Hoofdstuk 3

Natuurlijk kapitaal
beschermen
De term “natuurlijk kapitaal” verwijst naar de voorraad van alle hernieuwbare en niethernieuwbare hulpbronnen: grondstoffen, bodem, water, lucht … die samen een waaier
van voordelen voor de mens opleveren. Denk maar aan voedselproductie, energie of
bouwmaterialen. Door intensief gebruik is de druk op het natuurlijk kapitaal erg hoog en
dreigt de balans door te slaan naar onbeschikbaarheid, degradatie of uitputting. Om terug
een evenwicht te vinden tussen het aanbod van de natuur en de vragen van de samenleving
dringt een meer beschermende houding (of beschermend beleid) zich op.

Welke evoluties verwachten we?
De druk op de open ruimte en het natuurlijk kapitaal in
Vlaanderen blijft hoog. De open ruimte in Vlaanderen neemt
nog steeds af in oppervlakte. Sommige voorraden staan onder
druk door een (dreigend) onevenwicht in vraag en aanbod.
Dit is bijvoorbeeld het geval voor de ontginning van
delfstoffen voor de bouwsector of het oppompen van
grondwater voor de industriële processen en landbouw.

Andere voorraden staan onder druk door het intensieve
gebruik. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de bodem die onder
andere door de intensifiëring van de landbouw verzuurt.
Daarnaast zien we ook dat nieuwe voorraden aangesproken
worden, waaronder geothermie om op een duurzame manier
in de energiebehoefte te voorzien.
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In Vlaanderen wordt
vooral ontgonnen voor
kwartszand, grof zand
en klei. De voorraden
zijn niet onuitputtelijk.
Naast gerichte ontginningen komen ze ook
bij infrastructuurwerken
aan de oppervlakte en
kunnen we ze selectief
afgraven en benutten.
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Tijdens de fase van ontginnging is er impact
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door verandering in uitzicht, stofontwikkeling, geluidsoverlast en verhoogde druk op het lokale verkeer.
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Na de ontginning zien
we kansen voor het
versterken van het
natuurlijk kapitaal op
lange termijn zoals
een transformatie van
voormalig industriegebied naar natuurgebied.
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Ontginningen van
delfstoffen vinden
meestal plaats in
landelijk gebied.

De densiteit aan locaties met geothermische
boringen is het grootst
in verstedelijkt gebied.
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Landbouw heeft impact
op de koolstof en de
erosie van de bodem.
De koolstofwaarden in
de bodem dalen.
11% van het landbouwareaal is potentieel
erosiegevoelig.

Door schaalvergroting
zijn er meer grote
stallen. In Vlaanderen
woont 10% op minder
dan 1,5km van een
‘megastal’.
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In een halve eeuw
tijd ging 3/4 van de
oppervlakte wetlands
(natte natuur) verloren.
Zo kwam de aanwezige
natuur onder druk of
raakte ze verloren en
werden kansen voor
natuurontwikkeling
beperkt.
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wilde vegetatie

Tuinen bieden een
groot potentïeel om
natuur te ondersteunen
en klimaateffecten te
milderen als ze natuurlijk worden ingericht en
niet verhard.
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22% verharding
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Natuur draagt bij aan
een klimaatbestendige
en veerkrachtige
omgeving, maar
de natuur in Vlaanderen staat erg onder
druk door de impact
van vermesting en
de versnippering
van natuurclusters.

Tuinen in landelijk
gebied zijn bijna 3x zo
als tuinen in
groot dan
verstedelijkt gebied.
1/4 van de oppervlakte
binnen een tuin is
verhard, wat een
groot potentieel voor
ontharding inhoudt.
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Tuinen beslaan dezelfde
oppervlakte als
bossen en natuur in
Vlaanderen. Bermen
vormen een belangrijke schakel in het
groenblauwe netwerk
omdat ze veel wilde
planten- en diersoorten
ondersteunen.
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Wat betekenen deze evoluties voor onze ruimte?
Door het natuurlijk kapitaal met een ruimtelijke bril te bekijken, worden nieuwe,
meer duurzame omgangsvormen mogelijk.
1. Duurzaam (her)gebruiken van natuurlijk kapitaal
Ondergronds bevinden zich heel wat hulpbronnen
zoals delfstoffen, energiebronnen en watervoorraden.
Daarnaast zijn er heel wat functies van de ondergrond
die we nu of in de toekomst willen (her)benutten
bijvoorbeeld opslagcapaciteit voor warmte, gas of
radioactief afval of infiltratiecapaciteit. Omdat sommige
boven- en ondergrondse functies elkaar negatief
kunnen beïnvloeden of hypothekeren moeten we keuzes
maken. Hergebruik van verlaten ruimtes en uitgedoofde
of uitgeputte functies zijn daarbij een aandachtspunt.
Zo kunnen verlaten ontginningsgebieden kansen bieden
voor het ontwikkelen van bijzondere natuur. Of kunnen
ze dienen als een opslagplaats voor energie in de
vorm van water of warmte, om zo een hernieuwbare
energiemix te ondersteunen.
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2. Het bodemkapitaal in de open ruimte beschermen
Landbouw is de belangrijkste actor in de open ruimte
en de bodem is een belangrijke hulpbron voor deze
sector. Heel wat cijfers tonen dat de huidige landbouw
activiteiten de bodem sterk uitputten, terwijl een
gezonde bodem net bijdraagt aan een vruchtbare
omgeving met een hoge productiviteit. Meer nog,
gezonde landbouwbodems leveren een bijdrage aan
koolstofopslag en waterbuffering, waarmee ze een milderend effect hebben op de klimaatverandering.
3. Nieuwe vormen van natuurlijk kapitaal zien en
aanspreken
Hoewel de grens tussen open ruimte en bebouwde
ruimte steeds meer vervaagt, en de open ruimte sterk
versnipperd raakt, is er nog veel natuurlijk kapitaal te
vinden in de bebouwde ruimte. Tuinen bestrijken grote
oppervlaktes, bermen kunnen we zien als groenblauwe
verbindingen tussen de open ruimtegebieden, er zijn
publieke parken en vijvers of waterlopen. Door deze
plekken te versterken kunnen ze een belangrijke rol
opnemen in het milderen van de klimaateffecten.
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UITDAGINGEN
De term ‘natuurlijk kapitaal’ verwijst naar de voorraad van alle
hernieuwbare en niet-hernieuwbare hulpbronnen (bv. grondstoffen, bodems, water, lucht …) die samen een waaier aan voordelen voor de mens opleveren. Klassiek wordt natuurlijk kapitaal
onderverdeeld in een abiotische en een biotische component
(Figuur 1) (Natural Capital Coalition, 2016):
• Abiotisch natuurlijk kapitaal zijn zowel ondergrondse voorraden die niet-hernieuwbaar en eindig zijn (bv. fossiele
brandstoffen, mineralen en metalen), als voorraden die

•

hernieuwbaar en onuitputtelijk zijn (bv. wind- en zonne-
energie, aardwarmte);
Biotisch natuurlijk kapitaal bestaat uit een breed spectrum
aan waardevolle ecosysteemgoederen en -diensten die bijdragen aan zowel welvaart als welzijn. Dit kapitaal is in sé
hernieuwbaar, maar kan ook uitgeput geraken of niet-hernieuwbaar worden zodra de kapitaalvoorraad onder een
kritiek minimum zakt (bv. voorgoed verdwenen visbestanden na overbevissing).

NATUURLIJK KAPITAAL

ABIOTISCH KAPITAAL

ECOSYSTEEMKAPITAAL

Abiotische goederen

Abiotische diensten:

Ecosystemen:

Ecosysteemdiensten:

Mineralen, aardelementen,
fossiele brandstoffen, grind,
zouten, enz.

(gerelateerd aan geofysische,
hydrologische en
klimaatcycli)
Energie uit zon, wind, water
aardwarmte, enz.

Gebieden die
ecosysteemfuncties leveren
zoals bossen, landbouwland,
bodems, enz.

Producerende diensten
Regulerende diensten
Ondersteunende diensten
Culturele diensten

FIGUUR 1 // COMPONENTEN VAN NATUURLIJK KAPITAAL, MET INBEGRIP VAN DE WAAIER AAN GOEDEREN EN DIENSTEN,
o.b.v. Terama, Milligan, Jiménez-Aybar, Mace, & Ekins (2016)
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Deze voorraad aan hulpbronnen is bijzonder waardevol, maar
door intensief gebruik is de druk op het aanwezige natuurlijk
kapitaal hoog en dreigt de balans door te slaan naar onbeschikbaarheid, degradatie of uitputting. Zo nam in de periode
2012-2018 de verharding nog steeds toe met als gevolg bodemaantasting en bodemverlies (zie hoofdstuk 1), heeft ongeveer
50% van onze akkerbouwbodems een te laag koolstofgehalte
(Tits, Elsen, Deckers, Bries, & Vandendrissche, 2020) en is in
de voorbije 50 à 60 jaar tot 75% van onze wetlands verloren
gegaan (Decleer et al., 2016).
Om het aanbod van natuurlijk kapitaal minstens in evenwicht
te brengen met de vraag van de samenleving en zo een samenleving op lokale, regionale of ruimere schaal in stand te kunnen houden, is het belangrijk om in te zetten op zowel het
behoud en het duurzaam beheer (bv. instandhouding Europees
beschermde habitats), het verbeteren (bv. organische stofgehalte in bodems verhogen), als op het herstel/herwaarderen
ervan (bv. hermeanderen van rivieren en herstel natte natuur).
Daarbij is het noodzakelijk dat het bijkomend dagelijks ruimtebeslag zo klein mogelijk is. Politiek werd hiervoor een specifieke
beleidsdoelstelling uitgewerkt: tegen 2040 moet het bijkomend
ruimtebeslag worden teruggedrongen tot 0 hectare per dag
(Demir, 2019; Vlaamse Regering, 2019).
Om het natuurlijk kapitaal zo goed mogelijk te beschermen,
wordt in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 (Vlaamse
Regering, 2019) en in de beleidsnota’s Omgeving (Demir, 2019)
en Landbouw en Visserij (Crevits, 2019) ingezet op het maximaal

vrijwaren van de open ruimte. De open ruimte werd samen
met de niet-bebouwde ruimte in de bebouwde omgeving heel
lang beschouwd als de ruimte die overbleef na de realisatie van
alle andere ontwikkelingen. Ze is echter van levensbelang voor
ons bestaan, omdat ze de nodige (ecosysteem-)diensten levert:
grondstoffen, bodemvorming, voedsel- en vezelproductie (riet,
vlas …), biomassa voor energie (bv. korte-omloophout), regulering van klimaat, waterlevering en -zuivering, productie van
atmosferische zuurstof, recreatie en esthetische beleving … Het
fysisch systeem en de (ecosysteem-) diensten worden daarbij
bepalend bij keuzes met betrekking tot openruimtefuncties. Er
komen dus (nieuwe) ruimtevragen voor deze ecosysteemdiensten in de open ruimte.
Hoewel het beleid dus sterk inzet op het vrijwaren van de open
ruimte, komt een deel van het natuurlijk kapitaal in Vlaanderen
ook voor binnen de bebouwde ruimte, o.a. in tuinen en op bermen. Het groeiende besef van de rol die tuinen kunnen spelen voor natuurlijk kapitaal heeft recent geleid tot een aantal
burgerwetenschaponderzoeksprojecten die tot doel hebben de
natuurvoordelen van tuinen in Vlaanderen in kaart te brengen
(Mijn Tuinlab) en te onderzoeken welke rol tuinen en parken kunnen spelen bij de hitte- en droogteproblematiek in Vlaanderen
(Curieuzeneuzen in de tuin).
De ondergrond herbergt ook belangrijke delfstoffen, energiebronnen en watervoorraden die door hun eindigheid duurzaam
beheerd en efficiënt benut moeten worden. Bovendien wordt de
ondergrond ook voor steeds meer toepassingen gebruikt.

LEESWIJZER
We geven in dit hoofdstuk geen allesomvattend overzicht
van alle onderdelen van het natuurlijk kapitaal, maar belichten een aantal componenten die recent werden onderzocht
door het Departement Omgeving, die sterk gerelateerd zijn aan
‘ruimte’ en die aanvullend zijn aan andere rapporten, zoals het
Landbouwrapport en het Natuurrapport. Het betreft zowel het
natuurlijk kapitaal van de Vlaamse ondergrondse ruimte als het
natuurlijk kapitaal in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen in
de open en bebouwde ruimte.
Hoewel Vlaanderen niet beschikt over reserves van olie en gas
of grote minerale rijkdommen zijn er heel wat primaire oppervlaktedelfstoffen aanwezig. Daarnaast werd het de afgelopen
jaren drukker in de ondergrond, omdat deze voor diverse ruimtevragen werd ontdekt. Daarom werkten we een tekstdeel uit
over ‘Natuurlijk kapitaal van de Vlaamse ondergrond’. Hierin
komen achtereenvolgens delfstoffen, grondwater, (on)diepe geothermie en opslagtoepassingen aan bod.
In het onderdeel ‘Natuurlijk kapitaal in de open ruimte’ leggen
we de focus op bodems als natuurlijk kapitaal en hun interactie
met ruimtelijke ontwikkelingen. Vooral de impact van land- en
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tuinbouwactiviteiten op de bodem (bv. erosie) en bij uitbreiding
het volledige natuurlijk kapitaal springt in het oog. Daarom
gaat er veel aandacht naar de rol van land- en tuinbouw, maar
ook naar de rol die natuur- en bosgebieden kunnen spelen in
het behouden en versterken van natuurlijk kapitaal in de open
ruimte.
We werkten ook een deel uit rond ‘Natuurlijk kapitaal in de
bebouwde ruimte’. In de bebouwde ruimte is natuurlijk kapitaal
aanwezig, denk bijvoorbeeld aan tuinen, parken, bermen, groen
in de publieke ruimte en vijvers of waterlopen. In dit onderdeel komen specifiek het Vlaamse tuincomplex en de bermen
aan bod. Tuinen nemen circa 12,5% van de Vlaamse oppervlakte
in en hebben een enorm potentieel voor het concretiseren van
de groenblauwe dooradering. Bermen zijn niet alleen belangrijk
voor het in stand houden van de biodiversiteit, maar vervullen
ook een rol in het kader van klimaatverandering, het leveren
van ecosysteemdiensten en behoud van genendiversiteit voor
de bestrijding van o.a. plagen.
We sluiten het hoofdstuk af met enkele perspectieven die inzicht
geven in mogelijke ontwikkelingen in de toekomst.

