 20 ha 
Totaal 

Economische gebieden 

EZ Rieme Noord 0 0 4 3 2 0 9 

Z Kluizendok 0 1 3 2 6 1 13 

RB Hoeksken De Nest 0 1 0 0 0 0 1 

Z Sidmar 0 0 0 0 1 0 1 

ZRB Moervaart Zuid 0 2 0 0 0 0 0 

Subtotaal  0 4 7 5 9 1 26 
 

Koppelingsgebieden 

Rieme Noord 2 1 1 1 0 0 5 

Rieme Zuid 1 0 1 1 0 0 3 

Doornzele Noord 2 2 1 0 0 0 5 

Doornzele Zuid 6 2 0 3 1 0 12 

Langerbrugge Zuid 2 0 0 0 0 1 3 

Sint-Kruis-Winkel Zuid 1 0 1 0 0 0 2 

Desteldonk Noord 4 3 1 0 0 0 8 

Desteldonk Zuid 3 1 1 0 0 0 5 

Oostakker Noord 1 0 0 0 0 0 1 

Subtotaal 22 9 6 5 1 1 44 
 

Buiten onderzoeks-
gebied 39 35 11 9 4 0 98 

Totaal 61 48 24 19 14 2 168 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 
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Twee bedrijven gebruiken meer dan 20 ha in de economische gebieden (één bedrijf is 
gevestigd in Z Kluizendok en één in Langerbrugge Zuid). Veertien bedrijven gebruiken 
tussen 11 en 20 ha in de economische gebieden, 19 bedrijven gebruiken tussen 5 en 
10 ha en 24 bedrijven gebruiken tussen 2 en 5 ha in de economische gebieden. 
Tenslotte gebruiken 48 bedrijven minder dan 2 ha in de economische gebieden terwijl 
61 bedrijven geen gronden gebruiken in deze gebieden. 
 
In totaal gebruiken 35 bedrijven meer dan 5 ha in de economische gebieden. Hiervan 
zijn 15 bedrijven gevestigd in een economisch gebied (vijf in EZ Rieme Noord, één in 
Z Sidmar en negen in Z Kluizendok), zeven zijn gevestigd in een koppelingsgebied 
(vier in Doornzele Zuid, één in Langerbrugge Zuid, één in Rieme Noord en één in 
Rieme Zuid) en 13 zijn gevestigd buiten de grenzen van het onderzoeksgebied. 
 
1.1.3.   Absolute bedrijfsoppervlakte in koppelingsgebieden 

De analyse van de absolute bedrijfsoppervlakte in de koppelingsgebieden is te zien in 
Tabel 18. 
 

Tabel 18 : Verdeling van het aantal bedrijven per klasse van totale bedrijfsoppervlakte in 
de koppelingsgebieden en volgens ligging bedrijfszetel 

Aantal bedrijven met absolute bedrijfsoppervlakte in 
koppelingsgebieden Ligging bedrijfszetel 

0 ha < 2 ha 2 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha > 20 ha 
Totaal 

Economische gebieden 

EZ Rieme Noord 3 2 2 2 0 0 9 

Z Kluizendok 8 0 4 0 1 0 13 

RB Hoeksken De Nest 0 1 0 0 0 0 1 

Z Sidmar 0 1 0 0 0 0 1 

ZRB Moervaart Zuid 2 0 0 0 0 0 2 

Subtotaal 13 8 2 2 1 0 26 
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Aantal bedrijven met absolute bedrijfsoppervlakte in 

koppelingsgebieden Ligging bedrijfszetel 
0 ha < 2 ha 2 – 5 ha 5 – 10 ha 10 – 20 ha > 20 ha 

Totaal 

Koppelingsgebieden 

Rieme Noord 0 2 0 1 1 1 3 

Rieme Zuid 0 1 0 0 1 1 3 

Doornzele Noord 0 1 3 1 0 0 5 

Doornzele Zuid 0 6 2 3 0 1 12 

Langerbrugge Zuid 0 2 0 0 1 0 3 

Sint-Kruis-Winkel Zuid 0 1 0 1 0 0 2 

Desteldonk Noord 0 4 3 1 0 0 8 

Desteldonk Zuid 0 1 2 1 1 0 5 

Oostakker Noord 0 0 1 0 0 0 1 

Subtotaal 0 18 11 8 4 3 44 
 

Buiten 
onderzoeksgebied 26 38 17 15 1 1 98 

Totaal 39 64 30 25 6 4 168 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
Uit Tabel 18 blijkt dat vier bedrijven meer dan 20 ha in gebruik hebben in de 
koppelingsgebieden, zes bedrijven gebruiken er tussen 10 en 20 ha, 25 bedrijven 
gebruiken tussen 5 en 10 ha en dertig bedrijven gebruiken tussen 2 en 5 ha. In totaal 
gebruiken 64 bedrijven minder dan 2 ha in de koppelingsgebieden terwijl 39 bedrijven 
geen gronden gebruiken in het koppelingsgebied. 
 
In totaal gebruiken 35 bedrijven meer dan 5 ha in de koppelingsgebieden. Hiervan zijn 
17 bedrijven gevestigd buiten het onderzoeksgebied. Drie zijn gevestigd in een 
economisch gebied (één in Z Kluizendok en twee in EZ Rieme Noord) terwijl 15 
bedrijven gevestigd in een koppelingsgebied zelf (twee in Desteldonk Zuid, één in 
Desteldonk Noord, één in Doornzele Noord, vier in Doonzele Zuid, één in 
Langerbrugge Zuid, drie in Reime Noord, twee in Rieme Zuid, en één in Sint-Kruis-
Winkel).  
 
 

1.2. Relatieve bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied 

De relatieve bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied is de verhouding van de 
oppervlakte in gebruik in het onderzoeksgebied tot de totale bedrijfsoppervlakte. 
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1.2.1.   Relatieve bedrijfsoppervlakte in totaal onderzoeksgebied 

De relatieve bedrijfsoppervlakte van de bedrijven in het onderzoeksgebied is 
weergegeven in Tabel 19 en Figuur 8 volgens de ligging van de bedrijfszetel. Tabel 19 
toont het aantal bedrijven per klasse van relatieve bedrijfsoppervlakte terwijl Figuur 8 
de oppervlakteverdeling weergeeft. Kaart 10 is een illustratie. 
 

Tabel 19 : Verdeling van het aantal bedrijven per klasse van de relatieve bedrijfsopper-
vlakte in het onderzoeksgebied en volgens de ligging van de bedrijfszetel 

Aantal bedrijven met relatieve bedrijfsoppervlakte in het 
onderzoeksgebied tussen : Ligging 

bedrijfszetel 
1 – 10 % 11 – 20 % 21 – 40 % 41 – 60 % 61 – 80 % > 80 % 

Totaal 

Economische 
gebieden 1 1 4 0 5 15 26 

Koppelingsgebieden 1 1 6 5 10 21 44 

Buiten het 
onderzoeksgebied 45 20 17 5 4 7 98 

Totaal 47 22 27 10 19 43 168 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
Tabel 19 toont duidelijk het verschil tussen de bedrijven met een zetel in het 
onderzoeksgebied (zowel in economische gebieden als in koppelingsgebieden) en de 
bedrijven met een zetel buiten het onderzoeksgebied. Beduidend minder bedrijven met 
een zetel buiten het onderzoeksgebied hebben een hoge relatieve bedrijfsoppervlakte 
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied.  
 
Voor bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied is de verdeling als volgt. Zo’n 
45 bedrijven hebben minder dan 10 % van hun bedrijfsareaal in het onderzoeksgebied 
(samen 55 ha). Zo’n 20 bedrijven gebruiken tussen 11 % en 20 % van hun areaal in 
het onderzoeksgebied (93 ha). Zeventien bedrijven hebben 21 % tot 40 % van hun 
bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied (139 ha). In totaal hebben 16 bedrijven 
meer dan 40 % van hun areaal in het gebied. Het gaat hierbij om vijf bedrijven met 
40 % tot 60 % van hun areaal (25 ha), vier bedrijven met 61 % tot 80 % (54 ha) en 
zeven bedrijven met meer dan 80 % in het gebied (23 ha).  
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Voor de bedrijven met een zetel in een economische gebied of een koppelingsgebied 
ligt de verdeling totaal anders. Vijftien bedrijven met een zetel in de economische 
gebieden (150 ha) en 21 met een zetel in het koppelingsgebied (156 ha) zijn volledig of 
met 80 % van hun areaal in het onderzoeksgebied gelegen. Ze zijn m.a.w. volledig 
afhankelijk van het gebied. Vijf bedrijven met een zetel in de economische gebieden 
(78 ha) en tien met een zetel in het koppelingsgebied (158 ha) hebben 60 % tot 80 % 
van hun gronden in het onderzoeksgebied. Vijf bedrijven gevestigd in het koppelings-
gebied gebruiken ongeveer de helft van hun gronden (40 % tot 60 %) in het onder-
zoeksgebied. 
Voor de klasse tussen 20 % en 40 % van het bedrijfsareaal in het onderzoeksgebied 
gaat het om vier bedrijven gevestigd in de economische gebieden (23 ha) en zes in het 
koppelingsgebied (25 ha). 
Slechts twee bedrijven met een zetel in de economische gebieden en twee bedrijven 
gevestigd in het koppelingsgebied hebben minder dan 20 % van het areaal in het 
onderzoeksgebied. Het gaat in totaal om 2 ha in totaal. 
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Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 

Figuur 8 : De verdeling van het landbouwareaal volgens de relatieve bedrijfsoppervlakte 
van de bedrijven 

 
1.2.2.   Relatieve bedrijfsoppervlakte in de economische gebieden 

De relatieve bedrijfsoppervlakte in de economische gebieden is de verhouding tussen 
de bedrijfsoppervlakte gelegen in de economische gebieden en de totale bedrijfs-
oppervlakte. Tabel 20 geeft de cijfers. 
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Tabel 20 : Verdeling van het aantal bedrijven per klasse van relatieve bedrijfsoppervlakte 
in de economische gebieden en volgens de ligging van de bedrijfszetel 

Aantal bedrijven met relatieve bedrijfsoppervlakte in de 
economische gebieden 

Ligging bedrijfszetel 
0 % 1 – 

10 % 
21 –
40 % 

41 – 
60 % 

61 – 
80 % > 80 % 

Totaal 

Economische gebieden 

11 – 
20 % 

EZ Rieme Noord 0 0 0 1 2 9 

Z Kluizendok 0 0 5 6 13 

RB Hoeksken De 
Nest 0 0 1 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 1 

ZRB Moervaart Zuid 0 1 1 0 0 0 2 

Subtotaal  0 1 1 3 6 9 26 
 

Rieme Noord 2 2 0 1 0 0 5 

Rieme Zuid 1 0 2 0 0 0 3 

Doornzele Noord 2 0 1 0 0 0 5 

6 2 0 2 1 0 1 

3 3 

0 0 2 

0 

Z Sidmar 1 

0 

6 

Koppelingsgebieden 

0 

0 

2 

Doornzele Zuid 12 

Langerbrugge Zuid 2 0 0 0 1 0 0 

Sint-Kruis-Winkel 
Zuid 1 0 0 1 0 

Desteldonk Noord 4 1 1 0 1 0 8 

Desteldonk Zuid 3 1 1 0 0 0 5 

Oostakker Noord 1 0 0 0 0 0 1 

22 8 4 5 3 1 1 
 

Buiten 
onderzoeksgebied 39 37 11 1 1 1 102 

Totaal 61 16 19 7 8 11 168 

 

 

3 

0 0 2 

1 

0 

0 

Subtotaal 44 

8 

46 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 

Uit Tabel 20 blijkt dat elf bedrijven meer dan 80 % van hun gronden gebruiken in een 
economisch gebied, acht bedrijven gebruiken er tussen 61 % en 80 % van hun 
gronden, zeven tussen 41 % en 60 %, negentien bedrijven tussen 21 % en 40 % en 
zestien bedrijven tussen 11 en 20 %. In totaal gebruiken 46 bedrijven minder dan 10 % 
van hun gronden in een economisch gebied en 61 bedrijven hebben er totaal geen 
gebruik. 
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In totaal hebben 45 bedrijven meer dan 20 % van het bedrijfsareaal in een economisch 
gebied. Hiervan heeft meer dan de helft, namelijk 24 bedrijven, hun zetel gelegen in 
een economisch gebied (negen in EZ Rieme Noord, één in RB Hoeksken De Nest, één 
in Z Sidmar en alle 13 bedrijven gevestigd in Z Kluizendok). Tien bedrijven hebben hun 
zetel gelegen in een koppelingsgebied (twee in Desteldonk Noord, één in Doornzele 
Noord, vier in Doornzele Zuid, één in Langerbrugge Zuid, één in Rieme Noord en één 
in Sint-Kruis-Winkel). 
 
1.2.3.   Relatieve bedrijfsoppervlakte in de koppelingsgebieden 

De relatieve bedrijfsoppervlakte in de koppelingsgebieden is de verhouding tussen de 
bedrijfsoppervlakte gelegen in de koppelingsgebieden en de totale bedrijfsoppervlakte. 
Tabel 21 geeft de cijfers. 
 

Tabel 21 : Verdeling van het aantal bedrijven per klasse van relatieve bedrijfsoppervlakte 
in de koppelingsgebieden en volgens ligging bedrijfszetel 

Aantal bedrijven met relatieve bedrijfsoppervlakte in 
de koppelingsgebieden 

Ligging bedrijfszetel 
0 % 1 –

10 %
11 –

20 %
21 –

40 %
41 –

60 % > 80 % 

Economische gebieden        

EZ Rieme Noord 3 0 3 1 0 0 9 

8 3 1 1 0 0 0 

RB Hoeksken De Nest 0 0 0 0 0 0 1 

Z Sidmar 0 1 0 0 0 0 1 

ZRB Moervaart Zuid 2 0 0 0 0 0 2 

13 6 1 4 1 1 0 

61 – 
80 % 

Totaal 

 

2 

Z Kluizendok 13 

1 

0 

0 

Subtotaal 26 
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Aantal bedrijven met relatieve bedrijfsoppervlakte in 

de koppelingsgebieden 
Ligging bedrijfszetel 

0 % 1 –
10 %

11 –
20 %

21 –
40 %

41 –
60 %

61 – 
80 % > 80 % 

Totaal 

Koppelingsgebieden       

0 0 1 0 2 5 

Rieme Zuid 0 0 0 0 3 0 3 

Doornzele Noord 0 0 1 2 0 1 5 

Doornzele Zuid 0 1 1 1 3 

  

Rieme Noord 0 2 

0 

1 

0 6 12 

Langerbrugge Zuid 0 0 0 1 0 0 2 3 

Sint-Kruis-Winkel Zuid 0 0 0 2 

Desteldonk Noord 1 1 2 2 1 8 

Desteldonk Zuid 0 1 2 2 0 5 

Oostakker Noord 

0 0 2 0 

0 1 

0 0 

0 0 0 0 0 1 0 1 

Subtotaal  0 1 4 9 8 10 12 44 
         

37 14 3 5 98 

39 44 19 22 14 17 168 

 
Uit Tabel 21 blijkt dat zeventien bedrijven met meer dan 80 % van hun gronden 
gelegen zijn in een koppelingsgebied. Veertien bedrijven gebruiken er tussen 61 % en 
80 %, dertien bedrijven gebruiken er tussen 41 % en 60 %, tweeëntwintig bedrijven 
tussen 21 % en 40 % en negentien bedrijven hebben tussen 11 % en 20 % van hun 
gronden gelegen in een koppelingsgebied. In totaal hebben 44 bedrijven minder dan 
10 % van hun gronden in een koppelingsgebied en 39 bedrijven hebben er geen 
gronden. 
In totaal hebben 66 bedrijven meer dan 20 % van hun bedrijfsareaal in de koppelings-
gebieden. De meerderheid van deze bedrijven heeft zijn zetel eveneens in een 
koppelingsgebied. Dit geldt voor 39 bedrijven waarvan 4/5 met zetel in Desteldonk 
Zuid, 6/8 met zetel in Desteldonk Noord, 4/5 met zetel in Doornzele Noord, 11/12 met 
zetel in Doornzele Zuid, 3/3 met zetel in Langerbrugge Zuid, 1/1 met zetel in Oostakker 
Noord, 5/5 met zetel in Rieme Noord, 3/3 met zetel in Rieme Zuid en 2/2 met zetel in 
Sint-Kruis-Winkel. 
Er zijn eveneens zes bedrijven met zetel in een economisch gebied (vier met zetel in 
EZ Rieme Noord, één met zetel in RB Hoeksken De Nest en één met zetel in 
Z Kluizendok) die meer dan 20 % van hun totaal areaal hebben in een 
koppelingsgebied. Daarbij hebben 21 bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied 
een aandeel van meer dan 20 % van hun gronden in een koppelingsgebied. 

Buiten 
onderzoeksgebied 26 9 4 

Totaal 13 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM, 2003) 
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1.3. Ruwvoederwinning 

Ruwvoeders (gras, maïs, voederbieten) zijn de belangrijkste gewassen in het onder-
zoeksgebied. Veeteelt (gemengd of gespecialiseerd, melkvee of vleesvee) is de 
belangrijkste productietak bij de betrokken bedrijven. Deze bedrijven zijn afhankelijk 
van de teelten in het onderzoeksgebied voor de ruwvoederwinning. Het betreft 126 van 
de 168 betrokken bedrijven. 
De afhankelijkheid van de bedrijven wordt mede bepaald door de verhouding van ruw-
voederaanbod en ruwvoederbehoefte. 
Balansen berekend op basis van gemiddelde opbrengsten en behoeften voor 
Vlaanderen geven aan of er een tekort of overschot is aan ruwvoeders op de bedrijven. 
Tabel 22 geeft de cijfers voor de bedrijven betrokken bij het onderzoeksgebied. 
 

Tabel 22 : Ruwvoederbalans volgens ligging bedrijfstype 

Ruwvoederbalans 
Ligging bedrijfszetel 

Tekort Evenwicht Overschot 
Niet van 

toepassing Totaal Gemiddelde 
balans 

Economische 
gebieden 3 7 12 4 26 1,3 

Koppelingsgebieden 3 9 14 18 44 3,8 

Buiten het 
onderzoeksgebied 11 20 47 20 98 2,1 

Totaal 17 73 168 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 

 
Globaal gezien is de ruwvoederbalans van de betrokken bedrijven gunstig. Ongeveer 
73 bedrijven hebben momenteel een overschot aan ruwvoeders op het bedrijf. Dit 
betekent dat meer ruwvoeders worden geteeld dan noodzakelijk is voor de voedering 
van het rundvee. Voor 36 bedrijven is de ruwvoederbalans ongeveer in evenwicht. Bij 
zeventien bedrijven is er momenteel reeds een tekort aan ruwvoeders op het bedrijf 
voor de voedering van het rundvee. Gemiddeld gezien is de situatie het minst gunstig 
in de economische gebieden. 

 

1.4. Mestafzet 

De Europese nitraatrichtlijn heeft tot doel alle water te beschermen tegen nitraat-
verontreiniging vanuit de landbouw. De Europese nitraatrichtlijn werd in Vlaanderen 
omgezet in het mestdecreet. 

36 42 2,3 
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Het gebruik van dierlijke mest en kunstmest kan slechts als veilig worden beschouwd 
voor het milieu, het vee en de plantengroei waarvan een aantal regels in acht worden 
genomen. Het spreiden van mest is daarom aan vaste regels onderworpen. Zo gelden 
de periodes waarin geen mest uitgespreid mag worden en ook de bemestingsnormen. 
De bemestingsnormen bepalen de maximale hoeveelheid mest die per hectare 
landbouwgrond gespreid mag worden. Er wordt onderscheid gemaakt naar gewas-
groep en naar de kwetsbaarheid van het gebied. Zo zijn er de kwetsbare zones water 
en de kwetsbare zones natuur. 

 
Het mestoverschot op een bedrijf is het verschil tussen de hoeveelheid op het bedrijf 
geproduceerde en beschikbare mest (dierlijk en chemisch) en het gedeelte die daarvan 
op de eigen cultuurgronden kan worden opgebracht. Wat te veel is voor de eigen 
behoefte, is overschot. Tabel 23 geeft de cijfers voor de bedrijven betrokken bij het 
onderzoeksgebied. 
 

Tabel 23 : Grondbehoefte voor de afzet van dierlijke mest  

Bedrijven met 
voldoende gronden 

voor mestafzet 

Bedrijven met 
grondbehoefte voor 

mestafzet 
Totaal 

12 14 26 

28 16 44 

48 102 

Totaal 88 84 172 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 

 
In totaal zijn er 84 betrokken bedrijven die momenteel reeds een grondbehoefte 
hebben voor de afzet van hun dierlijke mest. Het gaat om 14 bedrijven gevestigd in de 
economische gebieden, 16 bedrijven gevestigd in de koppelingsgebieden en 54 
bedrijven gevestigd buiten het onderzoeksgebied. 
 

Voor het onderzoeksgebied is een kwetsbare zone water, namelijk Kluizen (drinkwater-
winning uit oppervlaktewater) van belang (zie Kaart 14). 

Ligging bedrijfszetel 

Economische gebieden 

Koppelingsgebieden 

Buiten het 
onderzoeksgebied 54 
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1.5. Kavelstructuren : huiskavel – veldkavel 

De huiskavel omvat alle percelen gelegen rond de bedrijfsgebouwen. De huiskavel-
percelen zijn de meest belangrijke percelen voor de bedrijven. Voor rundveebedrijven 
zijn deze percelen nodig voor hun dagelijkse, praktische bedrijfsvoering. Voor 
sierteeltbedrijven is het van belang dat de nutsvoorzieningen geconcentreerd blijven bij 
de bedrijfszetel. 
Voor deze studie-opdracht werd de huiskavel berekend door een GIS-programma 
waarbij de geregistreerde percelen die naast elkaar liggen, samengevoegd worden. Bij 
deze berekening is een onderschatting van de grootte van de huiskavel mogelijk. 
Percelen die in praktijk samen uitgebaat worden maar die gescheiden worden door een 
kleine waterloop, worden door het GIS-programma niet samengevoegd. 
De resultaten van de inschatting van de grootte van de huiskavel is te zien in Tabel 24. 