NATUURLIJK KAPITAAL IN DE ONDERGROND
// Voornaamste elementen van de geologische opbouw
Goede inschattingen van het ondergronds natuurlijk kapitaal en hoe dat te beschermen, zijn alleen mogelijk indien
we beschikken over een grondige kennis van de geologische
opbouw van de Vlaamse ondergrond. Kort geschetst komt het
neer op de aanwezigheid van vier belangrijke geologische structurele elementen (Figuur 2 en Figuur 3):
• het Brabant Massief, een oud geologisch massief met harde
gesteenten die over het grootste deel van Vlaanderen relatief

•

ondiep (< 500 m) voorkomen en alleen in het uiterste zuiden
aan de oppervlakte komen;
het Kempisch Bekken, een oud sedimentair bekken ten
noordoosten van het Brabant Massief, waarin verschillende lagen werden afgezet die zich lenen voor toepassingen als steenkool- en gaswinning, geothermie en opslag van
warmte of gas;

FIGUUR 2 // DE VOORNAAMSTE GEOLOGISCHE STRUCTURELE ELEMENTEN IN DE VLAAMSE ONDERGROND

FIGUUR 3 // WZW-ONO-PROFIEL (ZIE A-B-LIJN IN FIGUUR 2) VAN DE GEOLOGISCHE PERIODES (ZIE COHEN, K.M., FINNEY S.C., GIBBARD, P.L. &
FAN, J.X., 2013) ZOALS GEMODELLEERD IN G3DV3 EN ONDERVERDEELD IN DE VOORNAAMSTE GEOLOGISCHE ELEMENTEN
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•

•

het zuidelijk Noordzeebekken, dat gedurende de laatste 150
miljoen jaar tot recent Vlaanderen regelmatig volledig of
deels bedekte en waarin veel zand- en kleilagen afgezet werden die nu als oppervlaktedelfstoffen ontgonnen worden;
de Roerdalslenk in het uiterste oosten van Vlaanderen, een

sterk opgebroken, zakkende structuur begrensd door breuken, waarin dikkere sedimentpakketten werden afgezet en
waarlangs meer recent grove alluviale zanden en grinden
zijn afgezet, gerelateerd aan Rijn en Maas.

// Wat heeft de ondergrond ons te bieden?
Hoewel Vlaanderen niet beschikt over reserves van olie en
gas, zoals Nederland, of grote minerale rijkdommen, zoals China,
toch zijn er heel wat primaire oppervlaktedelfstoffen aanwezig
onder de vorm van ‘industriële mineralen’ (Kogel, Trivedi, Barker,
& Krukowski, 2006). Dit zijn voornamelijk variëteiten van klei en
zand die, afhankelijk van de samenstelling, voor laag- tot hoogwaardige toepassingen ingezet kunnen worden.
Naast delfstoffen, die aan de ondergrond onttrokken worden
via ontginningen, biedt de ondergrond ook natuurlijk kapitaal
onder de vorm van geothermische energie (VITO, IOK, & VOKA,
2015). Hierbij wordt voor allerlei warmtetoepassingen, en eventueel ook voor het opwekken van stroom, warmte of koude onttrokken aan de ondergrond.
De droogte van de afgelopen jaren, gelinkt aan de klimaatverandering, heeft, naast de aanslepende problemen van overexploitatie en verharding, de druk op ons grondwater nog verhoogd.
Grondwater is al het water dat aanwezig is in watervoerende
(veelal zandige) lagen of aquifers, gaande van oppervlakkige lagen die in contact staan met het maaiveld, tot diepere
lagen die bovenaan begrensd worden door een niet-water
voerende (kleiige) laag en zo een afgesloten aquifer vormen
(Vlaamse Milieumaatschappij, 2006). Grondwater wordt continu

opgepompt voor gebruik in industriële processen, in de landbouw, als drinkwater en voor divers particulier gebruik. Ook tijdens bemalingen voor bouwprojecten worden er grote volumes
opgepompt die, als er niet aan retourbemaling wordt gedaan,
verloren gaan in riolen en/of het oppervlaktewater.
De ondergrond biedt ook een zeer grote opslagcapaciteit.
Zo wordt reeds decennialang in de diepe ondergrond van de
Noorderkempen aardgas opgeslagen in een geologisch reservoir.
Er zijn nog veel andere potentiële opslagtoepassingen, zoals
flexibele energieopslag onder de vorm van warmte of geologische berging van radioactief afval.
Voor een efficiënt ruimtegebruik is het ook steeds meer van
belang om de ondiepe ondergrondse ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, door waar mogelijk bepaalde functies in de
ondergrond in te plannen, bv. parkeergarages, treinstations,
winkelcentra, tunnels, enz. Zo kunnen in al dicht bebouwde centra nieuwe functies een plaats krijgen in de ondergrond en kan
in groene omgevingen de groene ruimte bovengronds behouden blijven door ondergronds te bouwen (Driesen, Libbrecht,
& Van Gossum, 2019). Die ondergrondtoepassingen gaan dan
wel vaak ten koste van andere ondergrondfuncties, zoals
infiltratiecapaciteit.

// Delfstoffen
Primaire oppervlaktedelfstoffen
Waar de primaire delfstoffen op dit ogenblik allemaal oppervlaktedelfstoffen zijn, was dit niet altijd het geval. Het Kempisch
Bekken heeft België in het verleden rijkdom opgeleverd door de
ontginning van steenkool in de diepe ondergrondse mijnen van
Limburg. Momenteel zijn er nog steeds grote voorraden steenkool aanwezig, maar deze kunnen op dit ogenblik niet rendabel ontgonnen worden én daarnaast past steenkool niet in de
omslag naar een koolstofneutrale economie.
De primaire oppervlaktedelfstoffen die in Vlaanderen voorkomen, werden afgezet in de context van het hierboven beschreven
zuidelijke Noordzeebekken en de Roerdalslenk. De delfstofhoudende lagen zijn verspreid over een relatief grote oppervlakte,
maar de ontginning zelf is beperkt tot een specifiek aantal locaties (Figuur 5). Een totale oppervlakte van 8764 ha is bestemd
als ontginningsgebied op het gewestplan, via gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of via plannen van aanleg. Deze
ontginningsgebieden zijn de enige locaties waar ontginningsactiviteiten kunnen worden vergund. Ze vormen enige rechtszekerheid voor de ontginningssector en ze bevatten de “reserve”
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van onze oppervlaktedelfstoffen op basis waarvan het Vlaamse
oppervlaktedelfstoffenbeleid gevoerd wordt. Zolang (delen van)
ontginningsgebieden niet in ontginning zijn (en dus niet zijn
vergund) vinden er in de feiten uiteraard andere functies plaats,
veelal landbouw, of kunnen ze bestaan uit bv. grasland of bos.
Finaal zijn ze, mits het bekomen van de nodige vergunningen,
wel bestemd om ontgonnen te worden. Ontginningsgebieden
waar er ontgonnen wordt, noemen we actieve ontginningsgebieden en deze hebben momenteel een oppervlakte van 4710 ha
(Figuur 6). Een vergunning wordt bijna nooit aangevraagd voor
een volledig ontginningsgebied zodat de voor ontginning vergunde oppervlakte slechts een onderdeel (zo’n 2.847 ha) is van
de totale oppervlakte actieve ontginningsgebieden. Grote delen
van de actieve ontginningsgebieden zijn dus nog niet voor ontginning vergund. De door ontginningsactiviteit in beslag genomen oppervlakte (zo’n 918 ha) is opnieuw een onderdeel van de
voor ontginning vergunde oppervlakte. Het geeft dat deel weer
waar effectief ontginningsactiviteit, zoals afgraving, aanwezig
is (Figuur 6).

Geologisch 3D-model van de Vlaamse ondergrond
UITVOERDER(S): 		

VITO

OPDRACHTGEVER(S):

Vlaams Planbureau voor Omgeving, Departement Omgeving

DOEL: 		

Het Vlaams Kenniscentrum voor Ondergrond (VLAKO) werkte in opdracht van het Vlaams Planbureau voor
Omgeving (VPO) gedurende de laatste twee decennia continu met VITO samen aan 3D-modellen van de
Vlaamse ondergrond. Het doel van het onderzoek is niet alleen om bij te dragen aan kennisopbouw, maar
ook om onze ondergrond te visualiseren. Het 3D-model is de basis voor heel wat afgeleide producten, zoals
de Virtuele Boring, het Virtuele Profiel en de Delfstoffentoets. Daarnaast speelt het 3D-model een cruciale
rol bij het maken van weloverwogen beleidskeuzes m.b.t. de ondergrond.

RESULTATEN: 		

Het meest recente eindproduct van dit werk is het geologisch (G3Dv3) en hydrogeologisch (H3Dv2) 3D-model
van de Vlaamse ondergrond (Deckers et al., 2019) (Figuur 4). Dit zijn gebiedsdekkende 3D-modellen die de
ondergrond visualiseren tot op het niveau van leden in het geologisch model en tot op het niveau van
basiseenheden in het hydrogeologisch model. Het geologisch model kan ook vertaald worden naar meer
toegepaste kennis, zoals het potentieel voor delfstoffen in onze ondergrond (Figuur 5), of naar inschattingen van de diepte waarop potentiële lagen voor geothermie in de diepe ondergrond voorkomen. Naast
de gebiedsdekkende modellen zijn er ook regionale grensoverschrijdende modellen met Nederland (H3Omodellen), en voxelmodellen van delfstoffen (leemmodel en zand- en grindmodel) en van de ondiepe
ondergrond in stedelijke gebieden (ondiep voxelmodel van Antwerpen).
Al deze modellen, afgeleide tools en andere relevante informatie over de Vlaamse ondergrond zijn raadpleegbaar op de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV, https://dov.vlaanderen.be/), waar de modellen
met een online viewer verkend kunnen worden.

BRONVERWIJZING:

Deckers J., De Koninck R., Bos S., Broothaers M., Dirix K., Hambsch L., Lagrou D., Lanckacker T., Matthijs J.,
Rombaut B., Van Baelen K. & Van Haren T. (2019). Geologisch (G3Dv3) en hydrogeologisch (H3D) 3D-lagenmodel
van Vlaanderen. Departement Omgeving en Vlaamse Milieumaatschappij 2018/RMA/R/1569, 286p. + bijlagen
https://archief.onderzoek.omgeving.vlaanderen.be/Onderzoek-1999911.

FIGUUR 4 // UITSNEDE UIT HET 3D GEOLOGISCH MODEL G3DV3 TER HOOGTE VAN DE NOORDERKEMPEN. BM = BRABANT MASSIEF,
KB = KEMPISCH BEKKEN, NZB = NOORDZEEBEKKEN, DI = DINANTIAAN KOLENKALKRESERVOIR, IEPER GROEP = MET IEPER GROEP-KLEIEN,
BOOM FORMATIE = MET BOOMSE KLEI, EN KEMPENSE KLEI EN MOL ZAND = MET KWARTSZAND, IN DE BOVENSTE 50 M
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FIGUUR 5 // LOCATIES VAN DE ACTIEVE ONTGINNINGEN IN 2019 EN VAN HET ONDIEP VOORKOMEN (TOT 50 M ONDER HET MAAIVELD) VAN
DE VOORNAAMSTE DELFSTOFHOUDENDE LAGEN IN VLAANDEREN
o.b.v. het 3D ondergrondmodel G3Dv3
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FIGUUR 6 // DOOR ONTGINNINGSGEBIEDEN EN -ACTIVITEITEN INGENOMEN OPPERVLAKTE IN VLAANDEREN OP 1 JANUARI 2021

Klei, die in grote volumes wordt ontgonnen voor de productie van o.a. bakstenen en dakpannen, komt voornamelijk voor
aan de oppervlakte in het westen van Vlaanderen, met ontginningsgebieden in de provincies West- en Oost-Vlaanderen
en Antwerpen. Kwartszand is de meest waardevolle Vlaamse
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delfstof en kan gebruikt worden voor hoogtechnologische doeleinden. Samen met grof zand en grind, die worden gebruikt voor
hoogwaardige toepassingen in de bouwsector, komt het dan
weer eerder voor in het oosten van Vlaanderen, met ontginningsgebieden in de provincies Antwerpen en Limburg. Overig

Kwartszand is de meest waardevolle
Vlaamse delfstof en wordt ontgonnen
in de provincies Antwerpen en
Limburg.

zand, waartoe zowel fijn als mineralogisch onzuiver zand
behoort, komt voor in een groter aantal geologische eenheden
verspreid over het grondgebied van Vlaanderen. Het wordt
vaak als ophoog- en vulzand gebruikt, maar het kan ook voor
andere toepassingen in de bouwsector gebruikt worden. Leem
is een fijn sediment dat tijdens de laatste ijstijden door de wind
werd afgezet en dat wordt gebruikt in de keramische sector.
Het komt voor in een langgerekte strook over het hele zuiden
van Vlaanderen, met ontginningsgebieden in Oost-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant en Limburg. Ook krijt en mergel kunnen als
groep worden aangeduid, en komen voor aan de oppervlakte
in het zuiden van de provincie Limburg en het uiterste zuidoosten van Vlaams-Brabant. Vroeger werden hiervan grote volumes
ontgonnen vnl. voor gebruik als bouwsteen of meststof, met
de bekende mergelgrotten als resultaat, maar vandaag de dag
zijn er in Vlaanderen geen ontginningsgebieden meer van krijt
en mergel.
In uitvoering van het Oppervlaktedelfstoffendecreet evalueert de Vlaamse Regering periodiek via het Algemeen
Oppervlaktedelfstoffenplan of er voor de verschillende soorten
Vlaamse primaire oppervlaktedelfstoffen nog voldoende reserves aanwezig zijn om de minerale grondstoffenbevoorrading
te verzekeren. Als dit niet het geval is, kunnen acties ontwikkeld worden om nieuwe ontginningsgebieden in te tekenen.
Tegelijkertijd kunnen ontgonnen (delen van) ontginningsgebieden een andere bestemming krijgen omdat ze niet meer relevant zijn voor het oppervlaktedelfstoffenbeleid. Daarbij wordt

rekening gehouden met een onderbouwde behoefte en met
mogelijke hoeveelheden alternatieven en import. In Hoofdstuk 4
wordt daar verder op ingegaan. Om op een meer verantwoorde
manier om te gaan met onze beperkte voorraad aan delfstoffen werd de delfstoffentoets ingevoerd, die we bespreken in het
onderdeel ‘perspectieven’ aan het einde van dit hoofdstuk.
Impact van ontginningen op de omgeving
Ontginningen zorgen voor een significante verandering van het
landschap. De meeste ontginningen vervangen eerdere landbouwterreinen (akkers, grasland; 40%) of natuurlijke gebieden
(bos, struikgewas; 15%) (Figuur 7). Tijdens de fase van ontginning
is er een impact op de directe omgeving door een verandering
van het uitzicht, door stofontwikkeling, door mogelijke geluidsoverlast en door een verhoogde druk op het lokale verkeer.
Als gezorgd wordt voor een goede nabestemming van ontginningen, bv. als natuur- of recreatiegebied, dan kunnen ontginningen op lange termijn ook positieve effecten hebben op de
omgeving (Figuur 8). Voorbeelden hiervan zijn het Zilvermeer in
Mol (ontginning kwartszand), De Schorre in Boom (ontginning
Boomse Klei) en het natuurgebied Kikbeekbron in Maasmechelen
(ontginning kwartszand). Van de huidige ontginningsgebieden
heeft 37% een nabestemming als groengebied, natuurgebied
of bos en 14% als recreatiegebied. Ongeveer 38% van de ontginningsgebieden heeft een landbouw nabestemming, terwijl
slechts 3% wordt omgevormd tot industrie- of woongebied
(Figuur 7). Het aandeel aan natuurlijk gebied is dus hoger in de
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FIGUUR 8 // NABESTEMMINGEN VAN ALLE BESTEMDE ONTGINNINGSGEBIEDEN

nabestemmingen dan in het landgebruik voorafgaand aan de
ontginning. Zo krijgt meer dan 20% van geplande ontginningen in landbouwgebied een nabestemming als natuurlijk gebied
(Figuur 7).
We stellen vast dat de meeste ontginningen zich in landelijk gebied bevinden (81,3%). Een kleiner aandeel is aanwezig
in randstedelijk gebied (18,4%) en slechts een zeer beperkte
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oppervlakte in verstedelijkt gebied (< 1%). Daarbij is er ook een
ruimtelijke variatie met een hoger aandeel aan nabestemmingen als landbouw (43%) en natuur (18%) in landelijk gebied,
terwijl in randstedelijk gebied de nabestemmingen groengebied (40%), recreatie (17%) en bedrijvigheid (7%) meer ruimte in
beslag nemen (Figuur 9). Van de ontginningen in verstedelijkt
gebied heeft 53,6% een nabestemming als groengebied.

Bedrijvigheid
Groengebied Landbouw

Natuur

Bos

Recreatie

Overig

3,7%

12,9%

9,2%

Landelijk
7.122 ha

12,2%

42,8%

17,8%

(81,3%)

Randstedelijk
1.614 ha

39,8%

16,1%

10,3%

6,9%

16,8%

7,5%

(18,4%)

Verstedelijkt
28 ha, (0,3%)

53,6%

21,4%

3,6%

21,4%

FIGUUR 9 // AANDEEL VAN DE NABESTEMMINGEN PER TYPE IN DE VERSTEDELIJKTE, RANDSTEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN

// Grondwater
Grondwater komt in onze ondergrond voor in watervoerende geologische lagen, aquifers genoemd. Een detailopdeling
van de ondergrond in individuele aquifers en aquitards (ondoorlatende lagen zoals kleilagen) wordt gegeven via de HCOV codering (Meyus, Batelaan, & De Smedt, 2000, zie ook https://dov.
vlaanderen.be/page/hcov-kartering) en werd in 3D gemodelleerd door een vertaling van de 3D geologische modellen (G3D)
naar hydrogeologische modellen (H3D), waarvan de meest
recente in 2019 opgeleverd werden (Deckers et al., 2019, zie ook
https://dov.vlaanderen.be/page/geologische-3d-modellen).
In 2019 bedroeg het totale vergunde debiet voor grondwaterwinning in Vlaanderen 382 miljoen m3 per jaar. Hiervan is het
grootste deel bestemd voor drinkwaterproductie (248 miljoen
m3), gevolgd door landbouw (69 miljoen m3) en industrie (55
miljoen m3) (Figuur 10). Grondwater is kwalitatiever dan oppervlaktewater waardoor dit bij voorkeur gebruikt wordt voor
drinkwater, terwijl oppervlaktewater ook dienst kan doen in de
industrie en landbouw. Het vergunde debiet geeft slechts het
maximaal te winnen debiet weer en zegt niets over het reëel
gewonnen grondwaterdebiet, dat beduidend lager kan liggen.
Kleine winningen (< 500 m3/jaar en niet-ingedeelde inrichtingen) zijn niet vergunningsplichtig en er bestaan ook een onbekend aantal illegale vergunningsplichtige winningen, waardoor

de cijfers niet volledig zijn en mogelijk heel wat hoger kunnen
liggen. De opvallende daling in vergund debiet tussen 2000 en
2018 voor drinkwaterproductie en industrie is te verklaren door
het vervallen van een groot aantal oude vergunningen waarvan
een groot aandeel niet meer in gebruik was, en door de aanpassing van de vergunningen aan de reële behoefte (Figuur 10). Met
het herstelbeleid wordt nu strikter toegezien op het efficiënte
gebruik van grondwater, waarbij ook het gebruik van alternatieve bronnen en hergebruik gestimuleerd worden. Door de aanhoudende droogte van de voorbije jaren, die de reeds bestaande
druk op het grondwater door overexploitatie en verharding nog
verhoogt, is nog maar eens duidelijk de kwetsbaarheid van ons
grondwater aangetoond.
De kwetsbaarheid van ons grondwater kan voor een stuk weergegeven worden aan de hand van de grondwaterstandsindicator,
beschikbaar op de Databank Ondergrond Vlaanderen (www.dov.
vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator). Deze
geeft (ruimtelijk) inzicht in de toestand van het freatisch grondwater voor de tijd van het jaar. Deze leert dat er sinds de zomer
van 2017 een sterke toename is in het aantal meetpunten met
een lage tot zeer lage grondwaterstand voor de tijd van het jaar.
De aanvulling van de grondwatertafel tijdens de winter was de
afgelopen jaren niet voldoende om de periodes van langdurige
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FIGUUR 10 // EVOLUTIE VAN DE VERGUNDE DEBIETEN VOOR GRONDWATERWINNING PER SECTOR
o.b.v. de Vlaamse Milieumaatschappij

droogte tijdens de afgelopen zomers te compenseren. De lage
tot zeer lage grondwaterstanden worden doorgaans minder snel
bijgevuld in het oosten van Vlaanderen. Dit heeft mogelijk te
maken met van nature diepere grondwatertafels door de dikke
doorlatende zandpakketten die daar aanwezig zijn, de hellende
topografie en/of de minder doorlatende lemige bodems in het
zuidoosten. Verder onderzoek is nodig voor een beter begrip

van deze ruimtelijke verschillen. Na de natte lente en zomer
van 2021 is de relatieve grondwaterstand in de herfst van 2021
opnieuw normaal tot hoog in de grote meerderheid van de
meetpunten. Dat neemt echter niet weg dat de druk op ons
grondwater groot blijft en dat er concrete acties ondernomen
moeten worden om tekorten in de toekomst te vermijden.

// Ondiepe geothermie
Ondiepe geothermische toepassingen maken gebruik van
de constante temperatuur van de ondergrond voor (laagwaardige) verwarmingstoepassingen, via gesloten of open systemen.
In een gesloten systeem kan men bijvoorbeeld diepere verticale
boringen (enkele tientallen tot meer dan honderd meter) of een
ondiep horizontaal circuit in de tuin installeren. Door het circuit
stroomt een vloeistof die de natuurlijke warmte van de ondergrond opneemt. Met een warmtepomp kan deze natuurlijke
warmte ingezet worden voor de verwarming van gebouwen.
Een open systeem onttrekt rechtstreeks warmte aan het aanwezige grondwater. In de zomer kan het opgepompte grondwater rechtstreeks gebruikt worden voor koeling, terwijl het in de
winter opnieuw via een warmtepomp voor de verwarming kan
worden ingezet. Het opgewarmde of afgekoelde water wordt
nadien opnieuw in dezelfde aquifer gepompt.
In Vlaanderen geraakt het gebruik van ondiepe geothermie
steeds beter ingeburgerd, zoals blijkt uit demeer dan 6.000 locaties die sinds 1 januari 2017 toegevoegd werden aan de Databank
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Ondergrond Vlaanderen (toestand november 2021). Op deze
locaties werden verticale boringen uitgevoerd met geothermie
als doel. Deze boringen liggen verspreid over heel Vlaanderen. De
meeste hebben een diepte tussen 75 en 150 m (Figuur 11). In het
zuiden van Vlaanderen komen voornamelijk ondiepere boringen
voor omdat daar de harde gesteenten van het Brabant Massief
dichter bij het oppervlak voorkomen, die niet met dezelfde technieken voor ondiepe geothermische toepassingen geëxploiteerd
kunnen worden. De diepste boringen (> 150 m) komen voor in
het noordoosten van de provincie Antwerpen. Dit zijn boringen
in het kader van diepe geothermie projecten waarbij lagen van
het Kempisch Bekken op een diepte van meer dan een kilometer
aangeboord worden.
De densiteit aan locaties met geothermische boringen is het
grootst in verstedelijkt gebied (14 per 1000 hectare), gevolgd
door randstedelijk (6 per 1000 hectare) en landelijk (3 per
1000 hectare) gebied. 23% van de geothermische boringen
is gesitueerd in verstedelijkt gebied, en 56% in landelijk

Sinds 2017 werden op meer dan 5.500
locaties in Vlaanderen boringen
uitgevoerd voor (ondiepe) geothermie.
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FIGUUR 11 // LOCATIES VAN BORINGEN MET ALS DOEL ’GEOTHERMIE’ DIE TOEGEVOEGD WERDEN AAN DOV SINDS 1 JANUARI 2017 (SITUATIE
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FIGUUR 12 // AANTAL GEOTHERMISCHE BORINGEN PER LANDGEBRUIKSCATEGORIE
o.b.v. de data toegevoegd aan DOV sinds 1 januari 2017 (situatie juni 2021)

gebied. In relatie tot het aantal inwoners, tellen we dus
meer boringen in het landelijk gebied aangezien slechts
36,5% van de inwoners in Vlaanderen landelijk woont. De

meeste boringen bevinden zich bij huizen en tuinen, gevolgd
door een groot aantal op landbouwterreinen, bij transportinfrastructuur, industrie en diensten (Figuur 12).