Tabel 24 : De ingeschatte grootte van de huiskavels per deelgebied 

 Naam deelgebied Oppervlakte 
huiskavel (ha) 

Economische gebieden EZ Rieme Noord 36 

Z Kluizendok 66 

 10 

 1 

 Z Sidmar 

 ZRB Moervaart Noord 2 

 ZRB Moervaart Zuid 10 

Koppelingsgebieden Klein Rusland West 0 

 Rieme Noord 19 

Rieme Zuid 18 

 17 

 Doornzele Zuid 

 

 

RB Hoeksken De Nest 

Z Langerbruggekaai  

1 

 

 

Doornzele Noord 

19 

 Langerbrugge Zuid 11 

 Zelzate Zuid 0 

 Sint-Kruis-Winkel Zuid 5 

 Desteldonk Noord 20 

 Desteldonk Zuid 15 

 Oostakker Noord 0 

 252 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (VLM,2003) 

Totaal 
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In totaal behoren 252 ha van de geregistreerde gronden tot de huiskavel van de 
bedrijven. Vooral in de economische gebieden Z Kluizendok en EZ Rieme Noord als in 
de koppelingsgebieden Desteldonk Noord, Desteldonk Zuid, Doonzele Noord, 
Doornzele Zuid, Rieme Noord en Rieme Zuid komen heel wat huiskavelpercelen voor 
(> 15 ha). 
 
 

1.6. Afhankelijkheid van de bedrijven 

1.6.1.   Afhankelijkheid van totaal onderzoeksgebied 

Voor ieder bedrijf wordt een afhankelijkheidsscore of kwetsbaarheidsscore berekend. 
Deze afhankelijkheid of kwetsbaarheid van een bedrijf ten opzichte van het onder-
zoeksgebied wordt berekend op basis van : 
1) het percentage van de bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied, 

3) de bedrijfsgrootte, 
4) de leeftijd van de bedrijfsleider, 
5) de ligging van de bedrijfszetel. 
Bij toenemend bedrijfspercentage, toenemend belang van de land- en tuinbouw-
activiteiten voor het gezinsinkomen, toenemende bedrijfsgrootte, afnemende leeftijd en 
ligging van de bedrijfszetel in het onderzoeksgebied wordt de afhankelijkheid groter. 
De bedrijven worden ingedeeld in vier groepen : de zeer sterk afhankelijke, de sterk 
afhankelijke, de matig afhankelijk en de minder afhankelijke bedrijven. De afhankelijk-
heid van de landbouwbedrijven ten opzichte van het onderzoeksgebied wordt 
weergegeven in Tabel 25 en Figuur 9. 
Tabel 25 toont niet alleen het aantal bedrijven maar ook hun oppervlakte grondgebruik 
volgens de ligging van de bedrijfszetel en de afhankelijkheid van het onderzoeks-
gebied.  

2) het belang van de land- en tuinbouwactiviteiten voor het gezinsinkomen, 
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Tabel 25 : Aantal bedrijven en oppervlakte grondgebruik in het onderzoeksgebied 
volgens ligging bedrijfszetel en volgens afhankelijkheid van het onder-
zoeksgebied 

Totale oppervlakte (ha) in 
 Aantal 

bedrijven Economisch 
gebied 

Koppelings-
gebied 

Onderzoeks-
gebied 

Zetel in economische gebieden 

Zeer sterk afhankelijk 8 100 16 116 

Sterk afhankelijk 14 94 25 118 

16 1 17 

2 0 2 

Subtotaal 26 42 253 
 
Zetel in koppelingsgebieden 

Zeer sterk afhankelijk 20 65 205 271 

19 33 60 93 

Matig afhankelijk 

Matig afhankelijk 2 

Minder afhankelijk 2 

211 

Sterk afhankelijk 

5 2 10 12 

Minder afhankelijk 0 0 0 0 

Subtotaal 44 100 275 376 
 
Zetel buiten onderzoeksgebied 

Zeer sterk afhankelijk 0 0 0 0 

Sterk afhankelijk 32 91 121 212 

Matig afhankelijk 36 51 117 

Minder afhankelijk 23 37 60 

Subtotaal 98 165 389 

Totaal 477 541 1.018 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 

 
De meerderheid van de bedrijven gevestigd in een koppelings- of economisch gebied 
zijn sterk tot zeer sterk afhankelijk van het onderzoeksgebied. Dit komt overeen met 
598 ha (of 59 %) van het totaal grondgebruik in het onderzoeksgebied. Slechts vier 
bedrijven gevestigd in de economische gebieden en vijf bedrijven gevestigd in de 
koppelingsgebieden kunnen als matig of minder afhankelijk van het onderzoeksgebied 
worden beschouwd. Dit komt overeen met 31 ha (of 3 %) grondgebruik. 

66 

30 

224 

168 
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Voor bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied is er een meer homogene 
verdeling over drie afhankelijkheidsklassen. Ongeveer één derde is minder afhankelijk, 
ongeveer één derde is matig afhankelijk en ongeveer één derde is sterk afhankelijk. 
Qua grondgebruik is de groep van de sterk afhankelijke bedrijven het grootst, namelijk 
211 ha (of 21 % van het totaal landbouwgebruik in onderzoeksgebied). Geen enkel 
bedrijf gevestigd buiten de grenzen van het onderzoeksgebied, kan als zeer sterk 
afhankelijk worden beschouwd.  
 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 

 
Kaart 11 en Figuur 10 tonen door welke groep bedrijven de gronden binnen het onder-
zoeksgebied worden gebruikt, opgesplitst naar economische gebieden en koppelings-
gebieden. 
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Figuur 9 : Aantal bedrijven volgens afhankelijkheid en volgens ligging bedrijfszetel 
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Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 

Figuur 10 : Verdeling van het landbouwareaal volgens de ligging en afhankelijkheid van 
de gebruikers 

 
Tabel 26 toont enkele kenmerken van de groepen bedrijven, ingedeeld naar hun afhan-
kelijkheid van het onderzoeksgebied. 
 

Tabel 26 : Aantal bedrijven, totale oppervlakte in onderzoeksgebied, gemiddelde leeftijd, 
gemiddelde bedrijfsgrootte en gemiddelde relatieve bedrijfsoppervlakte in 
onderzoeksgebied volgens afhankelijkheid van het onderzoeksgebied 

 Aantal 
bedrijven 

Gemiddel-
de leeftijd 

Gemiddelde 
index be-

drijfsgrootte 

Gemiddelde 
relatieve bedrijfs-
oppervlakte in on-
derzoeksgebied 

(%) 

Zeer sterk 
afhankelijk 28 387 4,00 83 

65 422 48 54 

Matig 
afhankelijk 146 47 3,10 

Minder 
afhankelijk 32 55 1,50 16 

Oppervlakte in 
onderzoeks-
gebied (ha) 

43 

Sterk 
afhankelijk 3,00 

43 20 

62 

Totaal 168 1.018 48 2,87 42 

 
Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 
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In totaal worden 32 bedrijven ondergebracht in de groep van de minder afhankelijke 
bedrijven. Deze bedrijven hebben een kleine bedrijfsgrootte, een relatief oudere 
bedrijfsleider of hebben slechts een klein aandeel van hun gronden gelegen binnen de 
grenzen van het onderzoeksgebied. Deze groep vertegenwoordigt slechts 62 ha van 
het grondgebruik. 
De groep van de matig afhankelijk bedrijven omvat 43 bedrijven. De groep van de sterk 
afhankelijke bedrijven omvat 65 bedrijven. Tot deze twee groepen behoren bedrijven 
die gemiddeld een gunstige bedrijfsgrootte hebben en uitgebaat worden door een 
relatieve jonge bedrijfsleider. Het grote verschil tussen de matig en sterk afhankelijke 
bedrijven is de relatieve bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied, namelijk 20 % 
voor de matig afhankelijke bedrijven en 54 % voor de sterk afhankelijke bedrijven. 

 
1.6.2.   Afhankelijkheid van economische gebieden 

De afhankelijkheid of kwetsbaarheid van een bedrijf ten opzichte van de economische 
gebieden wordt berekend op basis van :  

2) het belang van de land- en tuinbouwactiviteiten voor het gezinsinkomen, 
3) de bedrijfsgrootte, 
4) de leeftijd van de bedrijfsleider, 

Bedrijven die geen gronden gebruiken in de economische gebieden, zijn onderge-
bracht in de groep van de niet afhankelijke bedrijven. 
 
Tabel 27 geeft het aantal bedrijven en hun oppervlakte grondgebruik per klasse van 
afhankelijkheid van de economische gebieden. Tabel 28 gaat dieper in op de ligging 
van de bedrijfszetels. 

De groep van de zeer sterk afhankelijke bedrijven bestaat uit jonge bedrijfsleiders, 
bedrijven met een hoge tot zeer hoge bedrijfsgrootte en een gemiddelde relatieve 
bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied van 83 %. Het betreft 28 bedrijven met 
een totaal grondgebruik in het onderzoeksgebied van 387 ha. 

1) het percentage van de bedrijfsoppervlakte in de economische gebieden, 

5) de ligging van de bedrijfszetel in een economisch gebied. 
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Tabel 27 : Mate van afhankelijkheid van economische gebieden uitgedrukt in aantal 
bedrijven, totale oppervlakte in onderzoeksgebied, in economische gebieden 
en in koppelingsgebieden 

 Aantal 
bedrijven 

Oppervlakte in 
economisch 
gebied (ha) 

Oppervlakte in 
koppelingsgebied 

(ha) 

12 148 133 

Sterk afhankelijk 26 

Oppervlakte in 
onderzoeks-
gebied (ha) 

Zeer sterk afhankelijk 15 

245 157 88 

Matig afhankelijk 35 319 125 194 

34 137 61 

Niet ahankelijk 61 0 170 

168 1.018 477 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 

 

Aantal bedrijven volgens afhankelijkheid van economisch 
gebieden 

Ligging bedrijfszetel 
Zeer sterk 
afhankelijk

Sterk af-
hankelijk

Minder 
afhankelijk 

Niet af-
hankelijk 

Totaal 

Minder afhankelijk 76 

170 

Totaal 541 

Tabel 28 : Aantal bedrijven volgens afhankelijkheid tot de economische gebieden en 
ligging van de bedrijfszetel 

Matig af-
hankelijk

Economische gebieden 

EZ Rieme Noord 3 3 3 0 0 

Z Kluizendok 9 1 1 0 

RB Hoeksken De Nest 0 0 1 0 

Z Sidmar 0 1 0 0 

ZRB Moervaart Zuid 0 1 1 0 

9 

2 13 

0 1 

0 1 

0 2 

Subtotaal 12 5 6 3 0 26 
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Aantal bedrijven volgens afhankelijkheid van economisch 

gebieden 
Ligging bedrijfszetel 

Zeer sterk 
afhankelijk

Sterk af-
hankelijk

Matig af-
hankelijk

Minder 
afhankelijk 

Niet af-
hankelijk 

Totaal 

Koppelingsgebieden 

Rieme Noord 0 1 2 0 2 5 

Rieme Zuid 0 1 1 0 1 3 

Doornzele Noord 0 1 0 2 2 5 

Doornzele Zuid 0 1 3 2 6 12 

Langerbrugge Zuid 0 1 0 0 2 3 

Sint-Kruis-Winkel Zuid 0 0 0 1 1 2 

Desteldonk Noord 0 1 0 3 4 8 

Desteldonk Zuid 0 0 1 1 3 5 

0 0 0 0 1 1 

Subtotaal  0 6 7 9 22 43 
 

Buiten 
onderzoeksgebied 0 15 22 22 39 98 

Totaal 12 26 35 34 61 168 

Oostakker Noord 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 
 
In totaal kunnen 12 bedrijven worden ondergebracht in de groep van de zeer sterk 
afhankelijke bedrijven van de economische gebieden. Drie bedrijven zijn gevestigd in 
EZ Rieme Noord en negen in Z Kluizendok. Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 148 
ha waarvan het grootste deel in de economische gebieden, namelijk 133 ha, en 15 ha 
in de koppelingsgebieden. 
 
De groep van de sterk afhankelijke bedrijven van de economische gebieden telt 
26 bedrijven. Vijf bedrijven zijn gevestigd in een economisch gebied, namelijk drie in 
EZ Reime Noord en twee in Z Kluizendok terwijl zes bedrijven gevestigd zijn in een 
koppelingsgebied, namelijk één in Desteldonk Noord, één in Doornzele Noord, één in 
Doornzele Zuid, één in Langerbrugge Zuid, één in Rieme Noord en één in Rieme Zuid. 
Daarnaast zijn 15 bedrijven gevestigd buiten het onderzoeksgebied. 
Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 245 ha waarvan 157 ha in de economische 
gebieden en 88 ha in de koppelingsgebieden. 
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De groep van de matig afhankelijke bedrijven van de economische gebieden telt 
35 bedrijven. Zes bedrijven zijn gevestigd in een economisch gebied, namelijk drie in 
EZ Reime Noord, één in ZRB Moervaart Zuid, één in Z Sidmar en één in Z Kluizendok 
terwijl zeven bedrijven gevestigd zijn in een koppelingsgebied, namelijk één in 
Desteldonk Zuid, drie in Doornzele Zuid, twee in Rieme Noord en één in Rieme Zuid. 
Daarnaast zijn 22 bedrijven gevestigd buiten het onderzoeksgebied. 
Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 319 ha waarvan 125 ha in de economische 
gebieden en 194 ha in de koppelingsgebieden. 
 
De groep van de minder afhankelijke bedrijven van de economische gebieden telt 
34 bedrijven. Drie bedrijven zijn gevestigd in een economisch gebied, namelijk één in 
RB Hoeksken De Nest, één in ZRB Moervaart Zuid en één in Z Kluizendok. De groep 
minder afhankelijke bedrijven telt negen bedrijven gevestigd in de koppelingsgebieden. 
Daarnaast zijn 22 bedrijven gevestigd buiten het onderzoeksgebied. 
Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 137 ha waarvan 61 ha in de economische 
gebieden en 76 ha in de koppelingsgebieden. 
 
Tenslotte zijn er 61 bedrijven die geen gronden gebruiken in de economische 
gebieden, waarvan 39 met zetel buiten het onderzoeksgebied en 22 met zetel in een 
koppelingsgebied. Deze bedrijven gebruiken 170 ha in de koppelingsgebieden. 
 
 
1.6.3.   Afhankelijkheid van koppelingsgebieden 

De afhankelijkheid of kwetsbaarheid van een bedrijf ten opzichte van de koppelings-
gebieden wordt berekend op basis van : 
1) het percentage van de bedrijfsoppervlakte in de koppelingsgebieden, 
2) het belang van de land- en tuinbouwactiviteiten voor het gezinsinkomen, 
3) de bedrijfsgrootte, 
4) de leeftijd van de bedrijfsleider, 
5) de ligging van de bedrijfszetel in een koppelingsgebied. 
Bedrijven die geen gronden gebruiken in de koppelingsgebieden, zijn ondergebracht in 
de groep van de niet afhankelijke bedrijven. 
 
Tabel 29 geeft het aantal bedrijven en hun oppervlakte grondgebruik per klasse van af-
hankelijkheid van de koppelingsgebieden. Tabel 30 gaat dieper in op de ligging van de 
bedrijfszetels. 
 

Landbouwstudie 83



Gentse Kanaalzone 

Tabel 29 : Mate van afhankelijkheid van de koppelingsgebieden uitgedrukt in aantal be-
drijven, totale oppervlakte in onderzoeksgebied, in economische gebieden en 
in koppelingsgebieden 

 Aantal 
bedrijven 

Oppervlakte in 
onderzoeksgebied 

(ha) 

Oppervlakte in 
economisch 
gebied (ha) 

Oppervlakte in 
koppelings-
gebied (ha) 

Zeer sterk afhankelijk 19 245 58 197 

Sterk afhankelijk 41 289 110 179 

Matig afhankelijk 37 166 68 98 

Minder afhankelijk 32 148 81 67 

Niet afhankelijk 39 158 158 0 

Totaal 168 1.018 477 542 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 
 

Tabel 30 : Aantal bedrijven volgens afhankelijkheid van de koppelingsgebieden en lig-
ging van de bedrijfszetel 

Aantal bedrijven volgens afhankelijkheid van 
koppelingsgebieden 

Ligging bedrijfszetel 
Zeer sterk 
afhankelijk 

Sterk af-
hankelijk 

Matig af-
hankelijk

Minder af-
hankelijk 

Niet af-
hankelijk

Totaal 

Economische gebieden 

EZ Rieme Noord 0 0 1 5 3 9 

Z Kluizendok 0 3 1 1 8 13 

RB Hoeksken De Nest 0 0 0 1 0 1 

Z Sidmar 0 0 0 1 0 1 

ZRB Moervaart Zuid 0 0 0 0 2 2 

Subtotaal 0 3 2 8 13 26 
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Aantal bedrijven volgens afhankelijkheid van 

koppelingsgebieden 
Ligging bedrijfszetel 

Zeer sterk 
afhankelijk 

Sterk af-
hankelijk 

Matig af-
hankelijk

Minder af-
hankelijk 

Niet af-
hankelijk

Totaal 

Koppelingsgebieden 

Rieme Noord 4 1 0 0 0 5 

Rieme Zuid 2 1 0 0 0 3 

Doornzele Noord 2 2 1 0 0 5 

Doornzele Zuid 5 5 1 1 0 12 

Langerbrugge Zuid 3 0 0 0 0 3 

Sint-Kruis-Winkel Zuid 0 2 0 0 0 2 

Desteldonk Noord 2 2 3 1 0 8 

Desteldonk Zuid 1 4 0 0 0 5 

Oostakker Noord 0 1 0 0 0 1 

Subtotaal  19 18 5 2 0 44 
 

Buiten 
onderzoeksgebied 0 20 30 22 26 98 

Totaal 19 41 37 32 39 168 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 
 
De groep van de zeer sterk afhankelijke bedrijven van de koppelingsgebieden telt 
19 bedrijven. Deze bedrijven zijn gevestigd in een koppelingsgebied zelf, namelijk twee 
in Desteldonk Noord, één in Desteldonk Zuid, twee in Doornzele Noord, vijf in 
Doornzele Zuid, drie in Langerbrugge Zuid, vier in Rieme Noord en twee in Rieme 
Zuid. 
Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 245 ha waarvan de meerderheid gelegen in de 
koppelingsgebieden, namelijk 197 ha, en 58 ha in de economische gebieden. 
 
De groep van de sterk afhankelijke bedrijven van de koppelingsgebieden telt veertig 
bedrijven. Hiervan zijn 18 bedrijven zijn gevestigd in een koppelingsgebied, namelijk 
twee in Desteldonk Noord, vier in Desteldonk Zuid, twee in Doornzele Noord, vijf in 
Doornzele Zuid, één in Oostakker Noord, één in Rieme Noord, één in Rieme Zuid en 
twee in Sint-Kruis-Winkel. Drie bedrijven gevestigd in Z Kluizendok zijn eveneens sterk 
afhankelijk van de koppelingsgebieden. Daarnaast zijn 19 bedrijven gevestigd buiten 
het onderzoeksgebied sterk afhankelijk van de koppelingsgebieden. 
Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 289 ha waarvan 179 ha gelegen in de koppe-
lingsgebieden en 110 ha in de economische gebieden. 
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De groep van de matig afhankelijke bedrijven van de koppelingsgebieden telt 
37 bedrijven. De meerderheid, namelijk 30 bedrijven, zijn gevestigd buiten het onder-
zoeksgebied. Twee bedrijven zijn gevestigd in een economisch gebied, namelijk één in 
EZ Reime Noord en één in Z Kluizendok. Vijf bedrijven zijn gevestigd zijn in een 
koppelingsgebied, namelijk drie in Desteldonk Noord, één in Doornzele Noord en één 
in Doornzele Zuid. 
Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 166 ha waarvan 98 ha in de koppelings-
gebieden en 68 ha in de economische gebieden. 
 
In totaal kunnen 32 bedrijven worden ondergebracht in de groep van de minder 
afhankelijke bedrijven. Hiervan zijn 22 bedrijven gevestigd buiten het onderzoeks-
gebied. Twee bedrijven hebben hun zetel in een koppelingsgebied zelf, namelijk één in 
Desteldonk Noord en één in Doornzele Zuid. Daarnaast hebben acht bedrijven hun 
zetel gelegen in een economisch gebied. 
Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 148 ha waarvan 68 ha in de koppelings-
gebieden en 80 ha in de economische gebieden. 
 
Tenslotte zijn er 39 bedrijven die niet afhankelijk zijn van de koppelingsgebieden. 
Hiervan zijn 13 bedrijven gevestigd in de economische gebieden en 26 buiten het 
onderzoeksgebied. Deze bedrijven gebruiken 158 ha in de economische gebieden. 
 
1.6.4.   Relatie tussen afhankelijkheid onderzoeksgebied, afhankelijk-

heid economische gebieden en afhankelijkheid koppelings-
gebieden 

In bovenstaande paragrafen 1.6.1 tot 1.6.3. wordt de afhankelijkheid ten opzichte van 
het totaal onderzoeksgebied, van de economische gebieden en van de koppelings-
gebieden los van elkaar berekend. Maar een aantal bedrijven hebben zowel gronden in 
de economische gebieden als in de koppelingsgebieden. De meeste bedrijven zijn dus 
van beide gebieden, in meer of in minder mate, afhankelijk. 
 
Onderstaande Tabellen 31, 32 en 33 tonen het aantal bedrijven, de oppervlakteverde-
ling in de economische gebieden en de oppervlakteverdeling in de koppelingsgebieden 
in relatie tot de afhankelijkheid van de bedrijven tot de economische gebieden (lijnen) 
en koppelingsgebieden (kolommen). 
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Tabel 31 : Relatie tussen afhankelijkheid economische gebieden en afhankelijkheid kop-
pelingsgebieden, uitgedrukt in aantal bedrijven 

 Afhankelijkheid koppelingsgebieden  

Zeer 
sterk Sterk Matig Minder Niet 

Totaal 

Zeer sterk 0 3 2 0 7 12 

Sterk 6 4 2 2 12 26 

Matig 4 6 12 5 8 35 

Minder 0 4 7 11 12 34 

A
fh
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lij
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m
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ch

e 
ge
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ed

en
 

Niet 10 23 14 14 0 61 

Totaal  20 40 37 32 39 168 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 
 

Tabel 32 : Relatie tussen afhankelijkheid economische gebieden en afhankelijkheid kop-
pelingsgebieden, uitgedrukt in oppervlaktegebruik (ha) in economische gebie-
den 

 Afhankelijkheid koppelingsgebieden 
 Zeer 

sterk Sterk Matig Minder Niet 
Totaal 

Zeer sterk 0 54 29 0 51 133 

Sterk 40 23 12 16 66 157 

Matig 18 27 17 37 27 125 

Minder 0 8 10 27 15 61 

A
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Niet 0 0 0 0 0 0 

Totaal  58 110 68 81 158 477 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 
 

Tabel 33 : Relatie tussen afhankelijkheid economische gebieden en afhankelijkheid kop-
pelingsgebieden, uitgedrukt in oppervlaktegebruik (ha) in koppelingsgebieden 

 Afhankelijkheid koppelingsgebieden 
 Zeer 

sterk Sterk Matig Minder Niet 
Totaal 

Zeer sterk 0 3 12 0 0 15 

Sterk 61 16 4 6 0 88 

Matig 104 53 20 18 0 194 

Minder 0 20 33 22 0 75 

A
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m
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Niet 41 79 29 21 0 170 

Totaal  206 171 98 67 0 542 

Bron : mestbankgegevens (2001-2002) en enquête (2003) 
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Uit Tabellen 31, 32 en 33 komt naar voor dat er acht groepen bedrijven te onderschei-
den zijn : 
 
1) Bedrijven die zowel van de koppelingsgebieden als de economische gebieden 

sterk tot zeer sterk afhankelijk zijn. 
Het betreft in totaal 13 bedrijven waarvan er vier gevestigd buiten het onderzoeks-
gebied, drie in een economisch gebied (Z Kluizendok) en zes in een koppelingsge-
bied (één in Desteldonk Noord, één in Doornzele Noord, één in Doornzele Zuid, 
één in Langerbrugge Zuid, één in Rieme Noord en één in Rieme Zuid). Deze 
bedrijven gebruiken gezamenlijk 80 ha in de koppelingsgebieden en 117 ha in de 
economische gebieden. 