// Diepe geothermie
Om tegemoet te komen aan de Europese klimaatdoelstellingen (Europese Comissie, 2018) zet Vlaanderen sinds begin 2014 in
op diepe geothermie als hernieuwbare energiebron. Geothermie
is in Vlaanderen voornamelijk interessant voor het produceren van groene warmte omdat de bereikte temperaturen in de
meeste gevallen niet hoog genoeg zijn voor rendabele elektriciteitsproductie. Vier hydrothermale reservoirs vertegenwoordigen het grootste potentieel voor geothermie in de Vlaamse
ondergrond (Figuur 13). Het gaat om lagen oorspronkelijk afgezet
in het Bekken van de Kempen en de oudste lagen van het zuidelijk Noordzeebekken. Economisch rendabele winningen kunnen
plaatsvinden tussen ongeveer 1 en 4 km diepte. Met voorsprong
het belangrijkste reservoir, met een gebied ter grootte van 3120
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km2, is de Dinantiaan Kolenkalk in het Bekken van de Kempen,
met een totaal geothermisch potentieel van ongeveer 13,02 x 109
GJ. De drie andere reservoirs hebben een gecombineerd geothermisch potentieel van ongeveer 6,05 x 109 GJ (Geothermie2020,
2015). De totale hoeveelheid te onttrekken warmte van ongeveer 19 x 109 GJ komt overeen met ruim drie miljard vaten olie. In
het geval van diepe geothermie gaat het om thermische energie
waarbij aardwarmte continu van de kern van de aarde naar de
oppervlakte stroomt, waardoor het om een hernieuwbare bron
gaat die nog vele generaties benut kan worden.
Momenteel zijn er in Vlaanderen twee actieve geothermieprojecten, beide met focus op de Kolenkalk, nl. het project van
VITO in Mol en dat van Janssen Pharmaceutica in Beerse (Figuur

FIGUUR 13 // LOCATIES VAN DE BELANGRIJKSTE POTENTIËLE RESERVOIRS VOOR DIEPE GEOTHERMIE EN DE VOORNAAMSTE REEDS
AANWEZIGE COMMERCIËLE TOEPASSINGEN

13). Het geothermieproject van VITO heeft, naast aardwarmtewinning, een sterke focus op wetenschappelijk onderzoek,
om allerlei technische en praktische aspecten van geothermie uit te zoeken. In april 2021 startte op deze site hiervoor
een nieuw testprogramma met een doorlooptermijn van 1 jaar.
Ook de geothermiecentrale op het bedrijfsterrein van Janssen
Pharmaceutica te Beerse zal vermoedelijk in de loop van 2022
in werking treden (Figuur 13). Op termijn moet deze bedrijfssite
zo een bijna energieneutrale site worden. Op basis van vooronderzoek is het minimaal verzekerde vermogen van de centrale
8,4 MW (= 8,4 MJ/s), equivalent aan de energienoden van meer
dan 8000 gezinnen, al kan het uiteindelijke werkelijke vermogen
mogelijk meer dan dubbel zo hoog zijn.
De Vlaamse Bouwmeester zette in 2015 een “Atelier Diepe
Geothermie” op waarbij onderzocht werd hoe geothermie kan
interfereren met de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied
(Labo Ruimte, 2015). Al hebben de geothermische centrales
op zich een kleine ruimtelijke impact, toch zal de grootschalige uitrol van geothermie een duidelijke impact hebben op ons

energielandschap. Dit heeft alles te maken met het gebruik en
de distributie van warmte: de warmtenetwerken volgen (actueel) of bepalen (toekomst) immers in sterke mate de bovengrondse verdichtingspatronen. Om de warmteverliezen te
beperken en de baten te maximaliseren, geldt voor diepe geothermie een principe van nabijheid, waardoor het warmtenetwerk, hoewel bovengronds fysiek afwezig, zichtbaar af te lezen
is in de ruimte: verdichting van woongebieden, clustering van
industrie of glastuinbouw … Wanneer deze bovengrondse grote
energievragen slim gecombineerd kunnen worden met de ondergrondse kansrijke reservoirs, dan kunnen echte win-winsituaties
ontstaan. Het sterk versnipperde ruimtegebruik in de Kempen,
waar het meeste potentieel ligt voor diepe geothermie, vormt
evenwel een drempel voor het vergroenen van de energievoorziening: het remt immers de aanleg van warmtenetten en bijgevolg de grootschalige ontwikkeling van diepe geothermie af. Er
gaat zo trouwens ook een grote hoeveelheid potentieel nuttig
te gebruiken (industriële) restwarmte verloren.
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// Opslagtoepassingen in de ondergrond
Eén van de oudste toepassingen van opslag in de ondergrond,
is de seizoensopslag van aardgas in het Dinantiaan Kolenkalkreservoir, dat in gebruik is sinds de late jaren ’70. Wanneer de
vraag laag is (zoals tijdens de zomermaanden) wordt aardgas in
het ondergrondse reservoir gepompt. Het wordt opnieuw opgepompt wanneer de vraag stijgt (tijdens de wintermaanden). Er
wordt tot 1500 miljoen m3 gas opgeslagen in een natuurlijke
koepelvormige structuur aan de top van de Kolenkalk. De ‘gasopslag’ neemt echter een veel groter volume in de ondergrond
in, omdat een opsporings- en veiligheidsperimeter ervoor zorgt
dat er geen of slechts onder bepaalde voorwaarden andere

activiteiten kunnen plaatsvinden op een diepte van meer dan
400 m onder maaiveld (Figuur 13).
Gasopslag vindt plaats in dezelfde lagen als deze die geschikt
zijn voor geothermische toepassingen. Het volumegebied van
het geothermische project van Janssen Pharmaceutica in Beerse
bevindt zich gedeeltelijk in de veiligheidszone die gedefinieerd
is voor de gasopslag. Dit houdt in dat monitoring van beide
activiteiten nodig is om eventuele interferenties tussen beide
toepassingen tijdig op te sporen. Andere opslagtoepassingen
zijn er voorlopig nog niet in Vlaanderen, maar er is zeker potentieel, bv. voor warmteopslag in de verlaten steenkoolmijnen.

NATUURLIJK KAPITAAL IN DE OPEN RUIMTE
// Gezonde bodems als essentieel, maar eindig kapitaal
De bodem speelt een cruciale rol in veel belangrijke functies
van de open ruimte. Het is o.a. een habitat voor tal van (micro-)
organismen, speelt een rol in de opslag van koolstof en klimaatregulatie, buffert en reguleert water en nutriënten en vormt een
substraat voor de productie van voedsel, vezels en brandstof
én voor bebouwing (FAO & ITPS, 2015). Bovendien is bodemvorming een proces dat zich afspeelt op een geologische tijdschaal
(100-1000’en jaren), waardoor onze voorraad aan vruchtbare en
gezonde bodems – zeker op korte termijn en tijdens de duur
van een mensenleven – eindig is.
In een recent rapport (Bardgett & Van Wensem, 2021) werd grote
bezorgdheid geuit over het verlies van het Vlaamse bodemkapi-

taal als gevolg van o.a. verharding door gebouwen en infrastructuur, intensieve landbouwpraktijken en klimaatverandering. In
eerste instantie valt de hoge graad van ruimtebeslag en verharding op, met specifiek voor de open ruimte een uitgesproken
fragmentatie (versnippering). Op dit ogenblik is er in Vlaanderen
33,3% ruimtebeslag en 15,4% verharding, met bijkomend ook
een afname van het aantal grote, samenhangende openruimtegebieden (SORG) (zie Hoofdstuk 1). We snijden bovendien nog
altijd open ruimte aan en zien daardoor ook de grenzen tussen
stad en platteland en tussen open en bebouwde ruimte verder
vervagen.

// Land- en tuinbouw: grootste gebruikers én beheerders van bodemkapitaal
Bijna de helft (620.000 ha of 45%) van de landoppervlakte
in Vlaanderen wordt gebruikt door de professionele land- en
tuinbouw (Statbel, 2021). Deze oppervlakte is sinds 2010, op
jaarlijkse schommelingen na, ongewijzigd gebleven (Figuur 14).
Hiermee is deze sector de grootste gebruiker en beheerder van
ruimte en bodemkapitaal.
De ruimte-inname door de landbouw, als aandeel binnen de
SORG’s, is niet gelijkmatig verdeeld over Vlaanderen. Vooral in
het westen en de leemstreek is de ruimte-inname door de landbouw opvallend groot (Figuur 15) en is de impact op het natuurlijk kapitaal wellicht niet te verwaarlozen.
Naast het aandeel landbouw is ook de ruimtelijke spreiding van
de land- en tuinbouwactiviteiten over Vlaanderen, gebaseerd op
de landbouw-hoofdactiviteit in een specifieke gemeente (landbouwtypologie), van belang (Figuur 16).
Op deze kaart komen een aantal gebieden duidelijk naar voor.
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Eerst en vooral valt de concentratie aan intensieve veehouderij met pluimvee en varkens (= veredeling) in West-Vlaanderen
op. Ook meer algemeen is de veredeling in het noorden van
Vlaanderen sterk aanwezig. Bovendien wordt het noorden van
Vlaanderen gekenmerkt door aanwezigheid en specialisatie met
rundvee en melkvee. In Oost-Vlaanderen is er de sterke specialisatie rundvee en in iets mindere mate melkvee, met in de regio
Gent ook de aanwezigheid van een belangrijke cluster sierteelt.
In de glooiende omgeving van Leuven komen vooral gemengde
bedrijven voor, terwijl Haspengouw gekenmerkt wordt door
fruitteelt en de regio St.-Katelijne-Waver door (glas-)groenten.
Naast deze hoofdactiviteiten vertonen bepaalde regio’s ook
belangrijke nevenactiviteiten. Zo is in midden West-Vlaanderen
de intensieve groenteteelt heel belangrijk en meer recent neemt
in veel regio’s het aardappelareaal toe en het bietenareaal af.
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FIGUUR 14 // EVOLUTIE VAN DE BENUTTE LANDBOUWOPPERVLAKTE IN VLAANDEREN
o.b.v. de Vlaamse Milieumaatschappij (2019)

< 25
25 - 50
50 - 75
> 75

FIGUUR 15 // AANDEEL LANDBOUW BINNEN DE SAMENHANGENDE OPENRUIMTEGEBIEDEN (SORG’S) IN VLAANDEREN IN 2019 (IN %)

Deze differentiatie is enerzijds te wijten aan de verschillen in
bodemeigenschappen, maar is voor een belangrijk deel ook te
verklaren door een aantal trends in de land- en tuinbouw:
• Massale invoer van (veevoeder-)grondstoffen door de nabijheid van havens, waardoor de intensieve veehouderij zich
volop kon ontwikkelen;
• Kapitaalintensivering en grote marktspelers (bv. veilingen,
diepvriesindustrie) die zorgen voor de nodige afzetkanalen;

•
•

Sterke mechanisatie;
Gebruik van minerale meststoffen en gewasbeschermings
middelen;
• Inzet van technologie (vb. precisielandbouw, drones);
• Afschaffen van quota;
De impact van deze trends op de bodem en het natuurlijk kapitaal gaat echter verder dan de hierboven geschetste
differentiatie.
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Steeds minder, maar grotere en meer gespecialiseerde 
veredeling
land- specialisatie
en tuinbouwbedrijven
De Vlaamse
land- en tuinbouw vertoont in eerste instantie een
veredeling-rundvee
afname van het aantal bedrijven en een toename van de opperverstedelijkt
vlakte per bedrijf. Ten opzichte van 2005 is het aantal landbouwbedrijven met ongeveer een derde teruggelopen, terwijl de
gemiddelde bedrijfsoppervlakte tussen 2005 en 2019 met ongeveer de helft gestegen is tot zo’n 27 ha per bedrijf (Figuur 17). De
oppervlakte cultuurgrond per bedrijf is het grootst in Limburg
en Vlaams-Brabant en het laagst in West-Vlaanderen, maar de
cijfers stijgen in alle provincies (Statbel, 2021). Daarnaast wijst
ook de gemiddelde veebezetting per bedrijf op een schaalvergroting: in 2019 telde een gespecialiseerd rundveebedrijf 150
runderen, een varkensbedrijf 2.232 varkens en een pluimveebedrijf 60.971 kippen (Figuur 17). In 2005 was dat respectievelijk

Areaal
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18 ha
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87
93
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87 runderen, 1.362 varkens en 31.499 kippen. Ruimtelijk vinden
we de hoogste gemiddelde veebezetting per bedrijf vooral in
West-Vlaanderen, Limburg en de Noorderkempen (Figuur 18). De
figuur wordt uitgedrukt in grootvee-eenheden (GVE), een maat
om het aantal landbouwdieren op een uniforme manier met
elkaar te vergelijken. Ook hier is de trend overal stijgend. In 1980
was er slechts één gemeente (Arendonk) met gemiddeld meer
dan 100 GVE per bedrijf, in 2019 waren dit reeds 160 gemeenten
(Statbel, 2021).
De evolutie naar schaalvergroting heeft in eerste instantie
gevolgen voor de agrarische bedrijfsgebouwen zoals stallen,
opslagloodsen en serres. Ze worden groter, hoger en meer industrieel van karakter. Door schaalvergroting nemen ook de productie-ondersteunende voorzieningen op erven (bv. koelcellen,
schuren voor tijdelijke opslag van de landbouwproducten) en
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FIGUUR 17 // EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE KENMERKEN VAN VLAAMSE LANDBOUWBEDRIJVEN
o.b.v. Statistiek Vlaanderen (2021)
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FIGUUR 18 // GEMIDDELDE VEEBEZETTING PER BEDRIJF IN VLAANDEREN IN 2019
o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij (2020) (in grootvee-eenheden (GVE))

op percelen (bv. afdekfolies, regenkappen, tunnels) toe en zijn
er aanpassingen aan de infrastructuur voor aan- en afvoer van
landbouwproducten (bv. bijkomende erfverharding, laadkaaien).
In hoofdstuk 1 stelden we algemeen vast dat het landgebruik
door de landbouwgebouwen en -infrastructuur in de periode
2013-2019 toenam met 1.400 ha. Een specifiek aspect hierbij is de
vraag of zulke grote bedrijven visueel nog wel passen in landschappen met kleine hoeves en dorpskernen.
Deze vraag kwam recent ook aan bod in de bredere discussie
(geur, fijn stof, geluid ...) over de GPBV-bedrijven (= bedrijven met
meer dan 750 zeugen, 2.000 vleesvarkens of 40.000 stuks pluimvee, met potentieel een grote impact op het milieu, onderworpen aan de Europese wetgeving inzake Geïntegreerde Preventie
en Bestrijding van Verontreiniging) (Vlaamse Overheid, 2014), de
zogenoemde ‘megastallen’. Deze GPBV-bedrijven komen vooral

voor in West-Vlaanderen en het noorden van de provincie
Antwerpen (Figuur 19), specifiek in regio’s met grote, samenhangende open ruimtegebieden. Ondanks de verplichting tot landschappelijke inpassing (bv. groenscherm, keuze materialen …)
levert dit een andere visuele beleving op.
Figuur 20 toont een detailbeeld van de GPBV-bedrijven in het
casegebied Noorderkempen. In dit gebied komen heel veel GPBVbedrijven voor, verspreid in het tussengebied tussen de kernen.
In het noorden van het gebied vestigden zich eerder varkensbedrijven. Centraal in de regio komen meer pluimveebedrijven
voor.
In het andere casegebied, Tussengebied Mechelen-Aarschot, is
dit fenomeen bijna onbestaande.
Om de visuele impact van deze bedrijven enigszins te kunnen
inschatten, wordt voor de inwoners binnen de verschillende
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FIGUUR 19 // LOCATIES VAN DE GPBV-BEDRIJVEN (‘MEGASTALLEN’) IN VLAANDEREN IN SEPTEMBER 2021
o.b.v. het Omgevingsloket
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De gemiddelde veebezetting
per bedrijf stijgt elk jaar.
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FIGUUR 20 // LOCATIES VAN DE GPBV-BEDRIJVEN (‘MEGASTALLEN’) IN CASEGEBIED NOORDERKEMPEN IN SEPTEMBER 2021
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FIGUUR 21 // GEMIDDELDE AFSTAND VAN DE BEVOLKING IN VLAANDEREN, INGEDEELD IN PERCENTIELEN, TOT EEN GPBV-BEDRIJF
o.b.v. het Omgevingsloket

ruimtelijke typologieën de gemiddelde afstand tot deze bedrijven berekend (Figuur 21). Op basis van deze cijfers blijken de
meeste inwoners niet in de onmiddellijke omgeving van GPBVbedrijven te wonen waardoor, globaal genomen, de visuele
impact relatief beperkt blijft. Dit betekent evenwel niet dat in
zeer hoog
lokale, specifieke situaties de impact van (een concentratie aan)
hoog
dergelijke bedrijven niet groot kan zijn.

Impact van land- en tuinbouwactiviteiten op de
bodemkwaliteit
Hoewel de impact van land- en tuinbouwactiviteiten lokaal heel
sterk kan verschillen, wordt ingezoomd op de impact die de sector heeft op de bodem van (grote delen van) Vlaanderen. Zowel
het absolute verlies (erosie) als het verlies aan kwaliteit (daling
organische koolstof) zijn hierbij van belang.
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FIGUUR 22 // POTENTIËLE BODEMEROSIEGEVOELIGHEID IN VLAANDEREN IN 2021
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FIGUUR 23 // EVOLUTIE VAN DE OPPERVLAKTE AAN LANDBOUWPERCELEN IN VLAANDEREN VOLGENS POTENTIËLE
BODEMEROSIEGEVOELIGHEID
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FIGUUR 24 // EVOLUTIE VAN DE OPPERVLAKTE AAN LANDBOUWPERCELEN IN VLAANDEREN MET EEN BEREKEND BODEMEROSIERISICO
HOGER DAN 10 TON
o.b.v. Swerts et al. (2020)

Het zuidelijke, heuvelachtige deel van Vlaanderen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zandleem- tot leembodems die
gevoelig zijn voor erosie. Daarom wordt jaarlijks voor de daar
gelegen landbouwpercelen de potentiële bodemerosie berekend.
Deze indicator begroot de potentiële hoeveelheid geërodeerd
bodemmateriaal die kan worden verplaatst door water, zonder rekening te houden met het landgebruik en de specifieke
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weersomstandigheden. Op basis hiervan wordt de potentiële
bodemerosiegevoeligheidskaart opgemaakt die aan de hand
van een klasse-indeling een schatting van de gemiddelde jaarlijkse potentiële bodemerosie weergeeft (Figuur 22).
Figuur 23 toont voor de voorbije 10 jaar het areaal landbouwpercelen, ingedeeld naar potentiële bodemerosiegevoeligheid.
Hieruit blijkt dat in 2021 10,7% van het landbouwareaal een
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FIGUUR 25 // EVOLUTIE VAN HET AANDEEL AKKERBOUWPERCELEN IN VLAANDEREN MET EEN ORGANISCHEKOOLSTOFPERCENTAGE GELIJK
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o.b.v. Tits et al. ( 2020) (in %)

medium tot zeer hoog potentieel van bodemerosiegevoeligheidsrisico heeft.
Om ook teelt en teelttechniek in rekening te brengen, werd
recent de bodemerosierisico-indicator berekend (Swerts,
Broekaert, Deproost, Renders, & Oorts, 2020). Hoewel er zich de
voorbije 15 jaar een gunstige evolutie heeft afgetekend, treden
er op ± 38.000 ha cultuurgrond nog steeds erosieverliezen op

van meer dan 10 ton/(ha.jaar) (Figuur 24), overeenstemmend
met een bodemlaagje van ± 1mm dikte per jaar. Deze verliezen
zijn niet duurzaam en dreigen op middellange tot lange termijn
de bodem ernstig aan te tasten.
Naast het absolute verlies aan bodem staat ook de kwaliteit
van landbouwbodems meer en meer onder druk. In dat kader is
organische stof (voor ±50% bestaande uit koolstof) in de bodem
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De intensivering van de landbouw
heeft impact op de kwaliteit
van de bodem.

de belangrijkste parameter. In verhouding tot de totale bodemmassa is de hoeveelheid organische stof in de meeste bodems
gering (< 10%). Nochtans is de aanwezigheid van organische stof
uiterst belangrijk: ze stabiliseert de bodemstructuur, minimaliseert erosie, vergroot de waterdoorlaatbaarheid en het waterbergend vermogen, is een bron van nutriënten … Deze afname
is duidelijk af te leiden uit de visuele weergave van de evolutie van het percentage akkerbouwpercelen met een organische koolstofpercentage gelijk of hoger dan de streefwaarde
voor productiebodems met een normale bodemvruchtbaarheid
(Figuur 25) (Tits et al., 2020).
Deze daling heeft niet alleen een grote invloed op de kwaliteit, maar ook op de productiviteit van de bodem. De klassieke landbouw vangt dit productiviteitsverlies op door o.a.
het gebruik van minerale meststoffen. Het compenseren voor
productiviteitsverlies is veel moeilijker bij ‘alternatieve’ productiesystemen zoals bv. biologische landbouw, regeneratieve
landbouw … In deze systemen wordt daarom, nog meer dan
bij de klassieke landbouw, belang gehecht aan behoud en
opbouw van organische stof en bij uitbreiding het behoud
van de bodemkwaliteit.
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Impact van land- en tuinbouwactiviteiten op natuurlijk
kapitaal
De structurele evoluties in land- en tuinbouw (schaalvergroting
en intensivering) zorgen ook voor effecten die breder gaan dan
de bodem en die een impact hebben op het gehele natuurlijk
kapitaal.
Als we Figuur 19 bekijken, valt de concentratie aan GPBV bedrijven in West-Vlaanderen en in het noorden van de provincie
Antwerpen op. Bovendien blijkt uit Figuur 26 dat er in diezelfde regio’s sinds 2018 (ingebruikname omgevingsloket) ook
heel veel nieuwe dieractiviteit is vergund. Dit kan zowel een
nieuw bedrijf zijn alsook een bestaand bedrijf met een nieuwe
dieractiviteit (in een nieuwe stal, in een bestaande/verbouwde/
herbouwde stal).
Hoewel voldoende dierlijke mest oorspronkelijk nodig was om
de arme zandbodems vruchtbaar te maken, heeft de intensivering van de rundveesector en de ontkoppeling van de varkensen pluimveesector een belangrijke impact op het natuurlijk
kapitaal gehad. Deze impact is het meest duidelijk wanneer vergeleken wordt met de jaargemiddelde ammoniakconcentratie in
de lucht (Figuur 27). In combinatie met de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) door het verkeer leidt dit tot de vorming van
secundair fijn stof, met impact op de volksgezondheid.
Naast de impact op de luchtkwaliteit hebben land- en tuinbouwactiviteiten, via bemesting, ook een duidelijke impact op
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FIGUUR 26 // AANTAL VERGUNDE INRICHTINGSNUMMERS PER GEMEENTE MET NIEUWE DIERACTIVITEIT (RUNDEREN, VARKENS, PLUIMVEE
EN PAARDEN) SINDS<2018
(SITUATIE3SEPTEMBER
2021)
-4
1
o.b.v. het Omgevingsloket
1-2

4-6

2-3

6-8

<1

3-4

8 - 12

1-2

4-6

12 - 16

2-3

6-8

> 16

3-4

8 - 12

4-6

12 - 16

6-8

> 16

8 - 12
12 - 16
> 16

FIGUUR 27 // LUCHTCONCENTRATIE VAN AMMONIAK (NH3-JAARGEMIDDELDE 2019) BEREKEND MET VLOPS (VLAAMS OPERATIONEEL
PRIORITAIRE STOFFEN-MODEL)
o.b.v. de emissiegegevens van 2018 en de meteo van 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (2021b) (in µg/m3)

de waterkwaliteit. Eén van de belangrijkste parameters hierbij
is de nitraatconcentratie van het oppervlaktewater, afgeleid uit
het MAP-meetnet(1) (Figuur 28).
In Figuur 28 valt opnieuw, maar in mindere mate, de link op met
de verspreiding van de veeteeltactiviteiten, o.a. te wijten aan
de afzet van dierlijke mest in de nabijheid van veeteeltactiviteiten. Bijkomend vallen een aantal gebieden op met relatief weinig veeteelt (bv. in het zuiden van de provincie Antwerpen, de
regio ten noorden van Brussel …). Deze gebieden kunnen echter
gelinkt worden aan intensieve groente- en/of fruitteelt (Figuur
29), waarbij in een aantal gevallen hoge dosissen minerale meststoffen worden ingezet.

Voor de bodem kan de impact van de dierlijke productie en
bemesting, maar dan in relatie tot de specifieke bodemkenmerken van zandbodems (nl. het ijzer- en aluminiumgehalte), ook
afgelezen worden uit de kaart met de fosfaatverzadigingsgraad
(FVG) van de Vlaamse zandbodems (Figuur 30). Hoewel deze
kaart wellicht geen volledig accuraat beeld meer geeft, kan ook
hier de impact op het natuurlijk kapitaal niet ontkend worden.
Bovendien stijgt vanaf een FVG >25% de kans op fosfaatverliezen aanzienlijk, met eveneens een negatieve impact op de
waterkwaliteit.
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FIGUUR 28 // GEMIDDELDE NITRAATCONCENTRATIE PER AFSTROOMZONE IN VLAANDEREN VOOR HET WINTERJAAR 2019-2020
o.b.v. de Vlaamse Milieumaatschappij (2020a) (in mg/l)
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FIGUUR 30 // FOSFAATVERZADIGINGSGRAAD VAN DE VLAAMSE ZANDBODEMS
o.b.v. Van Meirvenne et al. (2008) (in %)