 
2) Bedrijven die zowel van de koppelingsgebieden als de economische gebieden 

matig tot minder afhankelijk zijn. 
Het betreft in totaal 35 bedrijven waarvan er 24 bedrijven gevestigd buiten het 
onderzoeksgebied, zes gevestigd in een economisch gebied (drie in EZ Rieme 
Noord, één in ZRB Moervaart Zuid, één in Z Sidmar en één in Z Kluizendok) en vijf 
in een koppelingsgebied (drie in Desteldonk Noord en twee in Doornzele Zuid). De 
bedrijven gebruiken gezamenlijk 91 ha in de economische gebieden en 93 ha in de 
koppelingsgebieden. 

 
3) Bedrijven die sterk tot zeer sterk afhankelijk zijn van de economische gebie-

den en matig tot minder afhankelijk zijn van de koppelingsgebieden. 
Het betreft in totaal zes bedrijven waarvan er twee gevestigd buiten het onder-
zoeksgebied en vier in een economisch gebied (drie in EZ Rieme Noord en één in 
Z Kluizendok). De bedrijven gebruiken gezamenlijk 57 ha in de economische 
gebieden en 22 ha in de koppelingsgebieden. 

4) Bedrijven die sterk tot zeer sterk afhankelijk zijn van de koppelingsgebieden 
en matig tot minder afhankelijk zijn van de economische gebieden. 
Het betreft in totaal 14 bedrijven waarvan er drie gevestigd buiten het 
onderzoeksgebied en elf in de koppelingsgebieden (twee in Desteldonk Zuid, twee 
in Doornzele Noord, drie in Doornzele Zuid, twee in Rieme Noord, één in Rieme 
Zuid en één in Sint-Kuis-Winkel). De bedrijven gebruiken gezamenlijk 53 ha in de 
economische gebieden en 177 ha in de koppelingsgebieden. 

 
5) Bedrijven die sterk tot zeer sterk afhankelijk zijn van de economische gebie-

den en niet afhankelijk zijn van de koppelingsgebieden. 
Het betreft in totaal 19 bedrijven waarvan er negen gevestigd buiten het 
onderzoeksgebied en tien in de economische gebieden (drie in EZ Rieme Noord en 
zeven in Z Kluizendok). De bedrijven gebruiken gezamenlijk 117 ha in de economi-
sche gebieden. 
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6) Bedrijven die matig tot minder afhankelijk zijn van de economische gebieden 
en niet afhankelijk zijn van de koppelingsgebieden. 
Het betreft in totaal 20 bedrijven waarvan er 17 gevestigd buiten het onder-
zoeksgebied en drie in de economische gebieden (twee in ZRB Moervaart Zuid en 
één in Z Kluizendok). De bedrijven gebruiken gezamenlijk 42 ha in de economische 
gebieden  

 
7) Bedrijven die sterk tot zeer sterk afhankelijk zijn van de koppelingsgebieden 

en niet afhankelijk zijn van de economische gebieden. 
Het betreft in totaal 33 bedrijven waarvan er 13 gevestigd buiten het onder-
zoeksgebied en 20 in de koppelingsgebieden (drie in Desteldonk Zuid, drie in 
Desteldonk Noord, één in Doornzele Noord, zes in Doornzele Zuid, twee in 
Z Langerbrugge, één in Oostakker-Noord, twee in Rieme Noord, één in Rieme Zuid 
en één in Sint-Kruis-Winkel). De bedrijven gebruiken gezamenlijk 120 ha in de 
koppelingsgebieden. 

 
8) Bedrijven die matig tot minder afhankelijk zijn van de koppelingsgebieden niet 

afhankelijk zijn van de economische gebieden. 
Het betreft in totaal 28 bedrijven waarvan er 26 gevestigd buiten het onder-
zoeksgebied en twee in de koppelingsgebieden (één in Desteldonk Noord en één in 
Doornzele Noord). De bedrijven gebruiken gezamenlijk 50 ha in de koppelings-
gebieden. 

 
 

2. WAARDERING VAN DE GRONDEN DOOR DE BETROKKEN 

GEBRUIKERS 

2.1. Belang van gronden in de economische gebieden 

Aan de geënquêteerden werd hun mening gevraagd naar een inschatting van de 
gevolgen van de havenuitbreiding in de economische gebieden van de Gentse Kanaal-
zone voor hun bedrijf. 
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Tabel 34 : Belang van de gronden in de economische gebieden van het onderzoeks-
gebied 

Situering 
bedrijfszetel 

Zeer 
belang

rijk 
Belang

rijk 
Weinig 
belang

rijk 

Niet 
belang

rijk 

Ik weet 
het 
niet 

Geen 
ant-

woord 

Geen 
gronden in 

econo-
mische 

gebieden 

Totaal 

Economische 
gebieden 20       20 

Koppelings-
gebieden 20     8 11 39 

Buiten onder-
zoeksgebied 38 6 1 3 1 19 21 89 

Totaal 78 6 1 3 1 27 32 148 

Bron : enquête (VLM,2003) 

 
Uit Tabel 34 blijkt dat elf bevraagde bedrijven gevestigd in de koppelingsgebieden en 
21 bevraagde bedrijven gevestigd buiten het onderzoeksgebied geen gronden gebrui-
ken in de economische gebieden. 
 
Alle bedrijfsleiders met een bedrijfszetel in de economische gebieden gaven aan dat 
hun gronden gelegen in de economische gebieden zeer belangrijk zijn voor het bedrijf. 
Alle bedrijfsleiders met zetel in de koppelingsgebieden en areaal in gebruik in de 
economische gebieden gaven eveneens aan dat deze gronden zeer belangrijk zijn 
voor het bedrijf. Slechts vier bedrijfsleiders met zetel buiten de het onderzoeksgebied 
geven aan dat de gronden in de economische gebieden minder of niet belangrijk zijn 
voor het bedrijf.  
 
De bedrijfsleiders die aangaven dat deze gronden belangrijk tot zeer belangrijk zijn 
voor hun bedrijf (84) hadden daarvoor de volgende redenen : deze gronden : 
− zijn huiskavels. Dit zijn de weiden aansluitend aan de bedrijfsgebouwen ; 
− verliezen betekent een aanzienlijk areaalverlies. Dit is nefast voor de inkomens-

vorming. Het geeft aanleiding tot inkomensverlies, grote problemen voor mestafzet, 
problemen voor ruwvoederwinning en andere ; 

− zijn gronden voor de uitplant van sierteeltgewassen ; 
− zijn de enige bedrijfsgronden. Deze gronden verliezen betekent het einde van dit 

bedrijf. 
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2.2. Belang van gronden in de koppelingsgebieden 

Aan de geënquêteerden werd eveneens hun mening gevraagd naar een inschatting 
van het belang van de gronden in de koppelingsgebieden van de Gentse Kanaalzone 
voor hun bedrijf. 
 

Tabel 35 : Belang van de gronden in één van de koppelingsgebieden in het onderzoeks-
gebied 

Situering 
bedrijfszetel 

Zeer 
belang

rijk 
Belang

rijk 
Weinig 
belang

rijk 

Niet 
belang

rijk 

Ik weet 
het 
niet 

Geen 
ant-

woord 

Geen 
gronden in 

econo-
mische 

gebieden 

Totaal 

Economische 
gebieden 7  1 2  10  20 

Koppelings-
gebieden 37 2    8 11 39 

Buiten onder-
zoeksgebied 46 5 1 12 3 20 2 89 

Totaal 90 7 2 14 3 30 2 148 

Bron : enquête (VLM,2003) 

 
Tabel 35 geeft aan dat er twee bevraagde bedrijven zijn die geen gronden gebruiken in 
één van de koppelingsgebieden. Twee derden (97) van de geënquêteerden geven aan 
dat de gronden in de koppelingsgebieden belangrijk tot zeer belangrijk zijn voor hun 
bedrijf. Alle bedrijfsleiders met bedrijfszetel in de koppelingsgebieden vinden deze 
gronden belangrijk tot zeer belangrijk voor hun bedrijf. In tegenstelling met de gronden 
in de economisch gebieden, vindt slechts de helft van de geënquêteerden met hun 
bedrijfszetel buiten het onderzoeksgebied de gronden gelegen binnen één van de 
koppelingsgebieden belangrijk voor het bedrijf. 
 
De bedrijfsleiders die aangaven dat deze gronden belangrijk tot zeer belangrijk zijn 
voor hun bedrijf (97) hadden daarvoor de volgende redenen : deze gronden 
− zijn huiskavels ; 
− verliezen betekent een aanzienlijk areaalverlies. De leefbaarheid van het bedrijf 

komt hierdoor in gedrang. Het geeft aanleiding tot grote problemen voor mestafzet, 
ruwvoederwinning, vruchtwisseling komt in gedrang, en andere ; 

− het verlies van deze gronden leidt tot waardevermindering ; 
− zijn de helft van mijn totaal areaal. 
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Uit de twee bovenstaande Tabellen 34 en 35 blijkt dat de bedrijfsleiders met een 
bedrijfszetel in de koppelingsgebieden en de economische gebieden de gronden in 
zowel de economische gebieden als in de koppelingsgebieden op dezelfde manier 
beoordelen. Dit is te verklaren door het feit dat veel bedrijfsleiders gronden hebben in 
beide gebieden. 
 
 

2.3. Veranderingen van de bedrijfsvoering ten gevolge van de 

havenontwikkeling 

Naast het belang van de gronden voor het bedrijf, werd de geënquêteerden eveneens 
gevraagd of het onttrekken van gronden veranderingen zal teweegbrengen voor het 
bedrijf op korte en op lange termijn. Dit wordt weergegeven in onderstaande 
Figuren 11 en 12. 
 
Bijna de helft (43 %) van de respondenten (64) gaf aan dat de havenontwikkeling 
veranderingen op het bedrijf zullen teweegbrengen op korte termijn. Het aandeel van 
de bedrijfsleiders dat ervan uitgaat dat de havenontwikkeling veranderingen op het 
bedrijf zal teweegbrengen, is het grootst in de economische gebieden (70 % of 
14 bedrijven). In de koppelingsgebieden is 49 % (of 19 bedrijven) van de onder-
vraagden overtuigd van de veranderingen, terwijl slechts 35 % van de geënquêteerden 
buiten het onderzoeksgebied veranderingen voor de bedrijfsvoering voorziet. 
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Figuur 1  : Perceptie van de gevolgen van de havenontwikkeling voor de bedrijfsvoering 
op korte termijn (< 5 jaar) 

1
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Op lange termijn zijn de bedrijfsleiders met bedrijfszetel in de economische gebieden 
en de koppelingsgebieden nog meer overtuigd dat de havenontwikkeling veranderin-
gen zal teweegbrengen op het bedrijf, respectievelijk 78 % (of 15 bedrijven) en 52 % 
(of 20 bedrijven). 
 
Landbouwers gevestigd buiten de grenzen van het onderzoeksgebied zijn ervan over-
tuigd dat op langere termijn de havenontwikkeling nog grotere gevolgen zal hebben 
voor hun bedrijf. 
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2

Tot slot werd de bedrijfsleiders eveneens gevraagd of zij hun toekomstplannen gaan 
aanpassen indien de gronden onttrokken worden. 
 

Figuur 1  : Perceptie van de gevolgen van de havenontwikkeling op de bedrijfsvoering 
op langere termijn (5 tot 10 jaar) 

 
De helft van de bedrijfsleiders verwacht op korte en zeker op lange termijn dat de 
havenontwikkeling veranderingen op het bedrijf zal teweegbrengen. 
 
 

2.4. Toekomstplannen 
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Tweeëndertig procent van de respondenten geeft aan dat zij hun toekomstplannen 
zullen aanpassen. De aanpassingen zijn van velerlei aard : 
− een aantal respondenten denken aan de overname van een bestaand bedrijf buiten 

het onderzoeksgebied ; 
− het huidige bedrijf aanpassen/inkrimpen onder meer door gebrek aan mestafzet ;  

− buiten het onderzoeksgebied nieuwe gronden zoeken. 

 

 

− het bedrijf stopzetten : de bedrijfszetel is immers niet leefbaar zonder huiskavel, het 
bedrijf zal op termijn niet leefbaar zijn zonder uitbreidingsmogelijkheden ; 

− buitenshuis gaan werken en het bedrijf uitbaten in nevenberoep ; 

 

3. SAMENVATTING 

Het onttrekken van landbouwgronden in het onderzoeksgebied heeft meervoudige 
gevolgen voor de betrokken bedrijven. Bedrijven zijn in min of meerdere mate afhanke-
lijk van het onderzoeksgebied voor o.a. de inkomensvorming, de ruwvoederwinning en 
de mestafzet. De kritische grens van de leefbaarheid van de bedrijven bij onttrekking 
van gronden is sterk bedrijfsafhankelijk. De studie is bijgevolg een kwantitatieve 
analyse en geen kwalitatieve analyse. De afhankelijkheid of de kwetsbaarheid van de 
bedrijven wordt op basis van een vijftal factoren ingeschat. 

Absolute bedrijfsoppervlakte  

Uit de analyse van de oppervlakte grondgebruik van de betrokkenen in het onder-
zoeksgebied blijkt dat 63 bedrijven meer dan 5 ha gebruiken in het onderzoeksgebied. 
Het betreft 17 bedrijven gevestigd in een economisch gebied, 18 bedrijven gevestigd in 
een koppelingsgebied en 28 gevestigd buiten het onderzoeksgebied. Deze bedrijven 
gebruiken gezamenlijk 822 ha of 80 % van de gronden. 
 
In totaal gebruiken 35 bedrijven meer dan 5 ha in de economische gebieden. Het 
betreft 15 bedrijven met zetel in een economisch gebied, zeven bedrijven met zetel in 
een koppelingsgebied en 13 bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied. Deze 
bedrijven gebruiken gezamenlijk 366 ha in de economische gebieden (77 %) en 177 ha 
in de koppelingsgebieden (33 %). 
 
In totaal gebruiken eveneens 35 bedrijven meer dan 5 ha in de koppelingsgebieden. 
Het betreft drie bedrijven met zetel in een economisch gebied, 15 bedrijven met zetel in 
een koppelingsgebied en 17 bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied. Deze 
bedrijven gebruiken 381 ha in de koppelingsgebieden (84 %) en 138 ha in de 
economische gebieden (30 %). 
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Relatieve bedrijfsoppervlakte 

Uit de analyse van de relatieve oppervlakte grondgebruik (oppervlakte in gebruik in het 
onderzoeksgebied ten opzichte van het totaal grondgebruik per bedrijf) van de 
betrokkenen in het onderzoeksgebied blijkt dat 99 bedrijven meer dan 20 % van hun 
bedrijfsareaal gebruiken in het onderzoeksgebied. 
Het betreft 24 bedrijven gevestigd in een economisch gebied, 42 in een koppelings-
gebied en 33 buiten het onderzoeksgebied. Deze bedrijven gebruiken gezamenlijk 
869 ha in het onderzoeksgebied waarvan 415 ha in de economische gebieden (87 %) 
en 454 ha in de koppelingsgebieden (84 %). 
 
In totaal gebruiken 45 bedrijven meer dan 20 % van hun areaal in de economische 
gebieden. Het betreft 24 bedrijven met zetel in een economisch gebied, tien bedrijven 
met zetel in een koppelingsgebied en elf bedrijven met zetel buiten het onderzoeks-
gebied. Deze bedrijven gebruiken 367 ha in de economische gebieden (77 %) en 
158 ha in de koppelingsgebieden (29 %). 
 

 
Ruwvoederwinning

In totaal gebruiken 66 bedrijven meer dan 20 % van hun areaal in de koppelings-
gebieden. Het betreft 6 bedrijven met zetel in een economisch gebied, 39 bedrijven 
met zetel in een koppelingsgebied en 21 bedrijven met zetel buiten het onderzoeks-
gebied. Deze bedrijven gebruiken 149 ha in de economische gebieden (31 %) en 
421 ha in de koppelingsgebieden (77 %). 

 

 

Ruwvoeders (gras, maïs, voederbieten) zijn de belangrijkste gewassen in het onder-
zoeksgebied. Veeteelt (vlees- en melkproductie) is ook de belangrijkste productietak. 
Zowat 126 van de 168 betrokken bedrijven zijn afhankelijk van de ruwvoederwinning 
op hun percelen voor de voeding van het vee. De afhankelijkheid wordt berekend op 
basis van de verhouding van het ruwvoederaanbod en de ruwvoederbehoefte. Dit 
wordt de ruwvoederbalans genoemd. 
Globaal gezien is de ruwvoederbalans van de betrokken bedrijven gunstig. De 
gemiddelde balans is het minst gunstig in de economische gebieden. De meerderheid 
van de bedrijven gevestigd in de koppelingsgebieden of buiten het onderzoeksgebied 
hebben momenteel een overschot aan ruwvoeders. 

Mestafzet 

Het mestoverschot op een bedrijf is het verschil tussen de hoeveelheid op het bedrijf 
geproduceerde en beschikbare mest (dierlijk en chemisch) en het gedeelte die daarvan 
op de eigen cultuurgronden kan worden opgebracht. 
De helft van de betrokken bedrijven heeft momenteel al een tekort aan gronden om 
hun dierlijke mest op af te zetten. 
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Afhankelijkheid of kwetsbaarheid van de bedrijven 

Voor ieder bedrijf wordt een afhankelijkheidsscore of kwetsbaarheidsscore berekend. 
Deze afhankelijkheid of kwetsbaarheid van een bedrijf ten opzichte van het onder-
zoeksgebied wordt berekend op basis van : 
1) het percentage van de bedrijfsoppervlakte in het onderzoeksgebied,  

3) de bedrijfsgrootte, 

De bedrijven worden op basis van hun afhankelijkheidsscore ondergebracht in vier 
groepen : de zeer sterk afhankelijke, de sterk afhankelijke, matig afhankelijke en de 
minder afhankelijke bedrijven. 
 

2) het belang van de land- en tuinbouwactiviteiten voor het gezinsinkomen, 

4) de leeftijd van de bedrijfsleider, 
5) de ligging van de bedrijfszetel. 
 

Afhankelijkheid van totaal onderzoeksgebied 

Aantal bedrijven per klasse van afhankelijkheid 
Ligging bedrijfszetel Zeer sterk 

afhankelijk
Sterk 

afhankelijk
Matig 

afhankelijk
Minder 

afhankelijk 
Niet 

afhankelijk

Economische gebieden 8 14 2 2 0 

Koppelingsgebieden 20 19 5 0 0 

Totaal 28 43 32 

Buiten onderzoeksgebied 0 32 36 30 0 

65 0 
 
De meerderheid van de bedrijven gevestigd in een koppelings- of economisch gebied 
zijn sterk tot zeer sterk afhankelijk van hun gronden gelegen in het onderzoeksgebied. 
Voor bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied is er een meer homogene 
verdeling van het aantal bedrijven over drie afhankelijkheidsklassen. 
 
Afhankelijkheid van economische gebieden 

Aantal bedrijven per klasse van afhankelijkheid 
Ligging bedrijfszetel Zeer sterk 

afhankelijk
Matig 

afhankelijk
Niet 

afhankelijk

Economische gebieden 

0 7 9 22 

Buiten onderzoeksgebied 0 15 22 22 39 

Totaal 12 34 61 

Sterk 
afhankelijk

Minder 
afhankelijk 

12 5 6 3 0 

Koppelingsgebieden 6 

26 35 
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Vooral de bedrijven gevestigd in de economische gebieden zijn sterk tot zeer sterk 
afhankelijk van hun gronden gelegen in de economische gebieden. De helft van de 
bedrijven met zetel in de koppelingsgebieden of buiten het onderzoeksgebied zijn niet 
afhankelijk van het economisch gebied. De andere helft van de bedrijven is meer 
homogeen verdeeld over de afhankelijkheidsklassen sterk afhankelijk, matig afhanke-
lijk en minder afhankelijk.  
 
Afhankelijkheid van koppelingsgebieden 

Aantal bedrijven per klasse van afhankelijkheid 
Ligging bedrijfszetel Zeer sterk 

afhankelijk 
Minder 

afhankelijk 
Niet 

afhankelijk

Economische gebieden 0 3 2 8 13 

19 18 5 2 

Buiten onderzoeksgebied 0 20 30 22 

19 41 37 32 39 

Sterk 
afhankelijk

Matig 
afhankelijk

Koppelingsgebieden 0 

26 

Totaal 
 
De meerderheid van de bedrijven gevestigd in een koppelingsgebied is sterk tot zeer 
sterk afhankelijk van hun gronden gelegen in de koppelingsgebieden. Eveneens 20 
bedrijven met zetel buiten het onderzoeksgebied en drie bedrijven met zetel in een 
economisch gebied zijn sterk tot zeer sterk afhankelijk van de gronden in de koppe-
lingsgebieden.  
 
Relatie tussen afhankelijkheid van het onderzoeksgebied, afhankelijkheid van de eco-
nomische gebieden en afhankelijkheid van de koppelingsgebieden 
 
In totaal zijn 13 bedrijven zowel van de koppelingsgebieden als van de economische 
gebieden sterk tot zeer sterk afhankelijk. Hiervan zijn drie bedrijven gevestigd in een 
economisch gebied en zes in een koppelingsgebied. 
 
Waardering van de gronden door de betrokken gebruikers 

Aan de geënquêteerde bedrijfsleiders werd hun inschatting gevraagd van de waarde 
van hun gronden gelegen in de economische gebieden en de koppelingsgebieden. De 
bedrijfsleiders met een zetel binnen het onderzoeksgebied vinden hun gronden ge-
legen in de economische gebieden en/of de koppelingsgebieden belangrijk tot zeer 
belangrijk. De belangrijkste redenen zijn : praktische bedrijfsvoering (huiskavelpercelen 
of uitplant sierteelt), inkomensverlies, problemen voor ruwvoederwinning of problemen 
voor mestafzet. 
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Veranderingen van de bedrijfsvoering ten gevolge van de havenontwikkeling 

Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat de havenontwikkeling veranderingen op 
het bedrijf zal teweegbrengen op korte of lange termijn. Vooral de bedrijfsleiders met  
een zetel in een economisch gebied (78 %) zijn hiervan het meest overtuigd, gevolgd 
door de bedrijfsleiders met een zetel in een koppelingsgebied (52 %). 
 

Landbouwstudie 98 



Gentse Kanaalzone 

DEEL 4 PERSPECTIEVEN VOOR DE LAND- EN TUIN-

BOUWSECTOR 

1. LAND- EN TUINBOUW IN VLAANDEREN : TOEKOMSTPERS-

PECTIEVEN 

De toekomst voorspellen voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen is een 
onmogelijke zaak. De wijze waarop een land- en tuinbouwer zijn of haar bedrijf in de 
toekomst zal uitbaten, hangt van veel zaken af. Enerzijds is de interne dynamiek van 
de individuele bedrijven belangrijk zoals de leeftijd van de bedrijfsleider, de mate van 
opvolging en de bedrijfsgrootte. Anderzijds is er het externe kader waarin de land- en 
tuinbouwbedrijven zich al dan niet kunnen handhaven en ontwikkelen. Het extern kader 
omvat niet enkel het landbouwbeleid (Europees en Vlaams). Ook het fiscaal beleid, het 
ruimtelijk beleid, het milieubeleid, het monetair beleid of een gewijzigd consu-
mentengedrag zijn cruciaal bij het maken van strategische of operationele keuzes door 
de bedrijfsleider. Onderstaande paragraaf geeft een overzicht van de belangrijkste 
richtingen in het Europees en Vlaams Landbouwbeleid, het milieu- en natuurbeleid en 
het ruimtelijk beleid. 
Ongetwijfeld is en blijft de beschikbaarheid van gronden voor de bedrijven cruciaal voor 
de bedrijfsvoering. 
 

Aan de toegekende premies worden meer voorwaarden gekoppeld die de ver-
ontreiniging van het milieu en de verwaarlozing van het platteland moeten verhinderen. 

1.1. Europees landbouwbeleid 

1.1.1.   Agenda 2000 (2000-2006) 

Als antwoord op de toenemende druk vanuit GATT/WTO en ter voorbereiding van de 
uitbreiding van de EU naar Oost-Europa, werd Agenda 2000 opgesteld. 
Hiermee wordt het beleid van de jaren ’90 verder gezet. Er zijn afspraken gemaakt 
over een verdere afbouw van de steunmaatregelen aan de landbouw. Dit betekent 
concreet een verdere daling van de prijs van landbouwproducten voor de producent. 
Deze prijsdalingen worden gedeeltelijk gecompenseerd door premies. 

Nieuw is ook dat met Agenda 2000 het plattelandsbeleid geïntegreerd wordt in het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In dat kader werd door Vlaanderen het 
Programmeringsdocument Plattelandsontwikkeling (PDPO) ingediend. Dit werd goed-
gekeurd door de EU en momenteel wordt dit concreet uitgewerkt. 
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Vanuit de principes van Agenda 2000 en het plattelandsbeleid (pijler 2) wordt de 
landbouw gestuurd met stimulerende maatregelen en productiebeperkende regels. De 
voornaamste worden hieronder vermeld. 
 

Premies ter ondersteuning van meer milieuvriendelijke vormen van landbouw : 

Premies ter ondersteuning van de productie, gekoppeld aan productiebeperken-
de maatregelen : 

− rundveepremies worden toegekend voor de productie van rundvlees. Deze zijn 
beperkt tot een maximum van 2 GVE per ha ; 

− graanpremies : de productie van graangewassen (waaronder maïs) wordt gestimu-
leerd met premies per hectare. De toekenning van de premies is echter gekoppeld 
aan een verplichte braaklegging van een deel van het areaal ; 

− varkens- en pluimveeteelt en tuinbouwgewassen worden niet ondersteund met 
premies. 

 
Ondersteuning van de marktprijzen, gekoppeld aan productiebeperkende maat-
regelen : 

Zowel de productie van suiker als van melk kennen nog een significante prijsonder-
steuning. Om overproductie tegen te gaan, staan hier wel quota tegenover. 
 

In het kader van het plattelandsbeleid kunnen diverse vormen van landbouw worden 
gestimuleerd met premies : 
− een hele reeks van beheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten. Voor het 

stimuleren van de verweving tussen landbouw en natuur is dit een belangrijk 
instrument ; 

− milieuvriendelijke productiemethodes worden gesubsidieerd zoals mechanische on-
kruidbestrijding, groenbedekking tijdens de winterperiode,… ; 

− de omschakeling van gangbare landbouw naar bio-landbouw wordt gestimuleerd 
via een subsidie. 

 
1.1.2.   Het hervormd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2004-2006) 

In Agenda 2000 is besloten tot het opmaken van een tussenbalans van het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid. Deze evaluatie, ook Mid Term Review (MTR) genoemd, 
werd in juli 2003 gepresenteerd. De MTR-voorstellen kondigden een ommezwaai aan 
van de Europese landbouwpolitiek. 
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De nu goedgekeurde hervorming van het GLB is de meest ingrijpende hervorming 
sinds het ontstaan van het beleid. In de toekomst wordt het overgrote deel van de 
subsidies los van de omvang van de productie betaald. Elk bedrijf zal één enkele 
bedrijfstoeslag ontvangen die los staat van de productie. Wel moet het bedrijf nog over 
voldoende gronden beschikken. Beperkte gekoppelde elementen mogen worden ge-
handhaafd om te voorkomen dat de productie wordt opgeheven. Die ontkoppeling van 
de steun van productie zal in principe ingaan vanaf 2005 maar lidstaten die daar 
problemen mee hebben, kunnen wachten tot 2007. De lossere band tussen productie 
en subsidies maakt dat de landbouwers in de EU meer marktgeoriënteerd kunnen 
produceren. 
Aan deze nieuwe vorm van subsidies worden ook nog bijkomende voorwaarden ver-
bonden. Er zal moeten worden voldaan aan normen op het gebied van het milieu, 
voedselveiligheid, dierenwelzijn en goede landbouw- en milieuomstandigheden 
(“randvoorwaarden”). Dit is de zogenaamde Cross-Compliance die een brug wil slaan 
tussen de eerste (inkomenssteun) en tweede pijler (plattelandsontwikkeling) van het 
GLB. De landbouwers die deze randvoorwaarden niet naleven, zullen minder steun 
krijgen. 
 
De concrete uitwerking van dit nieuw landbouwbeleid gebeurt lidstaat per lidstaat. 
Bedoeling is dat de hervorming in 2005 van toepassing wordt in Vlaanderen. In 
Vlaanderen gebeurt de concrete uitwerking in 2004. Deze uitwerking zal onder meer 
afhangen van wat de andere lidstaten uitwerken. 
 
 

1.2. Vlaams Landbouwbeleid: Beleidsnota Vlaams minister van 

leefmilieu en landbouw 2000-2004 

In de beleidsnota stelt de minister een aantal strategische doelstellingen voorop : 
− de economische leefbaarheid van de Vlaamse land- en tuinbouw ondersteunen 

door diversificatie en risicospreiding te bevorderen en de multifunctionele rol te ont-
wikkelen ; 

− het bevorderen van de kwaliteitsvolle productiemethoden die zowel milieu- en dier-
vriendelijk als sociaal verantwoord zijn ; 

− de versnelde ontwikkeling van verbrede activiteiten, biologische landbouw, be-
heerslandbouw en van de markt van hoeveproducten. De minister heeft o.a. een 
actieplan ontwikkeld voor de biologische landbouw. Het is de bedoeling dat tegen 
2010 10 % van het landbouwareaal biologisch bewerkt wordt ; 

− het vertrouwen van de burger en het zelfvertrouwen van de producent herstellen 
om het maatschappelijk draagvlak van de sector te herstellen. 
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Eén van de kritische succesfactoren die nodig zijn om deze doelstellingen te realise-
ren, is “het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief ruimtebeleid dat inspeelt op de 
nieuwe evoluties in land- en tuinbouw en de vernieuwing van het platteland onder-
steunt”. 
 
 

1.3. Vlaams Milieu- en natuurbeleid 

1.3.1.   Milieuvergunning (Vlarem I en II) 

Voor de uitbating van een land- of tuinbouwbedrijf zijn er een aantal vergunningen 
nodig. Eén van de nodige vergunningen is de milieuvergunning. Deze worden geregeld 
via het decreet van 28 juni 1985. Vlarem I is een uitvoeringsbesluit bij dit decreet en 
benoemt alle vergunningsplichtige activiteiten. Er zijn vergunningen nodig voor een 
stookolietank, voor het lozen van afvalwater, voor het houden van dieren, enz. De 
veeteeltbedrijven worden hierbij ingedeeld in klassen, al naargelang het aantal dieren 
en de ligging van het bedrijf. 
 
1.3.2.   Mestbeleid 

Het huidige mestbeleid (MAP2) dat bestaat uit een geïntegreerde mix van maat-
regelen, heeft tot doel de mestoverschotten weg te werken. Concreet stoelt het 
mestbeleid op drie pijlers : 
− aanpak aan de bron : via nieuwe voedertechnieken en nutriëntenarme voeders, 

het beredeneerd voederen aan de hand van nauwkeurig bijgehouden balansen en 
een herstructurering van de veehouderij moet de mestproductie met 25 % worden 
teruggedrongen ; 

− oordeelkundige bemesting : door het bijhouden van een bodembalans en het 
controleren van het nitraatresidu ook na de teelt (onder meer via het bewerken van 
de dierlijke mest zodat een betere nitraat-fosfaatverhouding in de mest kan worden 
bekomen die beter is afgestemd op bodem en teelt) moet 25 % van het overschot 
benut worden op de bodem; 

− mestverwerking : 50 % van het mestoverschot moet op zodanige wijze worden 
verwerkt dat geen verplaatsing van het probleem wordt gerealiseerd naar de 
compartimenten lucht of water. Hierbij kan ook een deel van het overschot worden 
geëxporteerd buiten Vlaanderen. 
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Bemestingsnormen in de Gentse Kanaalzone en omgeving 

Op 614 ha cultuurgrond (samen 496 percelen) van het onderzoeksgebied zijn de 
algemene bemestingsnormen van toepassing want die vallen in “algemeen gebied”. 
Het westelijk gedeelte van de Gentse Kanaalzone valt binnen het “oppervlaktewater-
wingebied Kluizen”. Daarin valt 522 ha cultuurgrond (samen 419 percelen). Hierop zijn 
de bemestingsnormen “kwetsbare zone water” van toepassing. Deze zone is 
weergegeven op Kaart 14. Zeven percelen of 5 ha cultuurgrond vallen ook binnen 
“oppervlaktewaterwingebied Kluizen” maar zijn “fosfaatverzadigd gebied” waardoor er 
daar een strengere fosfaatnorm geldt. Eén perceel met een oppervlakte van 0,5 ha ligt 
in natuurgebied als intensief grasland of akker, daarop is in principe nulbemesting van 
toepassing met een toelating van 2 GVE per hectare (GVE = groot-vee-eenheid). De 
gebruiker kan onder bepaalde voorwaarden daarvan wel ontheffing krijgen tot de 
algemene bemestingsnormen. Een ander gedeelte van dat natuurgebied staat 
genoteerd als halfnatuurlijk grasland waarop alleen nulbemesting is toegestaan. Daarin 
ligt er echter geen landbouwperceel. 
 
Samenvoegen en verplaatsen van bedrijven 

Sinds januari 2003 is het samenvoegen en verplaatsen van bedrijven weer mogelijk. 
Sedert MAP 1 gold in Vlaanderen het standstill-principe waardoor geen uitbreiding van 
bestaande veeteeltinrichting mogelijk was. Doordat deze maatregel reeds sedert 1996 
van kracht was, waren er zeer onefficiënte uitbatingen ontstaan. Om deze uitbatingen 
efficiënter te maken, is samenvoeging van bedrijven sinds 2003 weer mogelijk. 
Essentieel hierbij is dat bij de samenvoeging 25 % op de vergunning en 25 % op het 
nutriëntenhalte ingeleverd moet worden. 
 
Tot januari 2003 was verplaatsing van een hoeve niet mogelijk volgens de bepalingen 
van het mestdecreet. Nochtans was dit vanuit de ruimtelijke ordening soms nodig. Via 
de aanpassing van het mestdecreet in 2003 is verplaatsing van bedrijven enkel 
mogelijk indien het ruimtelijk nodig is en wanneer de milieuvergunning al meer dan vijf 
jaar op naam staat van de betrokkene. De verplaatsing van een bedrijf gaat gepaard 
met de intrekking van de vergunning op de oude locatie. 
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1.4. Het ruimtelijk beleid 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet 750.000 ha agrarisch gebied. Op 
7 december 2001 besliste de Vlaamse regering om de afbakening van de natuurlijke 
en agrarische structuur te laten verlopen op twee sporen : 
1) afbakening eerste deel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), namelijk de 

grote eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO), 
die niet behoren tot de gewenste agrarisch structuur zoals voorgesteld in 
werkkaarten op ambtelijk niveau ; 

2) in een tweede fase wordt de resterende oppervlakte van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur afgebakend in gewestelijk ruimtelijke 
uitvoeringsplannen op basis van gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke 
visies. 

De Vlaamse regering heeft in oktober 2003 beslist om deze tweede fase aan te vatten. 
Een nieuwe methodologie moet garant staan voor de uitwerking van een gebieds-
gerichte visie op de 15 regio’s van het buitengebied in Vlaanderen. Het projectgebied 
ROM Gentse Kanaalzone behoort tot de regio Krekengebied-Waasland. 
 
Specifiek voor het onderzoeksgebied wordt een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(GRUP) opgemaakt: “afbakening zeehavengebied Gent”. Dit gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan legt de afbakening van het zeehavengebied Gent vast, alsook alle 
dringende bestemmings-, inrichtings- en ruimtelijke beheersaspecten voor specifieke 
deelgebieden. De toekomstmogelijkheden van de betrokken bedrijven zal in belangrijke 
mate afhangen van de invulling van deze specifieke gebieden : 

− Voor de koppelingsgebieden Rieme Zuid en Doornzele Noord wordt in het voor-
ontwerp RUP voorzien om het kleinschalige, relatief gave landschap met nog 
aanzienlijke landbouwactiviteiten tussen het Molenvaardeken en Doornzele Dries 
en de Avrijevaart en Rieme door perceelsgewijze landschapsontwikkeling in tact te 
houden. 

− Voor het koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel Zuid wordt eveneens geopteerd om 
het kleinschalige, relatief gave landschap met nog enkele landbouwactiviteiten 
tussen de afwateringsgracht, het Hoofdgeleed en de Barkstraat/Spanjeveerstraat 
door een perceelsgewijze landschapsontwikkeling intact te houden. De beperkte 
afstand tussen de toekomstige bedrijvigheid en de woningen vereisen daar wel een 
zeker aandeel aan kleine landschapselementen in functie van buffering. 

Landbouwstudie 104 



Gentse Kanaalzone 

− Voor Desteldonk Noord wordt in het voorontwerp gesteld dat de zone tussen de 
natuurlijke buffer en de bebouwde omgeving kansen biedt voor de inplanting van 
glastuinbouwbedrijven en serrecomplexen die mee de bufferfunctie onderbouwen. 
Het huidige open landschap dat gecreëerd wordt door grondgebonden graslanden 
en akkers, wordt door middel van perceelsrandbegroeiing met struiken en 
bomenrijen opgewaardeerd. 

− Tot slot wordt voor het koppelingsgebied Desteldonk Zuid vooropgesteld het 
agrarisch ruimtegebruik met grondgebonden landbouw dominant aanwezig te laten. 
Omdat het om een smalle strook gaat, wordt geen extra meerwaarde aan het 
gebied gegeven in functie van de aangrenzende bedrijvigheid. Er wordt wel gesteld 
dat een verdere ondersteuning met kleine landschapselementen aangewezen is.  

 
Vandaag is een voorontwerp van RUP opgemaakt waarvan de plenaire vergadering 
plaatsvond op 30 januari 2004. 
 
 

2. TOEKOMST 

De landbouwers en tuinders woonachtig of werkzaam in het onderzoeksgebied van de 
Gentse Kanaalzone zullen vroeg of laat belangrijke keuzes moeten maken inzake hun 
bedrijfsvoering. Deze keuze zal onder meer afhangen van de ligging van de bedrijfs-
zetel.  
 
Bedrijfszetels gelegen in de economische gebieden zullen binnen afzienbare tijd 
moeten verdwijnen. Indien zij nog een bedrijfszetel uitbaten buiten de economische 
gebieden, kan een samenvoeging gebeuren van de twee bedrijfszetels. In combinatie 
met grondruil dichtbij de bedrijfszetel buiten de economische gebieden kan op deze 
manier een volwaardig bedrijf behouden blijven. 
 
Bedrijven met bedrijfszetel in de koppelingsgebieden daarentegen zullen kunnen 
blijven bestaan, maar zullen wellicht op termijn gevraagd worden hun bedrijfsvoering 
aan te passen. De koppelingsgebieden moeten immers fungeren als een buffer ten 
aanzien van de woonkernen en zullen op termijn ook worden ingericht naar deze 
nieuwe functie. 
 
De toekomstige ontwikkeling van de individuele bedrijven zal afhankelijk zijn van zowel 
interne als externe factoren. De interne dynamiek van de bedrijven wordt bepaald door 
factoren zoals de leeftijd, de mate van opvolging en bedrijfsgrootte of leefbaarheid van 
het bedrijf. Het externe kader omvat onder meer het overheidsbeleid en het markt-
potentieel van de geproduceerde goederen en/of diensten. 
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Eén zaak staat vast. De bedrijfsleider actief binnen het onderzoeksgebied zal een 
keuze moeten maken. Er worden voor de betrokkenen in het onderzoeksgebied drie 
duidelijke voorstellen of een combinatie van deze voorstellen naar voor geschoven.  
 
Deze drie voorstellen zijn: 

1) Voor bepaalde bedrijven zal grondruil via een grondenbank een oplossing bieden. 
De werking van deze grondenbank en de interesse hiervoor bij de geënquêteerde 
landbouwers en tuinders wordt hieronder toegelicht in hoofdstuk 3.  

2) Voor bedrijven waarvan de bedrijfszetel in de economische gebieden van het 
onderzoeksgebied gelegen is, kan een bedrijfsverplaatsing een optie zijn (zie 
Deel 2 – Hoofdstuk 1).  

Bij de enquêtering werd gepeild naar de interesse voor herstructuratie. De 
148 respondenten werd een aantal keuzes voorgesteld voor de toekomst van hun 
bedrijfsareaal en hun bedrijfszetel op korte en lange termijn. 

3) Een laatste categorie landbouwers kan ervoor opteren de bedrijfsactiviteiten te 
verminderen of het beroep van landbouwer of tuinder volledig te verlaten. Veel 
hierbij zal afhangen van de leeftijd en toekomstperspectieven van de betrokken 
landbouwer of tuinder (zie Deel 4 – Hoofdstuk 3). 

 
De reactie van de betrokken landbouwers en tuinders op deze verschillende voor-
stellen wordt hieronder besproken. 
 

 
 

2.1. Bedrijfsareaal 

Voor het korte termijnscenario werd de respondenten de volgende vraag gesteld: “Stel 
u wordt nu (binnen 5 jaar) voor de keuze gesteld: uw huidig bedrijfsareaal wordt …” en 
vervolgens kregen de landbouwers de mogelijkheid om te kiezen tussen de ver-
schillende mogelijkheden zoals weergegeven in de Figuur 13 hierna. 
 
Kaart 12 geeft de ligging weer van de percelen en de interesse voor herstructuratie van 
het bedrijfsareaal op korte termijn. 
 
De landbouwers die de keuzemogelijkheden niet vergaand genoeg vonden en bij-
gevolg niet het gepaste antwoord vonden, werden ondergebracht in de categorie “geen 
antwoord”. 
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Figuur 13 : Korte termijn keuze voor het bedrijfsareaal 

 
Ongeveer de helft van de bedrijfsleiders kiest voor gehele of gedeeltelijke ruil naar 
landbouwgebied buiten het onderzoeksgebied indien zij op korte termijn onteigend 
zouden worden. 
 
Dertien bedrijfsleiders wensen indien zij voor de keuze gesteld worden, op korte termijn 
volledig uitgewonnen te worden. Deze interesse voor uitwinning is het grootst bij de 
landbouwers in de economische gebieden. 
 
Bij het scenario op lange termijn werd de vraag als volgt geformuleerd : “Welke optie 
zou u binnen 10 jaar kiezen: uw huidig bedrijfsareaal wordt …”. Dit werd opnieuw aan-
gevuld met de keuzeantwoorden zoals aangegeven in Figuur 13. 
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Uit de Figuur 14 onder blijkt dat op lange termijn 47 % van de bedrijfsleiders kiest voor 
gehele of gedeeltelijke ruil.  
 
Op lange termijn wensen 17 bedrijfsleiders volledig uitgewonnen te worden. Dit is een 
lichte verhoging ten opzichte van het korte termijnscenario. 
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Figuur 14 : Lange termijn keuze voor het bedrijfsareaal 

 
 

2.2. Bedrijfszetel 

Op korte termijn werd de vraag gesteld : “Wat kiest u voor uw bedrijfszetel …” 
aangevuld met de antwoorden zoals vermeld in de Figuur 15 hieronder.  
 
Kaart 13 geeft de ligging weer van de percelen en de interesse voor herstructuratie van 
de bedrijfszetel op korte termijn. 
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Uit deze figuur volgt dat ruim de helft van de betrokkenen verder wenst te boeren op 
lange termijn. Zij zijn bereid hiervoor elders een nieuwe zetel op te richten al dan niet 
met hulp van een sociaal bemiddelaar. 
 
Zestien bedrijfsleiders geven aan dat zij hun bedrijvigheid wensen stop te zetten op 
korte termijn (binnen de 5 jaar). 
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Figuur 15 : Korte termijn keuze voor de bedrijfszetel 
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Figuur 16 : Lange termijn keuze voor de bedrijfszetel 

De vraag werd opnieuw gesteld voor de lange termijn, zijnde binnen 10 jaar. De 
antwoorden wijzigden lichtjes. 
Zoals weergegeven in Figuur 16 wil een kleine helft van de betrokkenen op lange 
termijn verder boeren. Zij zullen hiervoor een nieuwe bedrijfszetel oprichten, al dan niet 
met hulp van de sociaal bemiddelaar.  
 
Negentien bedrijfsleiders geven aan dat zij hun bedrijvigheid wensen stop te zetten 
tegen een vergoeding. Dit is een lichte verhoging ten opzichte van het korte termijn 
scenario. 
 
De lichte wijziging van de antwoorden heeft onder meer te maken met de groep korte 
termijn blijvers die tussen dit en 10 jaar wensen te stoppen met hun bedrijf (zie ook 
hoofdstuk 4). 
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3. GRONDENBANKWERKING 

 
Wat is grondenbankwerking ? 
 