// Inzet van bodemkapitaal als mitigerende maatregel bij klimaatverandering
Landbouw en klimaat zijn nauw met elkaar verweven. Naast
het gebruik van de juiste productiemiddelen (bemesting, gewasbeschermingsmiddelen …) ligt vooral het gematigde zeeklimaat
aan de basis van een hoge gewasproductie. De klimaatverandering, met een verandering van zowel de temperatuur als de
neerslagpatronen, zet het landbouwsysteem echter onder druk
en maakt de positie van de landbouwer kwetsbaarder.
De land- en tuinbouwsector kan evenwel ook een belangrijke
positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en meer specifiek het verminderen van de CO2-uitstoot.
Organische koolstof speelt immers een belangrijke rol in het kli< 50 25 is af te leiden dat de Vlaamse akkermaatverhaal. Uit Figuur
bouwpercelen de voorbije
50 - 60 30 jaar relatief veel koolstof verloren

hebben, waardoor er in de bodem een groot C-opslagpotentieel
is (Figuur 31). Een ruwe berekening leert dat als alle landbouwbodems een bijkomende vastlegging van 0,1% C/ha zouden kunnen realiseren, dit grofweg zou neerkomen op een vastlegging
van 7 miljoen ton CO2. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat
voor de realisatie van die toename meerdere jaren (tot zelfs 10
jaar) nodig kunnen zijn. Deze vastlegging is evenwel niet voldoende om de CO2-uitstoot door de landbouw te compenseren.
Die bedraagt op jaarbasis alleen al meer dan 7 miljoen ton CO2equivalenten (voor 2019) (Vlaamse Milieumaatschappij, 2021a).
Productiesystemen met een sterke nadruk op het behoud en
de opbouw van organische koolstof in de bodem kunnen dan
ook zowel een positief effect hebben op de bodemkwaliteit als
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FIGUUR 31 // C-OPSLAGPOTENTIEEL IN DE VLAAMSE AKKERBOUWBODEMS
o.b.v. Tits et al. (2020) (in ton/ha)
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FIGUUR 32 // EVOLUTIE VAN HET AANTAL BIOLOGISCHE BEDRIJVEN EN BEDRIJVEN IN OMSCHAKELING EN HUN OPPERVLAKTE AAN
LANDBOUWGROND
o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij (2021b)

bioproducent

FIGUUR 33 // LOCATIES VAN DE BIOLOGISCHE BEDRIJVEN IN VLAANDEREN
o.b.v. het Departement Landbouw en Visserij (2021a)

op het tegengaan van klimaatverandering. Hoewel de biologische landbouw hier als voorbeeld kan dienen (een bio-landbouwer gebruikt immers geen minerale meststoffen, maar
voedt de bodem met organisch materiaal zoals stalmest of
compost), is de impact ervan voorlopig beperkt. Zo waren er
in 2019 zo’n kleine 600 producenten op ±1,5% van het landbouwareaal (Figuur 32). Deze bedrijven liggen relatief homogeen verspreid over Vlaanderen, met enkel in de Kempen een
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ondervertegenwoordiging (Figuur 33).
Nochtans wordt er vanuit de Europese Commissie sterk ingezet op de verdere groei van de biologische landbouw. Volgens
de ‘Farm to Fork’-strategie moet tegen 2030 een kwart van de
Europese landbouwgrond gebruikt worden voor biolandbouw.
Het streefcijfer voor Vlaanderen is daarbij nog niet duidelijk,
maar nu al staat vast dat dit de kwaliteit van de bodems en dus
het natuurlijk kapitaal ten goede zal komen.

// Natuur in Vlaanderen
In het Natuurrapport 2020 werd reeds uitvoerig ingegaan
op de toestand van en de trends m.b.t. de natuur in Vlaanderen.
Ruimtelijk springt daarbij vooral de versnippering in het oog.
Bijna 90% van de natuurclusters is kleiner dan 1 ha en 27% van
de totale oppervlakte natuur is verdeeld over gebiedjes die kleiner zijn dan 10 ha (Figuur 34). Deze versnippering is voor een
groot deel te wijten aan veranderingen van het landgebruik,
meer bepaald de verstedelijking. In vergelijking met andere
regio’s met een vergelijkbare bevolkingsdichtheid en welvaart
nemen we in Vlaanderen enorm veel ruimte in om te werken
en te wonen en laten we weinig ruimte over voor de natuur
(Schneiders et al., 2020).
De natuurgebieden zijn niet alleen erg versnipperd (Figuur 34),
maar zijn ook ruimtelijk ongelijk gespreid over Vlaanderen. Deze
spreiding kan het best worden weergegeven aan de hand van
het areaal bos (Figuur 35), aangezien dit het grootste deel van
het landgebruik natuur uitmaakt (zie hoofdstuk 1).
Deze ongelijke verdeling, met een grotere aanwezigheid van
natuur- en bosgebieden in het oostelijk deel van Vlaanderen,
hangt voor een groot deel samen met de vroegere behoefte aan
hout voor de mijnbouw en de relatieve ongeschiktheid van de
bodem (arme zandbodems) voor de ontwikkeling van hoogproductieve landbouw. Ook de aanwezigheid van relatief veel
wetlands in het oosten van Vlaanderen (Figuur 36), zorgde mee
voor de ontwikkeling van natuur. Bovendien zijn er, in tegenstelling tot bv. in West-Vlaanderen, geen havens in de onmiddellijke
nabijheid (invoer grondstoffen voor veevoeder), waardoor ook
de intensieve veeteelt minder tot ontwikkeling is gekomen.
Daarnaast zijn ook veel (historisch) permanente graslanden
(Figuur 37) op deze wetlands gelegen en ook deze hebben vaak
een belangrijke natuurwaarde.
Natte en arme bodems spelen dus een belangrijke rol bij de aanof afwezigheid van natuur en ingrepen erop kunnen een belangrijke impact hebben.
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FIGUUR 34 // VERDELING VAN DE NATUURCLUSTERS IN
VLAANDEREN VOLGENS HUN RELATIEF AANTAL EN TOTALE
RELATIEVE OPPERVLAKTE BINNEN OPPERVLAKTEKLASSEN
o.b.v. Schneiders et al. (2020)
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FIGUUR 35 // AANDEEL BOS BINNEN DE SAMENHANGENDE OPENRUIMTEGEBIEDEN (SORG’S) IN VLAANDEREN IN 2019 (IN %)
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FIGUUR 36 // HISTORISCHE WETLANDS IN VLAANDEREN ROND 1950
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FIGUUR 37 // HISTORISCH PERMANENTE GRASLANDEN IN VLAANDEREN IN 2019
o.b.v. Geopunt

Verlies aan bodemkwaliteit leidt tot verlies aan bovengrondse biodiversiteit
Natte bodems kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van natuur. De voorbije 50 à 60 jaar ging echter
tot 75% van het areaal van deze wetlands verloren (Figuur 38
vs. Figuur 36), waardoor zowel de aanwezige natuur onder druk
kwam te staan en/of verdwenen is en kansen tot natuurontwikkeling beperkt worden.
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Naast verdroging zorgt de aanrijking van de bodems van natuurgebieden met verzurende (zwavel- en stikstofverbindingen zoals
ammoniak en stikstofoxiden) en vermestende stoffen (stikstofverbindingen) voor een waaier aan verschillende negatieve
effecten, zoals schade aan vegetatie, verlies van biodiversiteit
en uitspoeling naar oppervlakte- en grondwater met gevolgen
voor de waterkwaliteit. Deze stoffen komen door de uitstoot
vanuit de industrie, vanuit de landbouw en vanuit het verkeer
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FIGUUR 38 // ACTUELE TOESTAND VAN DE WETLANDS IN VLAANDEREN
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FIGUUR 39 // OVERSCHRIJDING VAN DE KRITISCHE LAST VOOR VERMESTING IN BOS, HEIDE EN SOORTENRIJK GRASLAND IN VLAANDEREN
IN 2018
o.b.v. de Vlaamse Milieumaatschappij (2020b) (in kg N/ha)

eerst in de lucht terecht, waarna ze neerslaan op de bodem (=
depositie).
De mate van impact op de natuur wordt uitgedrukt als een ‘kritische last’. Die kritische last staat voor de maximaal toelaatbare
depositie per eenheid van oppervlakte voor een bepaald ecosysteem zonder dat er – volgens de huidige kennis – schadelijke
effecten optreden. Als deze grenswaarden overschreden worden,
leidt dit op termijn tot een verlies aan soortenrijkdom, vooral

in de voedselarme ecosystemen die momenteel de hoogste aantallen bedreigde soorten bevatten (Schneiders et al., 2020).
Figuur 39 toont de spreiding in de overschrijding van de kritische lastwaarden voor vermesting in Vlaanderen (cijfers 2017). In
2018 werd op ruim 80% van de oppervlakte natuur de kritische
last voor vermesting overschreden. De sterkste overschrijdingen
liggen niet toevallig in de Vlaamse Zandstreek en de Kempen,
waar voedselarme systemen het meest voorkomen.
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70% van Vlaanderen heeft geen
of nauwelijks kwaliteitsvolle
groenblauwe netwerken.

Groenblauwe netwerken
Hoewel de impact van verdroging en depositie een belangrijk effect heeft op de kwaliteit van de natuur en hiertegen de
nodige maatregelen genomen moeten worden, kan, om versnippering tegen te gaan, ingezet worden op het creëren van verbindingen tussen diverse kleinere natuureenheden. De strategische
visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) benadrukt
dan ook het belang van groenblauwe netwerken (GBN). Aan
de realisatie van zo’n GBN zijn potentieel heel wat voordelen
verbonden. Denk aan het versterken van de biodiversiteit, een
hogere leefkwaliteit, de ondersteuning van klimaatbestendige
en veerkrachtige omgevingen en veel andere ecosysteemdien0
sten (Smets & Stevens,
2019).
In eerste instantie
werd een natuurwaardekaart opgesteld
1

(Figuur 40) (Smets & Stevens, 2019). De gebieden met de grootste natuurwaarde bevinden zich in de Polders en in het oosten
van Vlaanderen. Daarnaast werd nagedacht over welke actie
in welk deelgebied ondernomen moet worden om groenblauwe
elementen te beschermen, te versterken of te ontwikkelen. Op
plaatsen waar al heel veel natuur aanwezig is (scores 4 en 5 op
Figuur 40), zijn de mogelijkheden om te beschermen en te versterken groot. In 70% van de Vlaamse oppervlakte kan er ingezet
worden op het ontwikkelen van groenblauwe netwerken (scores
0 en 1 op Figuur 40). Dit betekent dat er in 70% van de gevallen
geen of nauwelijks een kwalitatief groenblauw netwerk aanwezig is. In het licht van het dagelijks bijkomend ruimtebeslag is
het versterken van groenblauwe netwerken dan ook geen eenvoudige ruimte-opgave.
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FIGUUR 40 // NATUURWAARDEKAART OP BASIS VAN ECOSYSTEEMKWALITEIT, OPPERVLAKTE VAN DE NATUURCLUSTERS EN
CONNECTIVITEIT (1 = LAGE WAARDE, 5 = HOGE WAARDE)
o.b.v. Smets & Stevens (2019)
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Groenblauwe netwerken in Vlaanderen
TITEL: 		

Gobelin rapport N° 2: Groenblauwe netwerken in Vlaanderen – Methode voor monitoring

UITVOERDER(S): 		

Jasmien Smets – Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Stadsontwikkeling; Maarten Stevens – Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuurrapportering

OPDRACHTGEVER(S):

Departement Omgeving

DOEL: 		

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft de ambitie om de Vlaamse ruimte te
dooraderen met groenblauwe netwerken. Deze studie ontwikkelde een set aan ruimtelijke indicatoren om
de groenblauwe netwerken in kaart te brengen en om de mogelijkheden tot monitoring van ruimtelijke
veranderingen weer te geven.

METHODOLOGIE: 		

Er werd gekozen om de functionaliteit van het landgebruik in kaart te brengen en te monitoren. Steunend
op de resultaten van Deel 1 van de studie werden in dit deel ruimtelijke indicatoren ontwikkeld en kwalitatief gescoord op basis van een relatieve schaal, gaande van 0 tot 5. Bedoeling is om aan te tonen op
welke plaatsen het landgebruik veel of weinig kan bijdragen aan een bepaalde GBN-functie t.o.v. de rest
van Vlaanderen.

RESULTATEN: 		

Per GBN-functie werd een kaart gemaakt die ruimtelijk in beeld brengt waar het landgebruik bijdraagt aan
de desbetreffende functie. Nadien werden de kaarten geclusterd tot vier kaarten, overeenstemmend met de
doelstellingen zoals geformuleerd in de strategische visie van het BRV: biodiversiteit, klimaat, leefkwaliteit
en andere ecosysteemdiensten.
Onder de doelstelling biodiversiteit wordt het beschermen en verhogen van de diversiteit aan genen, soorten, ecosystemen en landschappen en alle relaties daartussen bedoeld. Met de doelstelling klimaat wordt
enerzijds het mitigeren van de globale klimaatverandering bedoeld, zoals het capteren van koolstof, en
anderzijds het klimaatbestendig maken van de ruimte aan een veranderend klimaat. De doelstelling leefkwaliteit omvat die functies die bijdragen aan de fysieke gezondheid, het mentaal welbevinden en de
sociale cohesie. De functies die niet in de vorige drie categorieën thuishoren, worden samengenomen
onder de doelstelling andere ecosysteemdiensten, bv. het produceren van biomassa, het verbeteren van de
waterkwaliteit of bestuiving. Op die manier kan er per doelstelling gemonitord worden hoe goed of slecht
het groenblauw netwerk scoort.
In een laatste stap werden alle kaarten geïntegreerd in één GBN-kaart. Deze kaart laat zien waar het groenblauwe netwerk in Vlaanderen bijdraagt aan veel of weinig beoogde functies. Op deze manier toont de
kaart de multifunctionaliteit van de open ruimte. Gebieden met weinig multifunctionaliteit zijn daarom
niet minder waardevol; ze kunnen bv. bijdragen aan een zeer belangrijke functie.
Het kaartmateriaal werd ontwikkeld voor analyses op schaal Vlaanderen. De vorm, inrichting en het beheer
van een groenblauw netwerk zijn echter sterk afhankelijk van de lokale context en de beoogde doelstellingen. Bovendien kunnen een aantal functies van natuur, zoals esthetiek of relationele waarde, moeilijk op
schaal Vlaanderen in kaart gebracht worden. De kaarten geven dan ook een beeld van de ruimere, bovenlokale context, maar kunnen niet als enige informatiebron gebruikt worden bij een lokale analyse.

BRONVERWIJZING:

Smets J., Stevens M. (2019). Gobelin rapport N° 2: Groenblauwe netwerken in Vlaanderen - Methode voor
monitoring, uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Rapporten van het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (46). INBO, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/261414/
GBN2_RAPPORT_Monitoring.pdf
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NATUURLIJK KAPITAAL IN DE BEBOUWDE RUIMTE
In de bebouwde ruimte is heel wat natuurlijk kapitaal aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan tuinen, parken, bermen, groen in

de publieke ruimte en vijvers of waterlopen. Deze vormen een
onderdeel van de groenblauwe dooradering.

// Het Vlaamse tuincomplex
Tuinen kunnen vanuit verschillende invalshoeken bekeken
worden. Vooreerst kunnen we het lappendeken van privétuinen
zien als een integraal onderdeel van een duurzaam en veerkrachtig landschap (Dewaelheyns & Van Rompuy, 2019). Tuinen
maken een belangrijk deel uit van de aanwezige groenblauwe
dooradering van Vlaanderen en door hun aanwezigheid wordt
een omgeving vaak als groen ervaren. Daarbovenop bieden ze
heel wat potentieel voor het leveren van tal van ecosysteemdiensten (bv. verkoeling in hete zomers in de stad, infiltratie bij
hevige stortbuien of gezonde groenten voor de eigenaars) en
het verhogen van de biodiversiteit.
Daartegenover staat dat de toename van tuinen vaak een
bedreiging voor de open ruimte is. Uit hoofdstuk 1 is gebleken
dat in de periode 2013-2019 de landgebruikscategorie ‘Huizen
en tuinen’ met 5.300 ha toegenomen is, wat neerkomt op een
groei van ongeveer 883 ha/jaar. Een deel van deze oppervlakte
is ingenomen door woongebouwen, een deel is tuin bij de
woningen. In het Ruimterapport 2018 werd het toenemend privégebruik van de open ruimte voor privétuinen (vertuining) in
hoofdzaak bekeken vanuit een open-ruimte-perspectief. Daarbij
werd aangegeven dat vertuining zorgt voor een versnippering

en een afname van de open ruimte (inclusief het landbouw
areaal), bovendien versterkt door de ontoegankelijkheid van
de (privé)tuinen. De fysieke ontoegankelijkheid van de tuinen
wordt enkel gecompenseerd door de visuele toegankelijkheid
(Devlaeminck, Vanhulle, & Van Rompuy, 2015).
Doorheen dit Ruimterapport wordt met ‘tuinen’ altijd gefocust
op de residentiële tuinen (privétuinen), hoewel er nog heel wat
varianten van tuinen bestaan zoals kloostertuinen, tuinen bij
scholen of bij bedrijventerreinen.
In Vlaanderen heeft ruim 8 op de 10 woningen een tuin (Aertsens
et al., 2012), wat een aanzienlijke oppervlakte vertegenwoordigt.
Meer gedetailleerde berekeningen vanuit het GARMON-onderzoek
resulteren in bijna 2.500.000 Vlaamse tuinpercelen met een
oppervlakte van meer dan 150.000 ha (GARMON, 2020).(2) Dit
betekent dat ruim 12,5% van Vlaanderen ingenomen wordt door
privétuinen. Vergeleken met de landgebruiksvormen bos (±10%)
en natuurgebieden (2,9%) is dit een aanzienlijke oppervlakte
(Dewaelheyns & Van Rompuy, 2019). Waar de oppervlakte van
de tuinen eind de jaren ’80 naar schatting 7,4% van de oppervlakte van Vlaanderen bedroeg, was dit in 2019 meer dan 9%
(Dewaelheyns & Van Rompuy, 2019). Deze cijfers moeten echter

8 op 10 woningen heeft een tuin,
goed voor 150.000 ha of 12%
van Vlaanderen.
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Tuinen

Gemeente-Stadsmonitor
Het grootste deel van de respondenten beschikt over een private buitenruimte. Het kan hierbij gaan om een tuin of om een
balkon/terras/patio/koer.  
Uit de analyse blijken er echter verschillen te bestaan tussen de
verschillende ruimtelijke types. Het aandeel van de respondenten dat niet over een private buitenruimte beschikt, is kleiner
dan 1% in de linten en in de verspreide bebouwing en is het
grootst in de verstedelijkte kernen.  
Noch tuin,
noch balkon
Verstedelijkte kern 5,8%

Bovendien is het aandeel van de inwoners dat enkel over een
balkon/terras/patio/koer beschikt en niet over een tuin veruit
het grootst in de verstedelijkte kernen (24%). In de randstedelijke en landelijke kernen is dit aandeel 10%. In alle andere categorieën beschikt meer dan 90% van de respondenten wel over
een tuin.

Wel balkon,
geen tuin

Wel tuin,
geen balkon

Tuin en balkon

24,4%

10,1%

59,7%

Randstedelijke kern

10,5

9,2

78,3

Landelijke kern

10,7

8,8

78,6

Niet-landelijk lint

8,0

88,3

Landelijk lint

8,4

88,5

Verspreide bebouwing

9,4

88,1

FIGUUR 41 // AANDEEL VAN DE INWONERS MET EEN PRIVATE BUITENRUIMTE AAN DE WONING O.B.V. DE GEMEENTESTADSMONITOR 2021

tuinpercelen Vlaanderen: 'huizen en tuinen', 'overige onbebouwde terreinen' en 'overige bebouwde terreinen'
onbebouwde terreinen' en 'overige bebouwde terreinen'

FIGUUR 42 // LOCATIES VAN DE TUINPERCELEN IN VLAANDEREN
o.b.v. Somers, Van Valckenborgh & Strosse (2021).
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FIGUUR 43 // LOCATIES VAN DE TUINPERCELEN IN HET TUSSENGEBIED MECHELEN-AARSCHOT (CASEGEBIED A)
o.b.v. Somers, Van Valckenborgh & Strosse (2021).

genuanceerd worden, want ze zijn enkel gebaseerd op schattingen. Bovendien kunnen de verschillen in methoden de verschillen in percentage verklaren, eerder dan een effectieve toename
aan percentage tuinbedekking.
In figuur 42 worden de tuinpercelen in Vlaanderen weergegeven,
binnen de landgebruikscategorieën van ‘huizen en tuinen’, ‘overige onbebouwde terreinen’ en ‘overige bebouwde terreinen’.

Dit betekent dat onder meer de tuinpercelen bij industriegebouwen niet zijn meegenomen. Niettegenstaande dit kleurt
Vlaanderen erg groen op de kaart. De delen van Vlaanderen
met minder tuinen zijn de polders, de havengebieden en het
Nationaal Park Hoge Kempen. Ook de typische landbouwstreken
als Haspengouw, de Noorderkempen en de Westhoek hebben
minder tuinoppervlakte.

FIGUUR 44 // LOCATIES VAN DE TUINPERCELEN IN DE NOORDERKEMPEN (CASEGEBIED B)
o.b.v. Somers, Van Valckenborgh & Strosse (2021).
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Tuinmonitor - GARMON
TITEL: 		

De Tuinmonitor – Garden Monitor – GARMON

UITVOERDER(S):  		

Departement Omgeving: coördinator.
Informatie Vlaanderen, Katholieke Universiteit Leuven: uitvoerende partner.

OPDRACHTGEVER(S):

Dit project kadert in het onderzoeksprogramma inzake aardobservatie via satelliet stereo III (eo.belspo.be)
van het Belgian Science Policy Office (BELSPO).

DOEL: 		

Ontwikkelen van een tuinmonitor die ruimtelijke data kan verzamelen over het ecosysteem tuin in
Vlaanderen (bodembedekking, vegetatiekenmerken).

METHODOLOGIE:  		

Informatie Vlaanderen wil aan de hand van beeldanalyses (luchtfoto’s, LiDAR) en afgeleide datasets, zoals
de groenkaart, de bodembedekkingskaart en de Basiskaart Vlaanderen (GRB) een aanzet geven tot een
gebiedsdekkende dataset voor Vlaanderen.
De KU Leuven voert een satellietbeeldanalyse uit. Aan de hand van hoge resolutie satellietbeelden (Pleiades
en Sentinel 2) kan ze een beeld vormen over de groenbedekking in tuinen en over de dynamieken in tuinen
(vb. verschil lente-herfst).

RESULTATEN:  		

De gegevens uit het GARMON-project, waarvan sommige resultaten als open geodata verspreid zullen worden, kunnen nu worden gebruikt om de omvang, samenstelling en configuratie van het tuincomplex in
Vlaanderen kwantitatief te beschrijven.
Percentage cover (%)
30

20
10

0
High

High

Low

Low

Other

within private gardens (a), building blocks (b), and the spatial variations
FIGUUR 45 // VOORBEELD VAN DE OVERLAY TUSSEN DE TUINPERCELENKAART EN DE GROENKAART VOOR EEN BOUWBLOK IN
building blocks LEUVEN.
and private
gardens
(d). KAN HET PERCENTAGE VEGETATIEBEDEKKING PER TUINPERCEEL WORDEN BEREKEND
MET DEZE
OVERLAY

Kennis van die data kan bijdragen aan de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie hierover. Als men
bijvoorbeeld weet waar hotspots gelegen zijn, kan er in een buurt met weinig bomen en veel verharding
satellite, we further compared the greenspace results from Pleiades
in de tuinen een actieprogramma gelanceerd worden.   
nce map (Land Cover Flanders). As suggested by Table 3, these two
Ook op lokaal niveau (zoals steden en gemeenten) kunnen de resultaten een mogelijke bijdrage leveren aan
accuracies legitimizing the comparison
between scheme g and land
het ondersteunen van een groenbeleid.

8 and 9, the green map from Pleiades and nDSM was less vegetated
BRONVERWIJZING:
Somers, B., Van Valckenborgh, J., & Strosse, V. (2021). GARMON: de Garden Monitor - Het in kaart brengen en
% at garden parcel scale and 3.42% at building block scale.
karakteriseren van tuinen met behulp van teledetectie.
https://omgeving.vlaanderen.be/tuinmonitor-garmon

residential gardens

al of Sentinel-2 time series to monitor garden dynamics. We use NDVI
magery from January 2019 to May 31 2020. After only including the
s than 10%, in total 42 Sentinel-2 imagery were analysed in our study.
were clearly observed from the seasonal NDVI variations. The higher
ed during May to August, while the lower mean NDVI values occurred
ure 10). Further research is needed to fully explore the potential of
research.
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Tuinoppervlakte
Verstedelijkt

28.642 ha

Linten
Verspreide
bebouwing
Samenhangende
openruimtegebieden

32%
777

93.980

Landelijk

25

892

70.000

25

423

30

60.063

974

28.562

22
1.813

62.792

Vlaanderen

Aandeel verhard

353 m

48.005

Randstedelijk

Kernen

Gemiddelde tuinoppervlakte

1.082
170.627

18
22

674

27

FIGUUR 46 // KENMERKEN VAN DE TUINEN IN DE VERSTEDELIJKTE, RANDSTEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN, IN DE KERNEN, LINTEN,
VERSPREIDE BEBOUWING EN IN DE SAMENHANGENDE OPENRUIMTEGEBIEDEN
o.b.v. Somers, Van Valckenborgh & Strosse (2021).