Het principe van de grondenbank kan als volgt worden samengevat. De grondenbank 
wordt opgericht voor actieve jonge landbouwers in hoofdberoep, de zogenaamde 
blijvers. Die moeten in principe op dezelfde manier kunnen blijven voortwerken als vóór 
hun onteigening. Bij onteigening wordt aan de blijvers de keuzemogelijkheid gegeven 
tussen ofwel een vergoeding ofwel grond. Bij de keuze voor grond krijgen ze een 
evenwaardig stuk grond in de plaats, in eigendom of in pacht. Dat aanbod is 
vrijblijvend: gaat de boer niet akkoord, dan krijgt hij zijn onteigeningsvergoeding. 

Ook grondeigenaars die niet zelf boeren maar hun grond aan landbouwers verpachten, 
kunnen mee in de grondenbank stappen. 
Om voldoende ruilgrond te hebben, koopt de VLM gronden van boeren die stoppen, de 
“wijkers”.  

Een specifiek wettelijk kader voor de grondenbank is er nog niet. Als juridische basis 
doet daarom de ruilverkavelingswet voor grote infrastructuurwerken dienst. Dankzij die 
wet kan de VLM gronden verwerven en verspreide percelen groeperen door ze te 
ruilen. De VLM beheert de grondenbank. Het aankoopcomité raamt de aankoopprijs en 
de uitwinningsvergoeding en onderhandelt met wijkers en blijvers.  

De Vlaamse regering besliste op 6 februari 2004 onder meer haar principiële 
goedkeuring te hechten aan het voorontwerp van decreet betreffende de oprichting van 
de Vlaamse Grondenbank en houdende wijzigingen van diverse bepalingen. 
 
 
 
Bij de enquêtering werd gepeild naar de interesse voor een grondenbank. Figuur 17 
geeft de interesse van voor een grondenbank aan. 
Kaart 14 geeft aan waar de cultuurgronden gesitueerd zijn van deze geïnteresseerden 
in ruilgronden. 
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3.1. Interesse voor een grondenbank op basis van het aantal 
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Figuur 1  : Denkt u dat de grondenbank een oplossing is voor u? Interesse van de bedrij-
ven volgens ligging bedrijfszetel 

7

De interesse bij de bedrijfsleiders met zetel in de economische gebieden ligt vooral bij 
jonge bedrijfsleiders (7). In de koppelingsgebieden ligt de interesse voornamelijk bij de 
jonge bedrijfsleiders (7) en bedrijfsleiders (5) met een opvolger. Er zijn nog 
4 geïnteresseerde bedrijfsleiders die toch wensen verder te boeren maar nu al zeker 
zijn dat zij geen opvolger zullen hebben. 

 
Uit bovenstaande Figuur 17 blijkt dat de verwachtingen met betrekking tot een gron-
denbank positief zijn. 52 % (77) van de geënquêteerden met gronden in het onder-
zoeksgebied ziet een oplossing in de grondenbank.  
 
Van de bedrijfsleiders met bedrijfszetel buiten het onderzoeksgebied, zijn 19 % (17) 
niet geïnteresseerd in de grondenbank. Bij deze groep niet geïnteresseerden valt de 
groep bedrijfsleiders van ouder dan 45 jaar op die nog niet zeker zijn van hun 
opvolging. 
 
Van de bedrijfsleiders met hun bedrijfszetel binnen het onderzoeksgebied hebben 
opvallend veel landbouwers, 34 % (20) geen interesse. Zeventig procent van deze 
mensen (14) zijn bedrijfsleiders van ouder dan 45 jaar die geen opvolger hebben of 
nog niet zeker zijn van de opvolging. 
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De hierboven beschreven landbouwers zijn bedrijfsleiders die op lange termijn verder 
een landbouwbedrijf wensen uit te baten. 
 

3.2. Interesse voor een grondenbank op basis van het aantal 
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Figuur 18 : Interesse van de bedrijven voor een grondenbank volgens oppervlakte binnen 
het onderzoeksgebied 

 
Voor de opbouw van de Figuur 18 hierboven werd de interesse voor grondenbank-
werking gekoppeld aan de gebruikspercelen van de bedrijven. 
 
Bij de peiling naar de interesse voor grondenbank tijdens de enquêtering, werd deze 
vraag aan alle respondenten gesteld, ook aan de respondenten die reeds gedeeltelijk 
onteigend zijn, maar de gronden nog in gebruik hebben.  
Wanneer alle respondenten in beschouwing genomen worden blijkt er in totaal een 
interesse in de grondenbank voor 670 ha. Hiervan ligt 341 ha in de koppelings-
gebieden en 329 ha in de economische gebieden.  
 
Uit bovenstaande Figuur 18 blijkt dat binnen de Gentse Kanaalzone de geïnteres-
seerden een grote vraag hebben naar ruilgrond.  
 
Het verschil tussen de twee vorige Figuren 17 en 18 is te verklaren doordat binnen de 
economische gebieden heel wat kleinere bedrijven actief zijn die minder geïnteres-
seerd zijn in de grondenbank, en heel wat bedrijven met een grote bedrijfsoppervlakte 
in het onderzoeksgebied die een grote interesse hebben voor de oprichting van een 
grondenbank.  
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Voor onderstaande inschattingen werden de onteigende percelen, de aanleg van het 
Kluizendok, de spoorlijn 55, de aanleg van het industrieterrein Moervaart Zuid en de 
natuurcompensaties in het huidige agrarisch gebied van Desteldonk Noord, niet 
meegenomen in de berekeningen. De reeds onteigende percelen komen immers niet 
meer in aanmerking voor ruilgronden van een grondenbank.  
 
3.2.1.   Oppervlakte in gebruik in het onderzoeksgebied 

Tabel 36 : Interesse in ruilgronden van een grondenbank in relatie tot de ligging van de 
gronden 

 Interesse 
(ha) 

Geen inte-
resse (ha) 

Ik weet het 
niet (ha) 

Niet van 
toepassing 

(ha) 

Geen 
antwoord 

(ha) 
Totaal 

(ha) 

Economische 
gebieden 230 66 41 42  379 

Koppelings-
gebieden 323 73 20 12 8 436 

Totaal onder-
zoeks-gebied 553 139 61 54 8 815 

Bron : perceelsregistratie (Mestbank, 2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
Uit de Tabel 36 hierboven blijkt dat er na aftrek van de onteigende percelen een totale 
interesse is voor 553 ha. Hiervan ligt 323 ha in de koppelingsgebieden en 230 ha in de 
economische gebieden.  
 
Uit de enquête blijkt dat 12 landbouwers die samen 42 ha uitbaten in de economische 
gebieden van oordeel zijn dat de oprichting van een grondenbank niet voor hen van 
toepassing is.  
 
De niet geïnteresseerde bedrijfsleiders baten 73 ha uit in de koppelingsgebieden, 
waarvan 48 ha wordt uitgebaat door bedrijfsleiders die er ook hun bedrijfszetel hebben. 
In de economische gebieden baten niet-geïnteresseerde landbouwers en tuinders 
66 ha uit. Hiervan worden 54 ha uitgebaat door landbouwers die gevestigd zijn in de 
economische gebieden. Hiervan worden slechts 5 ha uitgebaat door bedrijfsleiders die 
de voorbije 20 jaar hun bedrijf nieuw opgericht hebben. De overige reeds meer dan 
20 jaar actieve landbouwers vinden zichzelf te oud om nog eens opnieuw te starten. 
 
3.2.2.   Ligging bedrijfszetel 

De geïnteresseerde bedrijfsleiders in grondenbankwerking, met zetel buiten het onder-
zoeksgebied baten samen 124 ha uit in de koppelingsgebieden en 90 ha in de 
economische gebieden. 
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De geïnteresseerde bedrijfsleiders die gevestigd zijn in het onderzoeksgebied baten 
200 ha uit in de koppelingsgebieden en 140 ha in de economische gebieden.  
 
De niet-geïnteresseerde bedrijfsleiders die gevestigd zijn in het onderzoeksgebied 
baten samen 48 ha uit in de koppelingsgebieden en 55 ha in de economische 
gebieden. Dit is goed voor slechts 1% van het areaal in gebruik door de land- en 
tuinbouwsector in het onderzoeksgebied. 
De niet-geïnteresseerde bedrijfsleiders actief buiten het onderzoeksgebied baten 
slechts 11 ha uit in de economische gebieden en 26 ha in de koppelingsgebieden.  
 
De gronden van deze landbouwers die niet geïnteresseerd zijn in de grondenbank 
liggen verspreid over de koppelingsgebieden Desteldonk Noord, Doornzele Noord en 
Zuid, Langerbrugge Zuid, Rieme Noord en Zuid, Sint-Kruis-Winkel en Zelzate Zuid. 
 
3.2.3.   Leeftijd en opvolging  

Tabel 3  : Interesse in ruilgronden van een grondenbank in relatie tot de leeftijd van de 
bedrijfsleiders 

7

 Interesse 
(ha) 

Geen 
interesse 

(ha) 

Ik weet 
het niet 

(ha) 

Niet van 
toepassing 

(ha) 

Geen 
antwoord 

(ha) 
Totaal 

(ha) 

26 – 35jaar K 
 EG 

46 
22 3 3 2 

2  54
24 

36 – 45jaar K 
 EG 

107 
108 

22 
16 

1 
21 

4 
12 1 135

157 

46 – 55jaar K 
 EG 

119 
76 

25 
10 

11 
14 20 6 161

120 

56 – 65jaar K 
 EG 

39 
23 

10 
38 

5 
6 

5 
1 1 60

68 

12 
1  1 

7  26
10 

Totaal K 
 EG 

323 
230 66 

20 
41 

12 
42 

8 
 

436 
379 

> 65 jaar K 
 EG 

13 
2 

73 

Bron : perceelsregistratie (Mestbank, 2002) en enquête (VLM, 2003) 
K = koppelingsgebieden 
EG = economische gebieden 

 
Uit bovenstaande Tabel 37 blijkt dat vooral de bedrijfsleiders jonger dan 45 jaar 
geïnteresseerd zijn in 283 ha ruilgronden. Zij bewerken een derde van het in 
beschouwing genomen areaal (= areaal in gebruik door geënquêteerde bedrijfsleiders). 
De interesse voor ruilgronden is groter bij de bedrijfsleiders in de koppelingsgebieden 
dan voor de bedrijfsleiders die gronden uitbaten in de economische gebieden. Daar zijn 
beduidend minder 65-plussers geïnteresseerd in ruilgronden voor hun areaal of vinden 
zij dit niet meer van toepassing voor hen. 
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De niet-geïnteresseerde bedrijfsleiders gebruiken samen 139 ha of 17% van het in 
beschouwing genomen areaal. Hier valt op dat binnen de koppelingsgebieden ook 
jongere bedrijfsleiders minder geïnteresseerd zijn in ruilgronden. 
 
Wanneer bovenstaande Tabel 37 wordt geconfronteerd met de opvolging bij de 
45-plussers, blijkt dat in de koppelingsgebieden van de 170 ha waarvoor interesse in 
ruilgrond wordt getoond, 131 ha wordt gebruikt door 45-plussers met een opvolger. 
Voor de economische gebieden is er interesse voor 100 ha ruilgrond, waarvoor 62 ha 
voor 45-plussers met een opvolger. 
Opvallend was wel dat 3 bedrijfsleiders met een opvolger toch aangaven dat zij voor de 
5 ha die zij in het koppelingsgebied gebruiken, niet geïnteresseerd zijn in ruilgrond. 
 
3.2.4.   Gezinsinkomen 

Uit de enquête blijkt dat op 358 ha in de koppelingsgebieden bedrijfsleiders actief zijn 
die hun gezinsinkomen volledig of een hoofdaandeel ervan uit de landbouw halen. 
Voor 278 ha (78%) is er interesse in de grondenbank. 
 
Voor de economische gebieden gaat het over 337 ha in gebruik door bedrijfsleiders die 
hun hoofdinkomen halen uit de landbouwactiviteit. Voor 207 ha (61%) is er interesse 
voor de grondenbank. 
 
3.2.5.   Start bedrijf 

Meer dan de helft van de geïnteresseerde bedrijfsleiders in ruilgronden van een 
grondenbank hebben de voorbije 20 jaar een bedrijf overgenomen of hebben een 
nieuw bedrijf opgericht. Zij baten samen 141 ha uit in de koppelingsgebieden en 96 ha 
uit in de economische gebieden. Samen is dit goed voor 30 % van het areaal van het 
onderzoeksgebied. 
Van deze groep die maximaal 20 jaar in het vak staat werd voor 47 ha geen interesse 
in ruilgrond aangegeven. 
 
Opvallend is hier dat voor de bedrijfsleiders die reeds 30 tot 50 jaar actief zijn, in de 
koppelingsgebieden een vraag is naar 97 ha ruilgronden en in de economische 
gebieden vraag is naar 37 ha ruilgronden. Dit in contrast met de beperkte desinteresse 
voor ruilgronden in de deze groep : 31 ha. 
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3.2.6.   Bedrijfstype 

De melkveehouders gebruiken in het onderzoeksgebied een areaal van 190 ha. In de 
koppelingsgebieden is er een interesse voor grondruil voor 77 ha. In de economische 
gebieden is er een interesse voor 62 ha. Samen is dit goed voor 73 % van het areaal in 
gebruik door melkveehouders. 
De niet-geïnteresseerde melkveehouders voor ruilgronden in het onderzoeksgebied 
baten slechts 13 ha uit in de koppelingsgebieden en 14 ha in de economische ge-
bieden. 
 
De geënquêteerde gemengde melkvee-vleesveebedrijven baten samen 142 ha uit in 
het onderzoeksgebied. Er is een interesse voor ruilgronden voor 70 ha in de kop-
pelingsgebieden en 35 ha in de economische gebieden. Twee bedrijfsleiders die 
samen 28 ha uitbaten in de economische gebieden spraken zich niet uit over hun 
interesse voor ruilgronden uit de grondenbank. 
 
Bij de uitbaters van de gemengde rundvee-varkensbedrijven is er een grote interesse 
voor ruilgronden : 86 ha in de koppelingsgebieden en 91 ha in de economische ge-
bieden. Dit is 80 % van de 221 ha grond die in gebruik is in het onderzoeksgebied bij 
deze sector.  
 
Het aandeel van de grondgebonden siertelers en boomkwekers is eerder beperkt. De 
twee geïnteresseerde bedrijfsleiders in de grondenbank baten 7 ha uit in de koppe-
lingsgebieden. Dit is 20 % van de gronden in gebruik door siertelers en boomkwekers 
in het onderzoeksgebied. 
 
De geïnteresseerde bedrijfsleiders van gemengde rundvee-akkerbouw bedrijven baten 
4 ha uit in de koppelingsgebieden en 3 ha in de economische gebieden.  
Eén bedrijfsleider die 8 ha in de koppelingsgebieden uitbaat, is niet geïnteresseerd in 
de grondenbank. 
 
Alle akkerbouwers actief in het gebied wensten in te gaan op de mogelijkheden van 
een grondenbank. Zij baten 10 ha uit in de koppelingsgebieden en 7 ha in de econo-
mische gebieden.  
 
Van de bedrijfstypes die in de studie als “andere” worden gerangschikt is er een 
interesse voor de grondenbank voor 19 ha in de koppelingsgebieden en 13 ha in de 
economische gebieden. Dit is 42 % van areaal in het onderzoeksgebied in gebruik door 
deze bedrijfsleiders (76 ha). 
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3.2.7.   Landbouw met verbrede doelstellingen 

Twaalf landbouwers die samen 66 ha grond bewerken in de koppelingsgebieden zijn 
geïnteresseerd in landbouw met verbrede doelstellingen. De interesse gaat hier voor-
namelijk uit naar het plaatsen van windmolens en in tweede orde natuur- en 
landschapszorg. 
 
 

3.3. Eerste Inschatting van de vraag naar ruilgronden 

Uit bovenstaande Tabel 37 blijkt dat er bij onteigening een interesse is in de gronden-
bank voor 553 ha. Hiervan ligt 323 ha in koppelingsgebied en 230 ha in economische 
gebieden.  
 
Wanneer enkel de gronden in de economische gebieden in aanmerking komen voor 
ruilgrond uit de grondenbank, blijkt uit voorgaande tabel dat voor de op te richten 
grondenbank 230 ha ruilgrond zal moeten bevatten. 

8

 
Afhankelijk van de prioriteiten in de overeenkomst grondenbank kan worden over-
wogen om landbouwbedrijven met een neveninkomen niet in aanmerking te laten 
komen voor ruilgronden. 
 

Tabel 3  : Ligging van de bedrijfsgronden volgens de toekomstvisie van de bedrijfslei-
ders 

Aantal ha in gebruik volgens toekomstvisie 

Ligging gronden Gedeel-
telijke 
blijver 

Korte 
termijn 
blijver 

Lange 
termijn 
blijver 

Bedrijven 
met neven-

inkomen 
Wijker 

Totaal 

Oppervlakte in het 
onderzoeksgebied (ha) 7 147 529 102 30 815 

Oppervlakte buiten het 
onderzoeksgebied (ha) 26 92  1.749 270 9  2.146 

Totale oppervlakte (ha) 33 239  2.278 372 39  2.961 

Bron : perceelsregistratie (Mestbank, 2002) en enquête (VLM, 2003) 

 
Uit de Tabel 38 hierboven blijkt dat bedrijven met een neveninkomen in de Gentse 
Kanaalzone in totaal 102 ha in gebruik hebben. Hiervan liggen 70 ha in de koppelings-
gebieden en 32 ha in de economische gebieden (zie ook Hoofdstuk 4).  
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3.4. Locatie van de ruilgrond 

Het voorstel voor de gebruikers met gronden in de economische gebieden van het 
onderzoeksgebied is nog niet concreet genoeg.  
54 % of 80 respondenten gaf aan dat de ligging van de ruilgrond belangrijker was dan 
de mogelijkheden voor mestafzet op die grond. Een groot deel van de gronden ten 
westen van het onderzoeksgebied kent strengere normen voor mestafzet. Deze 
gronden behoren tot de categorie “Kwetsbaar gebied water” omwille van het nabijgele-
gen waterwinningsgebied van Kluizen (Kaart 14).  
De voorkeur ging hierbij uit naar gronden in de buurt van de bedrijfszetel. De 
bedrijfsleiders gaven voor de ligging van ruilgronden de voorkeur aan de gemeenten 
Evergem (32), de deelgemeenten Oostakker, Sint-Kruis-Winkel en Desteldonk van de 
stad Gent (12), Assenede (11), Lochristi (6), Zelzate-Wachtebeke (5), Kaprijke (4) en 
dan beperkter de gemeenten Eeklo, Laarne, Lovendegem, Melle, Moerbeke, Nevele, 
Sint-Laureins en Zomergem. Dit komt grotendeels overeen met de ligging van de 
bedrijfszetels buiten het onderzoeksgebied.  
 
 

4. WIJKERS EN BLIJVERS 

4.1. Toekomst eigen bedrijf 

Als besluit van de enquête werd aan de landbouwers gevraagd of zij zichzelf binnen 
het landbouwgebeuren als “wijker” of “blijver” typeren. “Wijkers” zijn landbouwers die 
hun bedrijvigheid wensen stop te zetten. “Blijvers” zijn die landbouwers die op langere 
termijn hun bedrijf verder wensen uit te baten. 
 
Volgende types werden onderscheiden bij de gebruikers met gronden in het ROM-
gebied Gentse Kanaalzone : 
− 2 gedeeltelijke blijvers : zij wensen land- of tuinbouwer te blijven en verder te 

boeren buiten het onderzoeksgebied. Ze zijn bereid tegen vergoeding te wijken 
binnen het onderzoeksgebied en hun bedrijf dus gedeeltelijk in te krimpen. Deze 
bedrijven gebruiken een oppervlakte van 7 ha binnen het onderzoeksgebied. Hier-
van zijn 6 ha gelegen in de koppelingsgebieden en 1 ha binnen de economische 
gebieden. Buiten het onderzoeksgebied gebruiken ze ongeveer 26 ha ; 

− 89 lange termijn blijvers : zij wensen op lange termijn hun bedrijf verder uit te baten. 
Zij gebruiken in totaal ongeveer 2.400 ha, waarvan 529 ha binnen het onderzoeks-
gebied ; 
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− 40 bedrijven met neveninkomen : het inkomen uit de landbouw is voor deze 
bedrijfsleiders slechts een neveninkomen. Voor zes respondenten betekent deze 
bedrijvigheid een aanvulling op hun pensioen. Deze groep gebruikt 32 ha in de 
economische gebieden en 70 ha in de koppelingsgebieden. Buiten het onder-
zoeksgebied gebruiken ze 277 ha ; 

− 4 wijkers willen met alle landbouwactiviteiten stoppen indien ze hiervoor een ver-
goeding krijgen. Zij gebruiken in totaal 30 ha in het onderzoeksgebied. Deze be-
drijfsleiders gebruiken gronden in de koppelingsgebieden Oostakker-Noord (3 ha), 
Doornzele-Noord (5 ha) en Rieme-Noord (5 ha) en gronden in de economische 
gebieden Callemansputte (11 ha) en Zandeken (6 ha). Buiten het onderzoeks-
gebied gebruiken ze slechts 11 ha ; 

− 13 korte termijn blijvers : zij willen nog tussen de 2 en 10 jaar verder boeren. Zij 
gebruiken 147 ha binnen het onderzoeksgebied en ongeveer 115 ha buiten het 
onderzoeksgebied. 

 
Kaart 15 geeft aan waar deze wijkers en blijvers in het onderzoeksgebied cultuur-
gronden in gebruik hebben. 
 
Figuur 19 hieronder is een illustratie van bovenstaand cijfermateriaal. 
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Bron : enquête (VLM, 2003) 

Figuur 19 : Toekomstvisie bedrijfsleiders volgens ligging bedrijfszetel 
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Voor de opbouw van Figuur 20 werd de toekomstvisie van de bedrijfsleiders gekoppeld 
aan hun gebruikspercelen. Tabel 39 geeft de cijfers weer. 
 

 
Bron : enquête (VLM, 2003) 

Figuur 20 : Toekomstvisie bedrijfsleiders, uitgedrukt in oppervlakte binnen het onder-
zoeksgebied 

 
Uit Tabel 38 blijkt dat de lange termijn blijvers met zetel in het onderzoeksgebied de 
grootste oppervlaktegebruikers in het onderzoeksgebied zijn. De wijkers daarentegen 
gebruiken (zonder de reeds onteigenden percelen) slechts 30 ha in het onderzoeks-
gebied. 
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De antwoorden zijn niet 100% consequent met Hoofdstuk 2 maar de tendens is wel 
dezelfde. 
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Tabel 39 : Oppervlakte in gebruik (ha) in de Gentse Kanaalzone opgedeeld naar de toe-
komstvisie van de bedrijfsleiders 

Aantal ha volgens toekomstvisie 

Gronden in gebied Gedeelte-
lijke blijver

Lange 
termijn 
blijver 

Bedrijven 
met neven-

inkomen 
Wijker 

Geen 
Enquête

Economische gebieden 

EZ Rieme Noord  18 44 5 11 18 

Z Kluizendok  99 8 6 21 

RB Hoeksken De Nest   1 17  17 

Z Langerbruggekaai  29 24 7  

Z Sidmar 1  22 9  15 

Korte 
termijn 
blijver 

37 

 

25 

ZRB Moervaart Noord   23    

ZRB Moervaart Zuid   15 3  1 

Subtotaal 244 32 17 97 
 

Klein Rusland West   2   2 

Rieme Noord  11 23 3 5 11 

 4 102 10  11 

Doornzele Noord 6 33 10 5 2 

Doornzele Zuid  

1 85 

Koppelingsgebieden 

Rieme Zuid 

 

22 33 15  11 

Langerbrugge Zuid  15 42   26 

Zelzate Zuid   16 6  7 

 13 8   

Desteldonk Noord 10 11  6 

Desteldonk Zuid  3 7 6  

Oostakker Noord   6 1 3 13 

6 62 287 70 13 106 

Totaal 7 529 102 30 226 

Bron : enquête (VLM, 2003) 

 
Uit Figuur 20 en Tabel 39 blijkt dat zowel in de koppelingsgebieden als de econo-
mische gebieden de lange termijn blijvers veruit de belangrijkste grondgebruikers zijn. 
Ze gebruiken respectievelijk 287 ha en 244 ha. In het koppelingsgebied zijn de bedrijfs-
leiders met neveninkomen de tweede grootste groep. In de economische gebieden 
maken de korte termijn blijvers de tweede grootste groep uit.  
Globaal gezien zijn de wijkers en de gedeeltelijke blijvers de kleinste groep. Ze gebrui-
ken samen 19 ha in de koppelingsgebieden en 18 ha in de economische gebieden. 

Sint-Kruis-winkel 5 

1 1 

17 

Subtotaal 

147 
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Tabel 40 : Onteigende oppervlakte (ha) nog in gebruik bij landbouwers actief in de 
Gentse Kanaalzone 

Aantal onteigende ha volgens toekomstvisie 

Gebied Gedeelte-
lijke blijver

Korte 
termijn 
blijver 

Lange 
termijn 
blijver 

Bedrijf met 
neveninko

men 

Geen 
Enquête 

Economische gebieden 

Z Kluizendok  11 83 2 1 

RB Hoeksken De Nest  6   1 

ZRB Moervaart Zuid   9  1 

Subtotaal  11 98 11 3 
 
Koppelingsgebieden 

Rieme Zuid  1 1   

Doornzele Noord  1 10 1 1 

Langerbrugge Zuid  1     

Desteldonk Noord   2 4  3 

Subtotaal 3 13 6  3 

Totaal  14 17 6 6 

Bron : enquête (VLM, 2003) 

 
In totaal werden van de gronden in gebruik in 2002 volgens de registratie van de 
mestbank ongeveer 152 ha reeds onteigend. Het gaat hierbij om de onteigeningen 
voor de aanleg van het Kluizendok, de Spoorlijn 55, de aanleg van het industrieterrein 
Moervaart Zuid en de natuurcompensaties in het agrarisch gebied van Desteldonk 
Noord. Hiervan zijn 111 ha (72 %) in gebruik bij landbouwers die op langere termijn 
verder wensen te boeren. Slechts 6 ha van de onteigende gronden wordt momenteel 
gebruikt door wijkers. Elf ha is momenteel in gebruik bij bedrijven met een neven-
inkomen en eveneens 11 ha bij korte termijn blijvers. 
 
 

Het aanbod aan gronden zal in eerste plaats komen van de wijkers betrokken bij het 
gebied. Op de tweede plaats kunnen de korte termijn blijvers tussen dit en 10 jaar een 
bijkomend aanbod creëren. 
 
Onderstaande Tabel 41 geeft aan waar de gronden in gebruik van wijkers en korte 
termijn blijvers gesitueerd zijn en over hoeveel hectare het telkens gaat. 

Wijker 

6 

 

9 

6 

1 

 

 

111 

4.2. Eerste inschatting van het aanbod van ruilgronden 
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Tabel 41 : Areaal (ha) in gebruik bij wijkers en korte termijn blijvers 

 Wijkers (ha) Korte termijn blijvers (ha) 

Assenede 19 

Evergem 31 173 

Gent 7 40 

Lochristi 2 

Moerbeke  1 

Zelzate  27 

Totaal 47 262 
 
De vier wijkers baten hun landbouwbedrijf uit in het onderzoeksgebied. Samen baten 
zij 30 ha uit. Hiervan zijn 13 ha gelegen in de koppelingsgebieden en 17 ha in de 
economische gebieden. Buiten het onderzoeksgebied gebruiken zij 11 ha. 
Voor de wijkers betekent dit dat, op basis van de enquêtering, op korte termijn 41 ha 
vrij kan komen. De 24 ha (13 ha + 11 ha) gelegen in koppelingsgebied en buiten het 
onderzoeksgebied kunnen in aanmerking komen voor grondruil.  
 
Elf korte termijn blijvers hebben hun bedrijfszetel in het onderzoeksgebied. Twee 
bedrijfsleiders baten een bedrijf uit buiten het onderzoeksgebied, in de gemeenten 
Oostakker en Zelzate.  

8 

1 

De korte termijn blijvers gebruiken samen 147 ha in het onderzoeksgebied. Hiervan 
zijn 62 ha gesitueerd in koppelingsgebied en 85 ha in economisch gebied. Buiten het 
onderzoeksgebied gebruiken deze korte termijn blijvers 115 ha. De gronden die deze 
korte termijn blijvers gebruiken komen vrij binnen de 10 jaar.  
In totaal zal binnen de 10 jaar 177 ha (62 ha in de koppelingsgebeiden + 115 ha buiten 
het onderzoeksgebied) vrijkomen en in aanmerking kunnen komen voor grondruil. 
 
Wanneer de inbreng in de grondenbank bekeken wordt in een tijdspanne van 10 jaar 
en ervan uitgegaan wordt dat de gronden in gebruik bij wijkers en korte termijn blijvers 
aangeboden zullen worden aan een grondenbank, zal deze 201 ha bevatten. 
 
Indien geopteerd wordt om de gronden in koppelingsgebied aan te wenden voor de 
aanleg van de buffer rond de woongebieden, vermindert de mogelijke inbreng van 
gronden voor een grondenbank tot 126 ha (11 ha + 115 ha). Dit is het areaal dat 
momenteel in gebruik is bij wijkers en korte termijn blijvers buiten het onderzoeks-
gebied. 
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Deze 126 ha ligt in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied zoals uit 
bovenstaande Tabel 41 blijkt. Een op te richten grondenbank zal dan ook bij voorkeur 
zijn werkingsgebied hebben in deze gemeenten. 
 
 

4.3. Bedrijfskenmerken van wijkers en blijvers  

4.3.1.   Bedrijfstype 

De verschillende bedrijfstypes werden voor alle betrokken landbouwers, zowel de 
geënquêteerde als niet-geënqêteerde bedrijfsleiders, besproken in paragraaf 3.2. 
Tussen het bedrijfstype en de toekomstvisie van de bedrijfsleider is een verband waar 
te nemen. De cijfers zijn terug te vinden in Tabel 42. Bedrijfsleiders die behoren tot de 
groep “andere” bedrijfstypes (de bedrijven die te klein zijn om als land- of tuinbouw-
bedrijf te typeren) zijn meestal bedrijven met een neveninkomen of wijkers. De ge-
specialiseerde vleesveebedrijven en de akkerbouwbedrijven worden vooral uitgebaat 
door lange termijn blijvers en bedrijven met een neveninkomen. De meerderheid van 
de overige bedrijfsleiders wensen nog een langere termijn verder te boeren. 

Aantal bedrijfsleiders volgens toekomstvisie 

Bedrijfstype Gedeelte-
lijke blijver

Korte 
termijn 
blijver 

Wijker 
Totaal 

Melkvee gespec.  2 16 2 2 

Melkvee + vleesvee  2 13   15 

  5   5 

Varkens + melkvee of 
vleesvee  17 3  24 

Vleesvee gespec. 1  12  21 

Varkens gespec.  1 8 1  

Andere 1 1 5 22 2 31 

  2 3  5 

Sierteelt/boomkweek  

 

Tabel 42 : Toekomstvisie voor de bedrijfsleiders volgens bedrijfstype 

Lange 
termijn 
blijver 

Bedrijf met 
neven-

inkomen 

22 

Akkerbouw + melkvee 
of vleesvee 

4 

8 

10 

Akkerbouw gemengd 
of gespecialiseerd 

3 11 1  15 

2 13 89 40 4 148 

 

Eindtotaal 

Bron : enquête (VLM, 2003) 
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4.3.2.   Bedrijfsgrootte 

De grootte-index van alle betrokken bedrijven werd besproken in paragraaf 3.3.3. 
De gemiddelde grootte-index van alle geënquêteerde bedrijven evenaart de gemiddel-
de grootte-index van alle bedrijven. Zoals uit Tabel 43 hieronder blijkt, zijn wijkers en 
bedrijven met een neveninkomen eerder kleine bedrijven. De lange termijn blijvers zijn 
eerder bedrijfsleiders van grote bedrijven. Toch zijn er 23 bedrijfsleiders van een zeer 
klein of klein bedrijf die zichzelf als een lange termijn blijver typeren. 
 

Tabel 43 : Toekomstvisie van de bedrijfsleiders volgens bedrijfsgrootte 

Aantal bedrijfsleiders volgens bedrijfsgrootte 

Zeer 
klein Klein Gemiddeld Groot Zeer groot

Gemiddelde 
Grootte-index 

Gedeeltelijke 
blijver         1,0 

Lange termijn 
blijver 11 12 9 15 42 3,7 

Bedrijf met 
neveninkomen 28 8 2 2 1,4 

Korte termijn 
blijver 1 3 5 1 3 3,2 

Wijker 2 2    1,5 

Eindtotaal 25 16 18 45 2,9 

Bron : enquête (VLM, 2003) 

 
 

De lange termijn blijvers zijn de jongste bedrijfsleiders. Uit de tabel hieronder blijkt dat 
bij de andere toekomstvisies 71 % van de respondenten ouder dan 45 jaar is. Slechts 
de helft van de 55-65-jarigen zegt een lange termijn blijver te zijn, van deze groep 
hebben vijf bedrijfsleiders een opvolger, drie bedrijfsleiders geen opvolger en drie be-
drijfsleiders geven aan dat ze misschien een opvolger zullen hebben. 
 

Bedrijfstype 

2 

 

44 

4.4. Leeftijd en opvolging van wijkers en blijvers 
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Tabel 44 : Toekomstvisie van de bedrijfsleiders volgens leeftijdsklasse 

Aantal bedrijfsleiders volgens leeftijdklasse 
Bedrijfstype 

< 35 jaar 45 – 55 jaar 55 – 65 jaar > 65 jaar 
Gemiddelde 

leeftijd 

Gedeeltelijke 
blijver   2     38 

Lange termijn 
blijver 16 42 19 11 1 

Bedrijf met 
neveninkomen 4 11 6 3 16 55 

 8 53 

  1 3  56 

Eindtotaal 20 55 34 17 47 

Bron : enquête (VLM, 2003) 
 
 
 

5. SAMENVATTING 

5.1. Algemene samenvatting 

35 –45 jaar 

  

42 

Korte termijn 
blijver   5  

Wijker  

22 

De toekomst voorspellen voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen is een 
onmogelijke zaak. De wijze waarop een land- en tuinbouwer zijn of haar bedrijf in de 
toekomst zal uitbaten hangt van veel zaken af. Enerzijds is de interne dynamiek van de 
individuele bedrijven belangrijk zoals de leeftijd van de bedrijfsleider, de mate van 
opvolging en de bedrijfsgrootte. Anderzijds is er het externe kader waarin de land- en 
tuinbouwbedrijven zich al dan niet kunnen handhaven en ontwikkelen. Het extern kader 
omvat niet enkel het landbouwbeleid (Europees en Vlaams) maar ook het fiscaal 
beleid, het ruimtelijk beleid, het milieubeleid, het monetair beleid of een gewijzigd 
consumentengedrag zijn cruciaal bij het maken van strategische of operationele 
keuzes door de bedrijfsleider.  
Voor het gebied ROM Gentse Kanaalzone zal het ruimtelijk beleid en de haven-
ontwikkeling onvermijdelijke aanpassingen teweegbrengen aan de bedrijfsvoering van 
de betrokken bedrijfsleiders. Het onttrekken van gronden aan de landbouw is in contra-
dictie met het algemeen landbouw- en milieubeleid. 
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De toekomst van de bedrijven met bedrijfszetel in de economische gebieden is 
bedreigd. Deze bedrijfsleiders zullen op korte tot middellange termijn een alternatief 
moeten zoeken willen ze verder werken. Aan de bedrijfsleiders met een zetel in de 
koppelingsgebieden zal worden gevraagd hun bedrijfsvoering aan te passen. 
De helft van de landbouwers wenst verder te boeren, dit zowel op korte als op lange 
termijn. Zij verkiezen totale bedrijfsverplaatsing wanneer hun bedrijfszetel onteigend 
wordt, en grondruil indien ze enkel gronden gebruiken in het onderzoeksgebied. 
In het lange termijnscenario wensen 3 bedrijfsleiders extra, ten opzichte van het korte 
termijnscenario, hun bedrijvigheden te stoppen te zetten. 
 
Het succes van de grondenbank hangt zowel af van het aanbod als van de vraag. Uit 
het onderzoek blijkt dat de geënquêteerden een oplossing zien in de grondenbank voor 
de realisatie van de zeehaventerreinen, de zeehavenondersteunende terreinen en het 
regionaal bedrijventerrein Hoeksken De Nest.  
 
De vraag en het aanbod van cultuurgrond zijn verbonden met de toekomstvisie van de 
bedrijfsleider op zijn eigen landbouwbedrijf. 
 
− 13 korte termijn blijvers : aanbod van 115 ha buiten het onderzoeksgebied 
− 4 wijkers : aanbod van 11 ha buiten het onderzoeksgebied 
− 89 lange termijn blijvers en 40 bedrijven met neveninkomen : vraag 230 ha. 
 
De aanbodzijde van de bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij het onder-
zoeksgebied en uitgebaat worden door wijkers en korte termijn blijvers bedraagt 
126 ha buiten het onderzoeksgebied. 
 

 

Om aan de vraag te voldoen dienen bijkomende gronden gezocht te worden bij 
potentiële wijkers die niet betrokken zijn bij het onderzoeksgebied. Een extra bevraging 
in een ruimere perimeter rond het onderzoeksgebied kan een antwoord geven. 
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5.2. Samenvatting per deelgebied 

5.2.1.   Economische gebieden 

Zeehaventerrein Kluizendok 

In dit deel van het economisch gebied van de Gentse Kanaalzone worden van 99 ha 
gebruikt door landbouwers die op lange termijn wensen verder te boeren. Acht hectare 
worden gebruik door landbouwers die een neveninkomen hebben. De wijkers en korte 
termijn blijvers baten samen 43 ha uit. 
 
Dit is tevens het gebied waar de voorbije 3 jaar 103 ha in gebruik door de land-
bouwsector werd onteigend voor de aanleg van het Kluizendok en de Spoorlijn 55. Bij 
de landbouwers actief in het zeehaventerrein Kluizendok is er interesse voor 85 ha 
ruilgrond bij het wegvallen van deze percelen. 
 
Regionaal bedrijventerrein Hoeksken De Nest 

In dit economisch gebied wordt 17 ha bewerkt door landbouwers die op lange termijn 
wensen verder te boeren. Eén hectare wordt gebruikt door een korte termijn blijver. 
Over de overige 17 ha zijn geen gegevens bekend. 
Bij de landbouwers actief in het regionaal bedrijventerrein Hoeksken De Nest is er 
interesse voor 18 ha ruilgrond bij het wegvallen van deze percelen. 
 
Zeehaventerrein Langerbruggekaai 

Op 24 ha zijn lange termijn blijvers actief. Negenentwintig hectare grond is in gebruik 
van korte termijn blijvers. De bedrijfsleiders met een neveninkomen gebruiken 7 ha. 
Bij de landbouwers actief in het zeehaventerrein Langerbruggekaai is er interesse voor 
44 ha ruilgrond bij het wegvallen van deze percelen. 
 

Economische zone Rieme Noord (Klein Rusland West en Callemansputte) 

In dit gebied worden vandaag nog 96 ha bewerkt door de land- en tuinbouwsector. De 
lange termijn blijvers en landbouwers met een neveninkomen bewerken 49 ha. De 
wijkers en korte termijn blijvers bewerken 29 ha. 
Bij de landbouwers actief in het Economische zone Rieme Noord is er interesse voor 
45 ha ruilgrond bij het wegvallen van deze percelen. 
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Zeehaventerrein Sidmar 

In het economisch gebied Zeehaventerrein Sidmar zijn vandaag nog 22 ha in gebruik 
door lange termijn blijvers. Bedrijfsleiders met een neveninkomen en gedeeltelijke 
blijvers baten er nog 10 ha uit. 
Bij de landbouwers actief in het zeehaventerrein Sidmar is er interesse voor 10 ha 
ruilgrond bij het wegvallen van deze percelen. 

De 23 ha in gebruik door de land- en tuinbouwsector worden allemaal bewerkt door 
landbouwers die op lange termijn verder wensen te boeren. 
Bij de landbouwers actief in het Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein 
Moervaart Noord is er interesse voor 20 ha ruilgrond bij het wegvallen van deze 
percelen. 
Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Zuid 

In dit gebied zijn lange termijn blijvers en landbouwers met een neveninkomen actief. 
Zij baten samen 18 ha uit. Deze bedrijfsleiders werden de voorbije 3 jaar reeds 18 ha 
onteigend. 
Bij de landbouwers actief in het zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein 
Moervaart Zuid is er interesse voor 8 ha ruilgrond bij het wegvallen van deze percelen. 
 

 
Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Noord 

5.2.2.   Koppelingsgebieden 

Klein Rusland West 
Eén lange termijnblijver gebruikt er 2 ha. Bij de landbouwers actief in Klein Rusland 
West is er interesse voor 2 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
 
Rieme Noord 
Op lange termijn zullen 26 ha in gebruik blijven door de landbouwsector: 23 ha door 
lange termijn blijvers, 3 ha door bedrijven met neveninkomen. De korte termijn blijvers 
en de wijkers baten er samen 16 ha uit. Bij de landbouwers actief in Rieme Noord is er 
interesse voor 20 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 

 
Rieme Zuid 
Dit gebied wordt gekenmerkt door een groot gebruik van lange termijn blijvers (102 ha). 
In mindere mate worden er gronden gebruikt door korte termijn blijvers (4 ha) en 
bedrijven met neveninkomen (10 ha). Bij de landbouwers actief in Rieme Zuid is er 
interesse voor 100 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
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Doornzele Noord 
De wijkers en korte termijn blijvers bewerken 11 ha. De lange termijn blijvers en 
bedrijven met neveninkomen bewerken 43 ha. Bij de landbouwers actief in Doornzele 
Noord is er interesse voor 43 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 

In Doornzele Zuid worden 33 ha bewerkt door lange termijn blijvers. Korte termijn 
blijvers hebben 22 ha in gebruik. De landbouwers met neveninkomen onderhouden 
15 ha. Bij de landbouwers actief in Doornzele Zuid is er interesse voor 57 ha ruilgrond 
bij het onteigenen van deze percelen. 
 
Langerbrugge Zuid 

Zelzate Zuid 
In dit koppelingsgebied zijn 16 ha in gebruik door lange termijn blijvers en 6 ha in 
gebruik door een landbouwer met neveninkomen. Bij de landbouwers actief in Zelzate 
Zuid is er interesse voor 11 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
 
Sint-Kruis-Winkel 
De landbouwers die hier actief zijn wensen op langere termijn verder te boeren ; het 
gaat om gedeeltelijke blijvers (5 ha), lange termijnblijvers (13 ha) en bedrijven met een 
neveninkomen (8 ha). Bij de landbouwers actief in het Sint-Kruis-Winkel Zuid is er 
interesse voor 5 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
 
Desteldonk Noord 
Ook de landbouwpercelen in dit koppelingsgebied zullen op lange termijn uitgebaat 
blijven door de landbouwsector ; het gaat om een gedeeltelijke blijver (1 ha), een lange 
termijn blijver (10 ha) en een bedrijf met neveninkomen (11 ha). Een korte termijn 
blijver heeft 1 ha in gebruik. Van 6 ha zijn geen enquêtegegevens bekend. Bij de 
landbouwers actief in Desteldonk Noord is er interesse voor 13 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
 
Desteldonk Zuid 
De korte termijn blijvers baten in dit gebied 3 ha uit. De lange termijn blijver en 
bedrijven met neveninkomen gebruiken respectievelijk 7 ha en 6 ha in dit koppelings-
gebied. Bij de landbouwers actief in Desteldonk Zuid is er interesse voor 16 ha 
ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
 

 
Doornzele Zuid 

In dit koppelingsgebied worden 15 ha uitgebaat door korte termijn blijvers. De lange 
termijn blijvers bewerken er nog 42 ha. Bij de landbouwers actief in Langerbrugge Zuid 
is er interesse voor 49 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
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Oostakker Noord 
In dit koppelingsgebied zijn nog 23 ha in gebruik door de landbouwsector: 6 ha door 
een lange termijn blijver, 1 ha door een bedrijf met neveninkomen en 3 ha door wijkers. 
Van de bedrijfsleiders van de overige percelen is geen toekomstperspectief gekend. Bij 
de landbouwers actief in Oostakker Noord is er interesse voor 5 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
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DEEL 5 SAMENVATTING 

1. ALGEMENE SAMENVATTING 

Situering land- en tuinbouwgebruik 

Land- en tuinbouwers betrokken bij het onderzoeksgebied gebruikten in 2002 ongeveer 
1.170 ha geregistreerde oppervlakte binnen de grenzen van dit gebied. Het gaat hierbij 
om 608 ha gelegen in de economische gebieden en 562 ha in de koppelingsgebieden. 
Van dit totaal gebruik werd reeds 152 ha onteigend voor de aanleg van het Kluizendok, 
de Spoorlijn 55, de aanleg van het industrieterrein Moervaart Zuid en de natuur-
compensaties in het huidige agrarisch gebied van Desteldonk Noord. Hierdoor nam het 
land- en tuinbouwareaal af tot 477 ha in de economische gebieden en 541 ha in de 
koppelingsgebieden. 
 
In totaal zijn 70 bedrijven gevestigd binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. 
Hiernaast zijn er nog 102 bedrijven die gronden gebruiken binnen het onderzoeks-
gebied maar gevestigd zijn erbuiten. 
 
Het bodemgebruik bestaat vooral uit ruwvoedergewassen. Ruwvoederteelten 
(gras/weide, kuilmaïs en voederbieten) komen relatief meer voor in het gebied dan 
gemiddeld in de provincie Oost-Vlaanderen. In de koppelingsgebieden zijn ook heel 
wat sierteeltbedrijven actief. 
 
Socio-economische kenmerken van de land- en tuinbouw 

De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de betrokkenen is 21 ha. Bedrijven gevestigd 
binnen de grenzen van het onderzoeksgebied zijn gemiddeld kleiner, namelijk 14 ha, 
dan bedrijven gevestigd erbuiten, namelijk 26 ha. De spreiding rond het gemiddeld 
cijfer is echter groot. 
Uitgedrukt in grondgebruik hebben de bedrijven groter dan 20 ha ongeveer twee 
derden van het totaal land- en tuinbouwareaal in gebruik. 

Bij de bedrijven met gronden in het onderzoeksgebied zijn melkvee, vleesvee en 
varkens de belangrijkste productietakken. De bedrijven zijn gespecialiseerd in één van 
deze productietakken of combineren meerdere van deze takken. Daarnaast is vooral in 
de koppelingsgebieden sierteelt een belangrijke productierichting. Het onderzoeksge-
bied wordt ook gekenmerkt door de grote aanwezigheid van bedrijfjes die te klein zijn 
om als land- of tuinbouwbedrijf te typeren.  
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De spreiding van de bedrijfsgrootte of de economische productie-omvang is ook zeer 
groot. Gemiddeld gezien hebben de sierteeltbedrijven, de gespecialiseerde melkvee-
bedrijven, de gespecialiseerde varkensbedrijven en de bedrijven die melkvee, vleesvee 
en eventueel ook varkens combineren, de grootste productie-omvang. Gemiddeld 
gezien hebben ook de bedrijven gevestigd binnen het onderzoeksgebied een lagere 
productie-omvang dan de bedrijven gevestigd erbuiten. 
Uitgedrukt in grondgebruik zijn de matig tot zeer grote bedrijven het belangrijkst. Ze 
gebruiken gezamenlijk 72 % van de gronden gelegen in het onderzoeksgebied. 
 
De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders is 48 jaar. De gemiddelde leeftijd is het 
hoogst voor de bedrijven met zetel in de economische gebieden (56 jaar), is lager voor 
de bedrijven met zetel in een koppelingsgebied (50 jaar) en het laagst voor bedrijven 
gevestigd buiten het onderzoeksgebied. 

 

De jongere bedrijfsleiders (jonger dan 50 jaar) zijn de grootste grondgebruikers met 
een aandeel van 80 % van het totaal land- en tuinbouwareaal. 
 
De opvolgingssituatie werd bevraagd bij bedrijfsleiders ouder dan 45 jaar. Ongeveer 
29 % beweert een opvolger te hebben, 29 % twijfelt en 42 % heeft geen opvolger. De 
situatie is het minst gunstig voor de bedrijven gevestigd in de economische gebieden. 

Ongeveer de helft van de bedrijfsleiders haalt het inkomen volledig uit land- en 
tuinbouw. Voor 23 % is land- of tuinbouw het hoofdinkomen en voor 30 % is de land- of 
tuinbouw slechts een neveninkomen. 

De problemen die een grondonttrekking op de land- en tuinbouwbedrijven 
teweegbrengt, is niet altijd evenredig met de onteigende oppervlakte. Van zodra een 
kritische grens (voor elk bedrijf variabel) overschreden is, kan een onteigening tot 
gevolg hebben dat het bedrijf niet langer leefbaar is. Dit zal zich ook voordoen bij de 
realisatie van het ROM-project Gentse Kanaalzone. Het aantal bedrijven die onder de 
leefbaarheidsgrens komt, zal o.a. afhangen van de toekomstmogelijkheden in de 
koppelingsgebieden. 
 
De afhankelijkheid van het totaal onderzoeksgebied, de economische gebieden en de 
koppelingsgebieden werd berekend. 
 

 

Gevolgen van havenontwikkeling 
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Aantal bedrijven per klasse van afhankelijkheid van het totaal 

onderzoeksgebied Ligging 
bedrijfszetel Sterk 

afhankelijk
Matig 

afhankelijk
Minder 

afhankelijk 

Economische 
gebieden 8 2 0 

Koppelingsgebieden 20 19 0 0 

32 36 0 

Totaal 65 43 32 
 
 

Aantal bedrijven per klasse van afhankelijkheid van de 
economische gebieden 

Sterk 
afhankelijk

Matig 
afhankelijk

Minder 
afhankelijk 

Economische 
gebieden 12 

Zeer sterk 
afhankelijk 

Niet 
afhankelijk

14 2 

5 

Buiten 
onderzoeksgebied 0 30 

28 0 

Ligging 
bedrijfszetel Zeer sterk 

afhankelijk 
Niet 

afhankelijk

5 6 3 0 

Koppelingsgebieden 0 6 7 9 22 

Buiten 
onderzoeksgebied 0 15 22 22 39 

Totaal 12 26 
 
 

Aantal bedrijven per klasse van afhankelijkheid van de 
koppelingsgebieden 

Zeer sterk 
afhankelijk 

Sterk 
afhankelijk

Matig 
afhankelijk

Minder 
afhankelijk 

Economische 
gebieden 0 3 2 13 

Koppelingsgebieden 19 18 2 0 

Buiten 
onderzoeksgebied 0 30 22 26 

Totaal 41 32 
 
Zo’n 93 bedrijven zijn sterk tot zeer sterk afhankelijk van hun gronden gelegen in het 
onderzoeksgebied.  
In totaal zijn 28 bedrijven sterk tot zeer sterk afhankelijk van hun gronden in de 
economische gebieden. Het gaat hierbij niet alleen om bedrijven gevestigd in een 
economisch gebied (12) maar ook om bedrijven gevestigd in een koppelingsgebied (6) 
of buiten het onderzoeksgebied (15). 

35 34 61 

Ligging 
bedrijfszetel Niet 

afhankelijk

8 

5 

20 

19 37 39 
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Er zijn ook 60 bedrijven sterk tot zeer sterk afhankelijk van hun gronden in de 
koppelingsgebieden. Het gaat hierbij om bedrijven gevestigd in een koppelingsgebied 
(37), gevestigd buiten het onderzoeksgebied (20) of gevestigd in een economisch 
gebied (3). 

In totaal zijn 13 bedrijven zowel van de koppelingsgebieden als van de economische 
gebieden sterk tot zeer sterk afhankelijk. Hiervan zijn drie bedrijven gevestigd in 
Z Kluizendok, één in Desteldonk Noord, één in Doornzele Zuid, één in Doonzele 
Noord, één in Langerbrugge Zuid, één in Rieme Noord en één in Rieme Zuid. Vier 
bedrijven zijn gevestigd buiten het onderzoeksgebied. 
 
Perspectieven voor de landbouwers en tuinders 

De toekomst voorspellen voor de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen is een 
onmogelijke zaak. De wijze waarop een land- en tuinbouwer zijn of haar bedrijf in de 
toekomst zal uitbaten hangt van veel zaken af. Enerzijds is de interne dynamiek van de 
individuele bedrijven belangrijk zoals de leeftijd van de bedrijfsleider, de mate van 
opvolging en de bedrijfsgrootte. Anderzijds is er het externe kader waarin de land- en 
tuinbouwbedrijven zich al dan niet kunnen handhaven en ontwikkelen. Het extern kader 
omvat niet enkel het landbouwbeleid (Europees en Vlaams) maar ook het fiscaal 
beleid, het ruimtelijk beleid, het milieubeleid, het monetair beleid of een gewijzigd 
consumentengedrag zijn cruciaal bij het maken van strategische of operationele 
keuzes door de bedrijfsleider.  

 
De toekomst van de bedrijven met bedrijfszetel in de economische gebieden is 
bedreigd. Deze bedrijfsleiders zullen op korte tot middellange termijn een alternatief 
moeten zoeken willen ze verder werken. Aan de bedrijfsleiders met een zetel in de 
koppelingsgebieden zal worden gevraagd hun bedrijfsvoering aan te passen. 
 
De helft van de landbouwers wenst verder te boeren, dit zowel op korte als op lange 
termijn. Zij verkiezen totale bedrijfsverplaatsing wanneer hun bedrijfszetel onteigend 
wordt, en grondruil indien ze enkel gronden gebruiken in het onderzoeksgebied. 
In het lange termijnscenario wensen 3 bedrijfsleiders extra, ten opzichte van het korte 
termijnscenario, hun bedrijvigheden te stoppen te zetten. 
 

 

Voor het gebied ROM Gentse Kanaalzone zal het ruimtelijk beleid en de haven-
ontwikkeling onvermijdelijke aanpassingen teweegbrengen aan de bedrijfsvoering van 
de betrokken bedrijfsleiders. De ontwikkeling van de haven en de hiermee gekoppelde 
onttrekking van gronden aan de landbouw is in contradictie met het algemeen 
landbouw- en milieubeleid. 
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Het succes van de grondenbank hangt zowel af van het aanbod als van de vraag. Uit 
het onderzoek blijkt dat de geënquêteerden een oplossing zien in de grondenbank voor 
de realisatie van de zeehaventerreinen, de zeehavenondersteunende terreinen en het 
regionaal bedrijventerrein Hoeksken De Nest.  
 
De vraag en het aanbod van cultuurgrond zijn verbonden met de toekomstvisie van de 
bedrijfsleider op zijn eigen landbouwbedrijf. 
 
− 13 korte termijn blijvers : aanbod van 115 ha buiten het onderzoeksgebied 

− 89 lange termijn blijvers en 40 bedrijven met neveninkomen : vraag 230 ha. 
 
De aanbodzijde van de bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij het onderzoeks-
gebied en uitgebaat worden door wijkers en korte termijn blijvers bedraagt 126 ha 
buiten het onderzoeksgebied. 
 
Om aan de vraag te voldoen dienen bijkomende gronden gezocht te worden bij 
potentiële wijkers die niet betrokken zijn bij het onderzoeksgebied. Een extra bevraging 
in een ruimere perimeter rond het onderzoeksgebied kan een antwoord geven. 

 
 

2.1. Economische gebieden 

 

2. SAMENVATTING PER DEELGEBIED 

De deelgebieden kunnen worden gerangschikt in dalende volgorde naar hun opper-
vlakte geregistreerd landbouwgebruik in 2002 : Z Kluizendok, EZ Rieme Noord en 
Z Langerbruggekaai, Z Sidmar, RB Hoeksken De Nest, ZRB Moervaart Zuid en 
ZRB Moervaart Noord. 

− 4 wijkers : aanbod van 11 ha buiten het onderzoeksgebied 
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Economische zone Rieme Noord (Klein Rusland West en Callemansputte) 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 94 ha in 2002. De EZ Rieme Noord telt 
24 gebruikers, waarvan 9 gevestigd zijn in het deelgebied zelf. Melkvee, vleesvee en 
varkens zijn de belangrijkste productietakken op de betrokken bedrijven. De 
bedrijfsleiders zijn duidelijk ouder dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is ongeveer identiek aan het gemiddeld cijfer voor 
het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer hoog aandeel 
gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouw-
activiteiten haalt. Het percentage gronden waarvan de gebruiker geen opvolger heeft, 
is veel hoger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. 
 

 

Vijf bedrijven gevestigd in de EZ Rieme Noord gebruiken meer dan vijf ha in de 
economische gebieden en twee bedrijven gebruiken meer dan vijf ha in de koppelings-
gebieden. Alle negen bedrijven met zetel in dit deelgebied hebben meer dan 20 % van 
hun bedrijfsareaal gelegen in de economische gebieden. Hiervan hebben vier bedrijven 
ook meer dan 20 % van hun bedrijfsareaal gelegen in de koppelingsgebieden. Drie 
bedrijven gebruiken geen gronden in de koppelingsgebieden. Ongeveer 36 ha van de 
gronden zijn huiskavelpercelen aanliggend bij de bedrijfsgebouwen. 
Drie bedrijven met zetel in EZ Rieme Noord kunnen worden getypeerd als zeer sterk 
afhankelijk van hun gronden gelegen in de economische gebieden, drie als sterk af-
hankelijk en drie als matig afhankelijk van deze gronden. De afhankelijkheid van deze 
bedrijven tot de koppelingsgebieden is minder groot. Eén bedrijf is matig afhankelijk 
van de gronden gelegen in de koppelingsgebieden en vijf bedrijven zijn minder 
afhankelijk van deze gronden.  
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. Uit de enquête blijkt dat de lange termijn blijvers 
en landbouwers met een neveninkomen 49 ha bewerken. De wijkers en korte termijn 
blijvers bewerken 29 ha. Voor ongeveer 18 ha zijn geen enquêtegegevens gekend. 
Bij de landbouwers actief in het Economische zone Rieme Noord is er interesse voor 
45 ha ruilgrond bij het onteigenen van dit economisch gebied. 
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Zeehaventerrein Kluizendok 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 276 ha in 2002. Hiervan werd reeds 
103 ha onteigend voor de aanleg van het Kluizendok en de Spoorlijn 55. Het 
deelgebied Z Kluizendok telt 45 gebruikers, waarvan 13 gevestigd zijn in het deel-
gebied zelf. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op de 
betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn iets ouder dan gemiddeld voor het onder-
zoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook duidelijk hoger dan het 
gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door 
een gemiddeld aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit 
land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen 
opvolger heeft, is hoger dan gemiddeld. 

 
Negen bedrijven gevestigd in de Z Kluizendok gebruiken meer dan vijf ha in de 
economische gebieden en één bedrijf gebruikt meer dan vijf ha in de koppelings-
gebieden. Alle dertien bedrijven met zetel in Z Kluizendok hebben meer dan 20 % van 
hun bedrijfsareaal gelegen in de economische gebieden. Hiervan heeft één bedrijf ook 
meer dan 20 % van het bedrijfsareaal gelegen in de koppelingsgebieden. Acht be-
drijven gebruiken geen gronden in de koppelingsgebieden. Ongeveer 66 ha van de 
gronden zijn huiskavelpercelen aanliggend bij de bedrijfsgebouwen. 

Drie bedrijven zijn zowel sterk afhankelijk van de gronden gelegen in de economische 
gebieden als in de koppelingsgebieden terwijl één bedrijf matig afhankelijk is en één 
bedrijf minder afhankelijk is van deze gronden.  
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. Uit de enquête blijkt dat in dit deel van het 
economisch gebied van de Gentse Kanaalzone momenteel nog 99 ha gebruikt wordt 
door landbouwers die op lange termijn wensen verder te boeren. Acht hectare worden 
gebruikt door landbouwers die een neveninkomen hebben. De wijkers en korte termijn 
blijvers baten samen 43 ha uit. Voor 21 ha zijn geen enquêtegegevens beschikbaar. 
Bij de landbouwers actief in het zeehaventerrein Kluizendok is er interesse voor 85 ha 
ruilgrond bij het onteigenen van dit economisch gebied. 
 

Negen bedrijven met zetel in Z Kluizendok kunnen worden getypeerd als zeer sterk 
afhankelijk van hun gronden gelegen in de economische gebieden, twee als sterk 
afhankelijk, één als matig afhankelijk van deze gronden en één bedrijf als minder 
afhankelijk. 
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Regionaal bedrijventerrein Hoeksken De Nest 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 42 ha in 2002. Hiervan werd reeds 6 ha 
onteigend voor de aanleg van Spoorlijn 55. 
Het RB Hoeksken De Nest telt 13 gebruikers, waarvan er één gevestigd is in het 
deelgebied zelf. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op 
de betrokken bedrijven. De leeftijd van de bedrijfsleiders komt overeen met het 
gemiddelde voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is 
hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt 
gekenmerkt door een zeer hoog aandeel gronden waarvan de gebruiker het 
gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden 
waarvan de gebruiker geen opvolger heeft is bovendien veel lager dan gemiddeld voor 
het onderzoeksgebied. 
 
Het bedrijf gevestigd in dit deelgebied kan worden getypeerd als minder afhankelijk van 
de gronden in de economische gebieden en ook als minder afhankelijk van de gronden 
in de koppelingsgebieden.  

De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. In dit economisch gebied wordt 18 ha bewerkt 
door landbouwers die op lange termijn wensen verder te boeren. Over de overige 
18 ha zijn geen enquêtegegevens beschikbaar. 
Bij de landbouwers actief in het regionaal bedrijventerrein Hoeksken De Nest is er 
interesse voor 18 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
 
Zeehaventerrein Langerbruggekaai 

 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 85 ha in 2002. Het deelgebied 
Z Langerbruggekaai telt 19 gebruikers, waarvan geen enkel gevestigd is in het deel-
gebied zelf. Melkvee, vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op de 
betrokken bedrijven. De leeftijd van de bedrijfsleiders is identiek aan het gemiddelde 
voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook duidelijk 
veel hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt 
bovendien gekenmerkt door een zeer hoog aandeel gronden waarvan de gebruiker het 
gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden 
waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is zeer laag. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. Op 24 ha zijn lange termijn blijvers actief. 
Negenentwintig hectare grond is in gebruik van korte termijn blijvers. De bedrijfsleiders 
met een neveninkomen gebruiken 7 ha. Voor 25 ha zijn geen enquêtegegevens be-
schikbaar. 
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Bij de landbouwers actief in het zeehaventerrein Langerbruggekaai is er interesse voor 
44 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
 
Zeehaventerrein Sidmar 

Het geregistreerd landbouwgebruik in het deelgebied Zeehaventerrein Sidmar bedroeg 
48 ha in 2002. Het deelgebied telt 15 gebruikers, waarvan er één gevestigd is in het 
deelgebied zelf. Het gebied wordt gekenmerkt door een groot aandeel bedrijven die 
infeite te klein zijn om als land- of tuinbouwbedrijf te typeren. Daarnaast zijn melkvee, 
vleesvee en varkens de belangrijkste productietakken op de betrokken bedrijven. De 
bedrijfsleiders zijn duidelijk veel jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is ook duidelijk lager dan het gemiddeld cijfer voor 
het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer laag aandeel 
gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouw-
activiteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is 
zeer laag. 
 
Het bedrijf gevestigd in Z Sidmar gebruikt meer dan 20 ha in de economische ge-
bieden. Dit maakt meer dan 80 % uit van de totale bedrijfsoppervlakte. Het bedrijf 
wordt getypeerd als matig afhankelijk van de economische gebieden en minder 
afhankelijk van de koppelingsgebieden.  
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. In het economisch gebied Zeehaventerrein 
Sidmar zijn vandaag nog 22 ha in gebruik door lange termijn blijvers. Bedrijfsleiders 
met een neveninkomen en gedeeltelijke blijvers baten er nog 10 ha uit. Voor 15 ha zijn 
geen enquêtegegevens beschikbaar. 
Bij de landbouwers actief in dit deelgebied is er interesse voor 10 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
 
Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Noord 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 23 ha in 2002. Het ZRB Moervaart Zuid 
telt 6 gebruikers, waarvan geen enkel gevestigd is in het deelgebied zelf. Melkvee, 
vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op de betrokken bedrijven. 
De bedrijfsleiders zijn iets jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele 
onderzoeksgebied. Het aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen 
volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt, is identiek aan het gemiddeld cijfer. Het 
percentage gronden waarvan de gebruiker geen opvolger heeft, is lager dan gemiddeld 
voor het onderzoeksgebied. 
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De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. Alle gronden zijn in gebruik bij landbouwers die 
op lange termijn verder wensen te boeren. Bij de landbouwers actief in het 
Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Noord is er interesse 
voor 20 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
 
Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein Moervaart Zuid 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 39 ha in 2002. Hiervan werd reeds 20 ha 
onteigend. Het ZRB Moervaart Zuid telt 17 gebruikers, waarvan er twee gevestigd zijn 
in het deelgebied zelf. Melkvee, vleesvee, varkens en sierteelt zijn de belangrijkste 
productietakken op de betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn jonger dan 
gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is 
ongeveer identiek aan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het 
gebied wordt gekenmerkt door een zeer laag aandeel gronden waarvan de gebruiker 
het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage 
gronden waarvan de gebruiker geen opvolger heeft, is hoger dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. 
 
De twee betrokken met hun bedrijfszetel in ZRB Moervaart Zuid hebben elk minder dan 
2 ha in gebruik in de economische gebieden. Het gaat voor één bedrijf om minder dan 
10 % van het totaal bedrijfsareaal en voor het ander bedrijf om 11 tot 20 % van het 
bedrijfsareaal. Deze bedrijven zijn dus gevestid in ZRB Moervaart Zuid maar hebben 
de meerderheid van hun gronden gelegen buiten het onderzoeksgebied. Ze gebruiken 
geen gronden in de koppelingsgebieden. Deze bedrijven worden als matig en minder 
afhankelijk getypeerd van hun gronden gelegen in de economische gebieden. 
 

 

De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. In dit gebied zijn lange termijn blijvers en land-
bouwers met een neveninkomen actief. Zij baten samen de resterende 19 ha uit.  
Bij de landbouwers actief in het Zeehavenondersteunend regionaal bedrijventerrein 
Moervaart Zuid is er interesse voor 8 ha ruilgrond bij het onteigenen van deze 
percelen. 
 
 

2.2. Koppelingsgebieden 

De deelgebieden kunnen worden gerangschikt in dalende volgorde van geregistreerd 
landbouwgebruik in 2002 : Rieme Zuid, Langerbrugge Zuid, Doornzele Zuid, Doornzele 
Noord en Rieme Noord, Desteldonk Noord, Desteldonk Zuid, Zelzate Zuid, Sint-Kruis-
Winkel Zuid, Oostakker Noord en Klein Rusland West. 
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Klein Rusland West 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 3 ha in 2002. Het koppelingsgebied Klein 
Rusland West telt slechts twee gebruikers en geen enkele bedrijfszetel. Melkvee, 
vleesvee en varkens zijn de belangrijkste productietakken op de betrokken bedrijven. 
De bedrijfsleiders zijn iets jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele 
onderzoeksgebied. Alle gronden zijn in gebruik bij bedrijven die het gezinsinkomen 
volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten halen. Geen enkel perceel behoort tot een 
gebruiker zonder opvolger. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. Eén lange termijnblijver gebruikt er 2 ha.  
Bij de landbouwers actief in Klein Rusland West is er interesse voor 2 ha ruilgrond bij 
het onteigenen van deze percelen. 
 
Rieme Noord 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 54 ha in 2002. Het koppelingsgebied 
Rieme Noord telt 18 gebruikers, waarvan vijf gevestigd zijn in het deelgebied zelf. De 
bedrijfsleiders zijn duidelijk ouder dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is duidelijk hoger dan het gemiddeld cijfer voor het 
hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een hoog aandeel gronden 
waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten 
haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is zeer hoog. 
Het koppelingsgebied Rieme Noord en de EZ Rieme Noord hebben een gelijklopend 
profiel. 
 
Drie bedrijven gevestigd in het koppelingsgebied Rieme Noord gebruiken meer dan 
5 ha in de koppelingsgebieden en één bedrijf gebruikt meer dan 5 ha in de economi-
sche gebieden. Alle bedrijven met zetel in het koppelingsgebied Rieme Noord hebben 
meer dan 20 % van het bedrijfsareaal gelegen in de koppelingsgebieden. Eén bedrijf 
heeft eveneens meer dan 20 % van het bedrijfsareaal gelegen in de economische 
gebieden. 
Vier bedrijven met zetel in Rieme Noord kunnen worden getypeerd als zeer sterk 
afhankelijk van de koppelingsgebieden en één bedrijf als sterk afhankelijk. Wat de 
afhankelijkheid van deze bedrijven ten opzichte van de economische gebieden betreft, 
kan één bedrijf eveneens als sterk afhankelijk worden getypeerd en twee bedrijven als 
matig afhankelijk. Twee bedrijven met zetel in Rieme Noord hebben, gebruiken geen 
gronden in de economische gebieden. 
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De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. Lange termijn blijvers baten 23 ha uit, bedrijven 
met een neveninkomen baten 3 ha uit. De korte termijn blijvers en de wijkers baten er 
samen 16 ha uit. Voor 11 ha zijn er geen enquêtegevens beschikbaar.  
Bij de landbouwers actief in Rieme Noord is er interesse voor 20 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
 
Rieme Zuid 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 128 ha in 2002. Ongeveer 1 ha is reeds 
onteigend voor de aanleg van Spoorlijn 55. Het koppelingsgebied Rieme Zuid telt 
19 gebruikers, waarvan er drie gevestigd is in het deelgebied zelf. Naast melkvee, 
vleesvee en varkens komt ook sierteelt voorop de betrokken bedrijven. De leeftijd van 
de bedrijfsleiders is identiek aan het gemiddelde voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is ook duidelijk veel hoger dan het gemiddeld cijfer 
voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een hoog aandeel 
gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactivi-
teiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is laag. 
 

 

Twee bedrijven met zetel in het koppelinsgsgebied Rieme Zuid gebruiken meer dan 
10 ha in de economische gebieden. Eén bedrijf gebruikt meer dan vijf ha in de econo-
mische gebieden. 
De drie bedrijven gevestigd in Rieme Zuid hebben tussen 61 % en 80 % van hun gron-
den gelegen in de koppelingsgebieden. Twee bedrijven hebben daarentegen minder 
dan 20 % van hun bedrijfsareaal in de koppelingsgebieden. Eén bedrijf gebruikt er 
geen gronden. 
Bijgevolg kunnen de drie bedrijven met zetel in Rieme Zuid worden getypeerd als sterk 
tot zeer sterk afhankelijk van de koppelingsgebieden. Eén bedrijf kan eveneens worden 
getypeerd als sterk afhankelijk van de economische gebieden terwijl één bedrijf matig 
afhankelijk en één bedrijf niet afhankelijk is van de economische gebieden. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. Dit gebied wordt gekenmerkt door een groot 
gebruik door lange termijn blijvers, namelijk 102 ha. In mindere mate worden er gron-
den gebruikt door korte termijn blijvers (4 ha) en bedrijven met neveninkomen (10 ha). 
Voor 11 ha zijn geen gegevens beschikbaar. 
Bij de landbouwers actief in Rieme Zuid is er interesse voor 100 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
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Doornzele Noord 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 68 ha in 2002. Hiervan werd reeds 13 ha 
onteigend. Het koppelingsgebied Doornzele Noord telt 23 gebruikers, waarvan er vijf 
gevestigd zijn in het deelgebied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens komt ook 
sierteelt voor in het gebied. De leeftijd van de bedrijfsleiders is identiek aan het 
gemiddelde voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook 
duidelijk hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied 
wordt gekenmerkt door een gemiddeld aandeel gronden waarvan de gebruiker het 
gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden 
waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is laag. 
 
In Doornzele Noord is één bedrijf gevestigd met met minder dan 2 ha in gebruik, drie 
bedrijven met 2 tot 5 ha in gebruik en één bedrijf met 5 tot 10 ha in gebruik in de 
koppelingsgebieden. De vijf bedrijven met zetel in Doornzele Noord gebruiken minder 
dan 5 ha in de economische gebieden. 
Eén bedrijf heeft 11 % tot 20 % van het totaal bedrijfsareaal gelegen in de koppelings-
gebieden. De overige vier bedrijven gebruiken er meer dan 20 % van hun totale 
bedrijfsoppervlakte. 
Vier bedrijven hebben minder dan 10 % van het totaal bedrijfsareaal gelegen in de 
economische gebieden. Eén bedrijf gebruikt er tussen 21 % en 40 % van hun totale 
bedrijfsoppervlakte. 
Bijgevolg kunnen vier bedrijven met zetel in het koppelingsgebied Doornzele Noord 
worden getypeerd als sterk tot zeer sterk afhankelijk van hun gronden gelegen in de 
koppelingsgebieden en één bedrijf als matig afhankelijk. Eén bedrijf is eveneens sterk 
afhankelijk van de gronden gelegen in de economische gebieden en vier bedrijven zijn 
minder tot niet afhankelijk. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. De wijkers en korte termijn blijvers bewerken 
11 ha. De lange termijn blijvers en bedrijven met neveninkomen bewerken 43 ha. Voor 
2 ha zijn geen enquêtegegevens beschikbaar. 
Bij de landbouwers actief in Doornzele Noord is er interesse voor 43 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
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Doornzele Zuid 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 81 ha in 2002. Het koppelingsgebied 
Doornzele Zuid telt 30 gebruikers, waarvan er 12 gevestigd zijn in het deelgebied zelf. 
Naast melkvee, vleesvee en varkens is ook sierteelt een belangrijke productietak in het 
gebied. De bedrijfsleiders zijn ouder dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele 
onderzoeksgebied. Het gebied wordt dan ook gekenmerkt door een hoog aandeel 
gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouw-
activiteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is 
laag. 
 
Acht bedrijven met zetel in het koppelingsgebied Doornzele Zuid gebruiken minder dan 
5 ha in de koppelingsgebieden. Het betreft hierbij vier sierteeltbedrijven. Drie bedrijven 
gebruiken tussen 5 en 10 ha en één bedrijf gebruikt meer dan 20 ha in de koppelings-
gebieden. Hiernaast gebruiken vier bedrijven meer dan 5 ha in de economische 
gebieden. 

 

Zes bedrijven gebruiken meer dan 80 % van hun totaal bedrijfsareaal in de economi-
sche gebieden, drie bedrijven tussen 60 % en 80 %, twee bedrijven tussen 20 % en 
40 % en één bedrijf tussen 10 % en 20 %. 
De relatieve bedrijfsoppervlakte in de economische gebieden bedraagt voor één bedrijf 
meer dan 80 %, voor één bedrijf tussen 40 % en 60 % en voor twee bedrijven tussen 
20 % en 40 %. 
Bijgevolg kunnen tien bedrijven met zetel in het koppelingsgebied Doornzele Zuid 
worden getypeerd als sterk tot zeer sterk afhankelijk van de gronden gelegen in de 
koppelingsgebieden, één bedrijf als matig afhankelijk en één bedrijf als minder af-
hankelijk.  
Zes bedrijven zijn niet afhankelijk van de gronden in de economische gebieden. Drie 
bedrijven kunnen worden getypeerd als matig afhankelijk en twee als minder 
afhankelijk. Eén bedrijf is zowel sterk afhankelijk van de gronden in de koppelings-
gebieden als van de gronden in de economische gebieden. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. In Doornzele Zuid worden 33 ha bewerkt door 
lange termijn blijvers. Korte termijn blijvers hebben 22 ha in gebruik. De landbouwers 
met neveninkomen gebruiken 15 ha. Voor 11 ha zijn geen enquêtegegevens beschik-
baar. 
Bij de landbouwers actief in Doornzele Zuid is er interesse voor 57 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
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Langerbrugge Zuid 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 83 ha in 2002. Hiervan werd ongeveer 
1 ha reeds onteigend. Het koppelingsgebied Langerbrugge Zuid telt 24 gebruikers, 
waarvan drie gevestigd zijn in het deelgebied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens 
komt ook sierteelt voor op de betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn duidelijk 
jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de 
bedrijven is ook duidelijk hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeks-
gebied. Het gebied wordt dan ook gekenmerkt door een zeer hoog aandeel gronden 
waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten 
haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is zeer laag. 
 

Bijgevolg kunnen de drie bedrijven met zetel in het koppelingsgebied Langerbrugge 
Zuid getypeerd worden als zeer sterk afhankelijk van hun gronden in dit koppelings-
gebied en één bedrijf als sterk afhankelijk van de gronden in de economische gebie-
den. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. In dit koppelingsgebied worden 15 ha uitgebaat 
door korte termijn blijvers. De lange termijn blijvers bewerken er nog 42 ha. Voor 26 ha 
zijn geen enquêtegegevens beschikbaar. 
Bij de landbouwers actief in Langerbrugge Zuid is er interesse voor 49 ha ruilgrond bij 
het onteigenen van deze percelen. 
 
Zelzate Zuid 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 29 ha in 2002. Het koppelingsgebied 
Zelzate Zuid telt 9 gebruikers en geen enkele bedrijfszetel. Melkvee, vleesvee en 
varkens zijn de belangrijkste productietakken in het gebied. De bedrijfsleiders zijn 
duidelijk veel jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang 
van de bedrijven is ook hoger dan het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeks-
gebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer laag aandeel gronden waarvan de 
gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Dit duidt 
op de aanwezigheid van landbouwbedrijven met een neveninkomen die toch een hoge 
productie-omvang realiseren op het bedrijf. Geen enkele grond behoort tot een 
gebruiker zonder opvolger. 
 

Twee bedrijven met zetel in het koppelingsgebied Langerbrugge Zuid gebruiken minder 
dan 2 ha in de koppelingsgebieden. Het gaat hierbij om twee sierteeltbedrijven die hun 
volledig bedrijfsareaal gelegen hebben binnen dit koppelingsgebied Eén bedrijf 
gebruikt er tussen 10 en 20 ha in dit koppelingsgebied en meer dan 20 ha in de 
economische gebieden.  

Landbouwstudie 147



Gentse Kanaalzone 

De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. In dit koppelingsgebied zijn 16 ha in gebruik door 
lange termijn blijvers en 6 ha in gebruik door een landbouwer met neveninkomen. Voor 
7 ha zijn geen enquêtegegevens beschikbaar. 
Bij de landbouwers actief in Zelzate Zuid is er interesse voor 11 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
 
Sint-Kruis-Winkel Zuid 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 26 ha in 2002. Het koppelingsgebied 
Sint-Kruis-Winkel Zuid telt 10 gebruikers, waarvan er twee gevestigd zijn in het deelge-
bied zelf. Naast melkvee, vleesvee en varkens komt ook sierteelt voor op de betrokken 
bedrijven. De bedrijfsleiders zijn iets ouder dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. 
De productie-omvang van de bedrijven benadert het gemiddeld cijfer voor het hele 
onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer laag aandeel gronden 
waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten 
haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger heeft, is hoog. 
 
Eén bedrijf met zetel in dit koppelingsgebied heeft minder dan 2 ha in gebruik in de 
koppelingsgebieden en één bedrijf tussen 5 en 10 ha. Dit laatste bedrijf gebruikt 
eveneens tussen 2 en 5 ha in de economische gebieden. 

Bijgevolg zijn beide bedrijven sterk afhankelijk van de gronden gelegen in de koppe-
lingsgebieden. Bovendien is één bedrijf eveneens afhankelijk van de gronden in de 
economische gebieden, zij het in mindere mate. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. De landbouwers die hier actief zijn, wensen allen 
op langere termijn verder te boeren ; het gaat om gedeeltelijke blijvers (5 ha), lange 
termijnblijvers (13 ha) en bedrijven met een neveninkomen (8 ha).  
Bij de landbouwers actief in het Sint-Kruis-Winkel Zuid is er interesse voor 5 ha 
ruilgrond bij het onteigenen van deze percelen. 
 

Wat de relatieve bedrijfsoppervlakte in de koppelingsgebieden betreft, bedraagt dit 
voor beide bedrijven tussen 40 % en 60 %. Voor het ene bedrijf bedraagt het gebruik in 
de economische gebieden tussen 20 % en 40 % van de totale bedrijfsoppervlakte. 
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Desteldonk Noord 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 34 ha in 2002. Hiervan werd reeds 6 ha 
onteigend. Het koppelingsgebied Desteldonk Noord telt 14 gebruikers, waarvan er acht 
gevestigd zijn in het deelgebied zelf. Er komen heel wat bedrijven voor die in feite te 
klein zijn om als land- of tuinbouwbedrijf te typeren. Naast melkvee, vleesvee komt ook 
sierteelt voor op de betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn jonger dan gemiddeld 
voor het onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook lager dan 
het gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt gekenmerkt 
door een zeer laag aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig 
uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker 
geen opvolger heeft, is zeer laag. 
 
Vier bedrijven met zetel in Desteldonk Noord gebruiken er minder dan 2 ha. Het betreft 
hierbij twee sierteeltbedrijven. Drie bedrijven gebruiken tussen 2 en 5 ha in de koppe-
lingsgebieden en één bedrijf gebruikt er tussen 5 en 10 ha. Eén bedrijf gebruikt 
bovendien tussen 2 en 5 ha in de economische gebieden en voor drie bedrijven komt 
het neer op minder dan 2 ha gebruik in de economische gebieden. 
Zes bedrijven gebruiken meer dan 20 % van hun totaal bedrijfsareaal in de koppelings-
gebieden. Voor twee bedrijven gaat het zelfs om meer dan 60 %. Twee bedrijven 
daarentegen hebben minder dan 20 % van hun areaal gelegen in de koppelings-
gebieden. Deze twee bedrijven hebben hun grootste aandeel gronden gelegen in de 
economische gebieden. Het gaat hierbij om 40 % tot 80 % van het totaal bedrijfsareaal. 
Daarentegen hebben vier bedrijven gevestigd binnen dit koppelingsgebied geen 
gebruik in de economische gebieden. 
Bijgevolg kunnen vier bedrijven worden getypeerd als sterk tot zeer sterk afhankelijk 
van hun gronden in de koppelingsgebieden, drie bedrijven als matig afhankelijk en één 
bedrijf als minder afhankelijk. Eén bedrijf is zowel sterk afhankelijk van de gronden in 
de koppelingsgebieden als van de gronden in de economische gebieden. Drie 
bedrijven zijn minder afhankelijk van de economische gebieden. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. Ook de landbouwpercelen in dit koppelingsgebied 
zullen op lange termijn uitgebaat blijven door de landbouwsector ; het gaat om een 
gedeeltelijke blijver (1 ha), een lange termijn blijver (10 ha) en een bedrijf met neven-
inkomen (11 ha). Een korte termijn blijver heeft 1 ha in gebruik. Van 6 ha zijn geen 
enquêtegegevens beschikbaar. 
Bij de landbouwers actief in Desteldonk Noord is er interesse voor 13 ha ruilgrond bij 
het onteigenen van deze percelen. 
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Desteldonk Zuid 

De bedrijven gevestigd binnen het koppelingsgebied Desteldonk Zuid hebben een 
grote variatie aan bedrijfsoppervlakte in de koppelingsgebieden. Eén bedrijf gebruikt er 
minder dan 2 ha, twee bedrijven tussen 2 en 5 ha, één bedrijf tussen 5 en 10 ha en 
een bedrijf tussen 10 en 20 ha. Twee bedrijven hebben eveneens gronden in de 
economische gebieden (minder dan 5 ha). Het gaat hierbij om minder dan 20 % van de 
totale bedrijfsoppervlakte. 
Voor vier bedrijven maken de gronden gelegen in de koppelingsgebieden tussen 21 % 
en 60 % van het totaal bedrijfsareaal uit, voor één bedrijf gaat het om 11 % tot 20 %.  
De vijf bedrijven met zetel in Desteldonk Zuid zijn allen sterk tot zeer sterk afhankelijk 
van hun gronden in de koppelingsgebieden. Eén bedrijf is bovendien matig afhankelijk 
van de gronden in de economische gebieden en één bedrijf is minder afhankelijk van 
deze gronden. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. De korte termijn blijvers baten in dit gebied 3 ha 
uit. De lange termijn blijver en bedrijven met neveninkomen gebruiken respectievelijk 
7 ha en 6 ha in dit koppelingsgebied. 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 33 ha in 2002. Het koppelingsgebied 
Desteldonk Zuid telt 8 gebruikers, waarvan er vijf gevestigd zijn in het deelgebied zelf. 
Naast melkvee, vleesvee en varkens komen ook sierteelt en akkerbouw voor op de 
betrokken bedrijven. De bedrijfsleiders zijn duidelijk jonger dan gemiddeld voor het 
onderzoeksgebied. De productie-omvang van de bedrijven is ook veel hoger dan het 
gemiddeld cijfer voor het hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt nochtans 
gekenmerkt door een zeer laag aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezins-
inkomen volledig uit land- en tuinbouwactiviteiten haalt. Dit duidt op de aanwezigheid 
van landbouwbedrijven met een neveninkomen die toch een hoge productie-omvang 
halen uit het landbouwbedrijf zelf. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen 
opvolger heeft, is hoger dan gemiddeld. 

 

 

Bij de landbouwers actief in Desteldonk Zuid is er interesse voor 16 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 

Landbouwstudie 150 



Gentse Kanaalzone 

Oostakker Noord 

Het geregistreerd landbouwgebruik bedroeg 23 ha in 2002. Het koppelingsgebied 
Oostakker Noord telt zes gebruikers, waarvan er één gevestigd is in het deelgebied 
zelf. De bedrijfsleiders zijn jonger dan gemiddeld voor het onderzoeksgebied. De 
productie-omvang van de bedrijven is duidelijk lager dan het gemiddeld cijfer voor het 
hele onderzoeksgebied. Het gebied wordt dan ook gekenmerkt door een zeer laag 
aandeel gronden waarvan de gebruiker het gezinsinkomen volledig uit land- en 
tuinbouwactiviteiten haalt. Het percentage gronden waarbij de gebruiker geen opvolger 
heeft, is hoog. 
 
Het bedrijf gevestigd in Oostakker Noord gebruikt tussen 2 en 5 ha in dit gebied. Het 
gaat hierbij om ongeveer de helft van de totale bedrijfsoppervlakte. Dit bedrijf kan 
worden getypeerd als sterk afhankelijk van de gronden in het koppelingsgebied. 
 
De mogelijkheden voor de bedrijfsvoering in de toekomst bij de ontwikkeling van de 
haven werd bevraagd in de enquête. In dit koppelingsgebied zijn nog 24 ha in gebruik 
door de landbouwsector : 6 ha door een lange termijn blijver, 1 ha door een bedrijf met 
neveninkomen en 3 ha door wijkers. Van de bedrijfsleiders van de overige percelen is 
geen toekomstperspectief gekend. Voor 13 ha zijn geen enquêtegegevens beschik-
baar. 
Bij de landbouwers actief in Oostakker Noord is er interesse voor 5 ha ruilgrond bij het 
onteigenen van deze percelen. 
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Gentse Kanaalzone 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

GVE ........................................................................................................................pg. 24 
GVE = grootvee-eenheid. Voor de omrekening van runderen in grootvee-eenheden zijn 
de volgende coëfficiënten van toepassing : 

− Stieren, koeien, andere runderen meer dan twee jaar oud = 1 GVE ; 
− Runderen van 6 maand tot één jaar oud : 0,3 GVE ; 
− Runderen tussen één en twee jaar oud : 0,6 GVE. 

 
Ruwvoeder ............................................................................................................pg. 59 

 
Bruto Standaard Saldo (BSS) ..............................................................................pg. 18 
Het BSS wordt door het Centrum voor Landbouweconomie ieder jaar vastgesteld en 
gepubliceerd. Het BSS is de gemiddelde geldwaarde over heel België van de bruto 
productie, waarvan gemiddelde specifieke (variabele) kosten afgetrokken worden. De 
bruto productie is gelijk aan de som van de waarde van het (de) hoofdproduct(en) en 
het (de) bijproducten. De specifieke variabele kosten zijn voor de plantaardige 
productie : zaaizaad en plantgoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen,…, ver-
warming; de specifieke variabele kosten voor dierlijke producties zijn : de kosten voor 
de vervanging van de dieren, veevoeder,… veeartskosten). 
D. Delattre, R. Hellemans, N. Taragola, Bruto Standaard Saldi voor de gewassen en de 
veehouderij, Centrum voor Landbouweconomie, Ministerie van Middenstand en 
Landbouw (periode 1996-1997 – periode 1999-2000). 
 
Bedrijfstype...........................................................................................................pg. 18 
Typologie van de bedrijven conform EU-typologie 

Hoofdproductierichting........................................................................................pg. 18 
Productietak op het bedrijf waarbij de hoogste productiewaarde wordt gerealiseerd 
 
Nevenproductierichting .......................................................................................pg. 18 
Productietak op het bedrijf waarbij de tweede hoogste productiewaarde wordt 
gerealiseerd 
 
Gespecialiseerde bedrijven ..................................................................................pg.18 

 

Voeder met een hoog vochtgehalte en een lagere energiewaarde, hoofdzakelijk be-
stemd voor herkauwers 

 

Bedrijven waarvan 70 % van de productiewaarde door één productietak wordt 
gerealiseerd. 
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Gentse Kanaalzone 

Productiewaarde...................................................................................................pg. 26 
De productiewaarde is berekend op basis van het Bruto Standaard Saldo (BSS). Op 
basis van de productiewaarde gerealiseerd op het individuele bedrijf werd ieder bedrijf 
ondergebracht in één van de vijf grootteklassen : 

− Zeer klein (grootte-index 1 = zeer kleine productiewaarde gerealiseerd op het 
bedrijf = laag BSS gerealiseerd op het bedrijf), 

− Klein (grootte-index 2 = kleine productiewaarde = klein BSS) 
− Gemiddeld (grootte-index 3 = gemiddelde productiewaarde = gemiddeld BSS) 
− Groot (grootte-index 4 = grote productiewaarde = groot BSS) en 
− Zeer groot (grootte-index 5 = zeer grote productiewaarde = zeer groot BSS) 

GVE GrootVee-Eenheid 

 
 
 

LIJST VAN AFKORTINGEN 

ALT Administratie Land- en Tuinbouw 
AMINAL Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer 
AROHM Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Monumenten en 

Landschappen 
AWV Administratie Wegen en Verkeer 
AWZ Administratie Waterwegen en Zeewezen 
BSS Bruto Standaard Saldo 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 
GLB Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 

RUP Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
WTO World Trade Organisation 
 

MAP MestActiePlan 
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