In het casegebied Tussengebied Mechelen-Aarschot (Figuur 43),
dat gekenmerkt wordt door een residentieel landgebruik (zie
hoofdstuk 1) is een dense dichtheid van tuinen te zien, dat een
samenhangend tuincomplex vormt. Deze tuinen zorgen voor
een groen netwerk, dat door heel wat bewoners als een kwalitatieve woonomgeving wordt gepercipieerd (zie hoofdstuk 5).
De kaart (Figuur 44) van het casegebied Noorderkempen ziet er
helemaal anders uit. De tuincomplexen zijn beperkter in oppervlakte en zijn gekoppeld aan de kernen in het gebied. De tussenliggende gebieden zijn hoofdzakelijk ingenomen door landbouw.
De gemiddelde oppervlakte van een tuin bedraagt bijna 700 m2.
In de dataset zijn een aantal heel grote tuinen aanwezig die
het gemiddelde omhoog trekken. Als representatief beeld van

de Vlaamse tuingrootte past het beter om eerder 400 m2 (de
mediaan) te vermelden. Opvallend is het grote verschil in oppervlakte tussen de kleine tuintjes in verstedelijkt gebied en de
relatief grote tuinen in randstedelijk en landelijk gebied (Figuur
46). Uit de cijfers in deze tabel kan zelfs worden opgemaakt
dat onze tuinen in landelijk gebied bijna driemaal zo groot zijn
als in verstedelijkt gebied (Dewaelheyns & Van Rompuy, 2019;
Pisman, Vanacker, Willems, Engelen, & Poelmans, 2018).
In relatie tot de typologieën kernen/linten/verspreide bebouwing/samenhangende openruimtegebieden (SORG) leren berekeningen (Figuur 46) dat de totale oppervlakte aan tuinen het
grootst is in de categorie kernen (70.000 ha), met bovendien
het hoogste percentage verharding (30%). Er is hier dan ook

< 2,5
2,5 - 5
5 - 10
> 10

FIGUUR 47 // AANDEEL TUINEN BINNEN DE SAMENHANGENDE OPENRUIMTEGEBIEDEN (SORG’S) IN VLAANDEREN IN 2019 (IN %)
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Gazon

Verharding

Bloemen en
wilde vegetatie

48%

22%

9%

Moestuin
9%

7%

5%

Houtachtigen

Ruimte
voor
dieren

FIGUUR 48 // GEMIDDELD AANDEEL VAN VEGETATIE, VERHARDING EN ANDER GEBRUIK IN DE VLAAMSE TUIN
o.b.v. VLACO (2019)

heel wat potentieel voor ontharding. De grootste tuinen zijn te
vinden in de categorie ‘verspreide bebouwing’ (1.813 m2). Deze
tuinen hebben ook de laagste verhardingsgraad (slechts 18%).
Op Figuur 47 wordt het aandeel tuinen binnen de samenhangende openruimtegebieden weergegeven. Het aandeel tuinen
varieert in Vlaanderen. Vooral in de regio rondom Aalst en in
het tussengebied Mechelen-Aarschot en omgeving zijn relatief
meer tuinen aanwezig in de openruimtegebieden. Dit zijn de
meest residentiële openruimtegebieden van Vlaanderen, vaak
ook geïdentificeerd als ‘nevelgebieden’ (hoofdstuk 1). Aangezien
we tuinen niet echt als onderdeel van de open ruimte beschouwen, kunnen er kritische vragen worden gesteld bij het ‘openruimte-gehalte’ van bepaalde SORG’s.
De Vlaamse tuin wordt gekenmerkt door de aanwezigheid
van een gazon: in 99% van de tuinen is een gazon aanwezig
(Aertsens et al., 2012), die bovendien een aanzienlijke oppervlakte inneemt (Figuur 48). Toch is dat aandeel licht dalend: van
52% van de oppervlakte in 2012 tot 48% van de oppervlakte in
2018. Ook het percentage verharde oppervlakte is aanzienlijk, nl.
22% (Aertsens et al., 2012; Van Gossum et al., 2016; VLACO, 2019).
Volgens de cijfers uit het GARMON-onderzoek (Figuur 46) is
gemiddeld zelfs 27% van de oppervlakte van de Vlaamse tuinen
verhard. Kijken we bovendien naar de evolutie van de verharding, dan is er volgens Dewaelheyns & Van Rompuy (2019) jaarlijks een gemiddelde toename van 1,3 m2 verharding/tuin, goed
voor een totale verharding van 265 ha/jaar. Aangezien het landgebruik ‘huizen en tuinen’ jaarlijks met 883 ha toeneemt, is een
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toename van de verharding in de tuinen met 265 ha/jaar een
realistische inschatting.
Naast gazon (grasland) en verharding wordt 30% van de tuinoppervlakte ingenomen door bloemperken, houtachtigen,
moestuinen en ruimte voor dieren (Figuur 48). Op basis van het
GARMON-onderzoek kon verder nog worden berekend dat een
residentiële tuin in Vlaanderen gemiddeld voor iets meer dan
de helft uit laag groen (gazon en struiken) bestaat (56%), voor
iets meer dan 10% uit hoog groen (bomen) en voor 4% uit overige bedekking zoals water (vb. vijvers), aarde en naakte grond
(Somers, Van Valckenborgh, & Strosse, 2021).
Naast de oppervlakte en het belang van een goede indeling
van tuinen (bv. streven naar minimale verharding), komen ook
andere, vaak milieukundige aspecten op de voorgrond. Eerst en
vooral is er het klimaatverhaal, waarbij burgerwetenschaponderzoeksprojecten een rol spelen om inzicht te verwerven in
de mogelijkheden die tuinen bieden (bv. Mijn Tuinlab [https://
mijntuinlab.be/]; Curieuzeneuzen in de Tuin [https://curieuzeneuzen.be/]). Bomen zorgen voor schaduw, rond vijvers is
er vaak een aangenaam microklimaat en in tuinbodems liggen vaak grote hoeveelheden organische koolstof opgeslagen.
Zo bevatten gazons en siertuinen tot op een diepte van 1m
gemiddeld 1770 kg C/100m2 (of bijna 6,5 ton CO2/100m2) en loopt
dit bij moestuinen op tot 2200 kg C/100m2 (of meer dan 8 ton
CO2/100m2). Ondanks deze grote hoeveelheden wordt nog niet
het volledige koolstofopslagpotentieel van onze tuinen benut.
Zo ligt in hoofdzaak de C-opslag in onze gazons duidelijk lager
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FIGUUR 49 // AANDEEL VAN BODEMSTALEN VAN GROENTETUINEN IN ZEVEN BEOORDELINGSKLASSEN VOLGENS DE VERSCHILLENDE
BODEMVRUCHTBAARHEIDSPARAMETERS (1 AUGUSTUS 2009 TOT 30 JUNI 2015)
o.b.v. Tits et al. (2015)
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FIGUUR 50 // AANDEEL VAN DE METINGEN VAN DE GEHALTEN AAN ZWARE METALEN IN VLAAMSE TUINEN VOLGENS DE VLAREBO-NORMEN,
INGEDEELD VOLGENS HET SLECHTS GEQUOTEERDE ZWARE METAAL (1 JANUARI 2011 TOT 30 JUNI 2015)
o.b.v. Tits et al. (2015)

dan in permanent grasland (tot 3000 kg C/100m2), en dat is
te wijten aan ofwel het afvoeren van grasmaaisel, ofwel het
elders aanwenden in de (moes-)tuin (via compostering) (Sleutel,
D’hose, Lettens, Ruysschaert, & De Vos, 2020).
De aandacht voor milieukundige aspecten kan beter. Er is een
overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, met een negatieve impact op het leefmilieu. Waar de
aanschaf (en dus ook het mogelijke gebruik) van gewasbeschermingsmiddelen de laatste jaren sterk gereguleerd werd, zijn
overbemesting en overbekalking in de moestuinen, meer regel
dan uitzondering (Figuur 49), met gevolgen als uitspoeling en
eutrofiëring.
Naast nutriënten wordt ook vaak verwezen naar de mogelijke
aanwezigheid van zware metalen. Hoewel er in Vlaanderen een
aantal regio’s zijn met gekende problemen, zijn er in de meeste
tuinen geen problemen met zware metalen waargenomen, en dus
ook niet te verwachten (Figuur 50). Niet vervuilde, vruchtbare

tuinbodems vormen op die manier de basis voor de belangrijke
ecosysteemdienst voedselproductie. Immers, meer dan 70% van
de Vlaamse tuineigenaars produceert één of andere vorm van
voedsel voor directe consumptie (groenten, fruit, noten, eieren,
vlees …) (Kenniscentrum tuin+, KU Leuven, & Natuurpunt, s.d.).
Naast de ruimtelijke en ecologische aspecten van het landgebruik ‘tuin’, zijn ook de sociale en culturele aspecten van privétuinen van belang. Volgens een bevraging van het Departement
Omgeving verkiest de Vlaming nog steeds een woning op het
platteland, met een eigen tuin (GfK Belgium, 2018; VLACO, 2019).
23% van de Vlamingen is volgens datzelfde onderzoek bereid
om zijn tuin of terras te delen. Deze cijfers moeten genuanceerd worden, want volgens een ander onderzoek zou slechts
7% van de Vlamingen een gemeenschappelijke tuin verkiezen
(De Decker, 2011; Dewaelheyns & Van Rompuy, 2019). Ook leeftijd
en sociale klasse vereisen nuancering van deze cijfers.

// Bermen
Bermen vormen een wezenlijk onderdeel van de groenblauwe dooradering in Vlaanderen. Zij zijn niet alleen belangrijk
voor het in stand houden van de biodiversiteit, maar vervullen ook een rol in het kader van klimaatverandering, het leveren van ecosysteemdiensten en behoud van genendiversiteit
voor de bestrijding van o.a. plagen. Bermen kunnen zorgen voor
groen(blauwe) verbindingen in de versnipperde Vlaamse ruimte
en hebben daarbij dus tal van voordelen.
In de omzendbrief van 4 juni 1987 betreffende bermbeheer en
in het Bermbesluit, dat in werking is getreden op 27 januari
1984, worden bermen als volgt omschreven: “alle terreinen, die
bestaan uit zowel de vlakke als hellende overgangszones tussen
de eigenlijke weginfrastructuur en andere gebruiksterreinen en
die beheerd worden door een publiekrechtelijk rechtspersoon.
Het bermbesluit is eveneens van toepassing op de stroken tussen verschillende rijbanen. Wat de bermen langs waterlopen
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betreft wordt de strook bedoeld, waarop plantengroei voorkomt.”. Het bermbesluit zelf specificeert dat ook de taluds langs
waterlopen en spoorwegen als bermen beschouwd worden
(Natuurpunt, s.d.).
Vlaanderen heeft één van de dichtste netwerken van wegen,
spoorwegen en waterwegen ter wereld en daar horen uiteraard bermen bij. Zoveel zelfs, dat alleen al de oppervlakte
ingenomen door wegbermen (naar schatting 20 à 25.000 ha(3)
(Vlaamse Overheid, s.d.) bijna even groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat (Natuurpunt, s.d.). Volgens een
ander onderzoek zou deze totale oppervlakte aan wegbermen zelfs neerkomen op 31.000 ha (Van Meerbeek, Otty, et al.,
2015). En hoewel bermen helemaal geen exclusiviteit zijn van de
bebouwde ruimte, staan zij daar wellicht wel het meest onder
druk. Zo dreigen ze heel dikwijls te verdwijnen bij straatverbredingen, aanleg van voetpaden, bebouwing … In het centrum van

FIGUUR 51 // BERMTYPES OPGEMAAKT O.B.V. BERMINVENTARISATIE LANGS HET KANAAL DESSEL-TURNHOUT-SCHOTEN, ZONE OMGEVING
TURNHOUT EN BEERSE
o.b.v. Dienst Scheepvaart Hasselt, uitgevoerd door Econnection cvba (2004)

een kern blijven nog heel weinig van de bermen behouden.
Bermen hadden oorspronkelijk een hoofdzakelijk verkeerstechnische functie als afscheiding tussen de weg, de waterweg
of de spoorweg en hun omgeving. Deze functie is in de loop
der tijd enigszins geëvolueerd, zowel landschappelijk als ecologisch. Landschappelijk kunnen bermen gebruikt worden om
wegen harmonieus in het landschap in te passen, waarbij een
goed ontwikkelde en onderhouden/beheerde berm zorgt voor
een betere belevingswaarde ervan. Ecologisch maken bermen
deel uit van de groenblauwe dooradering van het landschap.
Hierdoor vervullen ze een aantal belangrijke (verbindende) functies. In eerste instantie dragen ze bij tot de instandhouding van
veel wilde planten- en diersoorten. Veel wilde planten hebben
immers nood aan nutriëntenarme standplaatsen en kunnen in
bermen (als het maaisel wordt afgevoerd) een geschikt biotoop
vinden. Voor dieren vormen de bermen interessante verbindingsassen tussen leefgebied, voedselgebied, overwinteringsgebied en/of voortplantingsgebied, net doordat dit netwerk heel
Vlaanderen doorkruist.
Meer recent wordt de aanwezigheid van groen ook gezien als

een belangrijk element om de negatieve effecten van klimaatwijziging te mitigeren. Bermen kunnen ook een economische
functie vervullen, waarbij bermmaaisel gecomposteerd of zelfs
gevaloriseerd wordt als veevoeder.
Tot slot kunnen bermen, met erbij horend bermbeheer, heel wat
potentieel bieden als biomassa voor bio-energieproductie (Van
Meerbeek, Appels, et al., 2015; Van Meerbeek, Otty, et al., 2015).
Er is zelfs sprake van een jaarlijkse droge stofproductie van 203
kton. Dat potentieel wordt nauwelijks benut, en dat komt onder
andere door de versnipperde locaties van deze biomassaproductie bij bermen. Bovendien is deze biomassa ook niet continu
beschikbaar zoals bij een periodiek maairegime het geval is. Bij
vergisting van het bermmaaisel wordt het organisch materiaal
afgebroken door bacteriën, onder anaerobe omstandigheden
(Verbeke et al., 2012). Het gevormde biogas kan gebruikt worden voor de productie van hernieuwbare groene energie. Kort
samengevat bieden bermen, naast het visuele groene aspect in
een bebouwde/geasfalteerde omgeving, heel wat kansen voor
het leveren van diverse (ecosysteem-)diensten.
Uit het bovenstaande wordt meteen duidelijk dat zowel de
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FIGUUR 52 // BERMEN LANGS BEVAARBARE WATERLOPEN EN WEGINFRASTRUCTUUR BEHEERD DOOR DE VLAAMSE WATERWEG EN AWV
o.b.v. Geopunt

aanleg als het beheer en onderhoud van bermen belangrijk zijn
opdat bermen, vooral in de bebouwde omgeving, deze (ecosysteem-)diensten zouden kunnen leveren.
Voor nieuwe bermen is het belangrijk om als afdeklaag zo veel
mogelijk voedselarm, niet-vervuild materiaal van lokale herkomst te (her-)gebruiken. Hierdoor zullen plantensoorten die in
de omgeving thuishoren snel de kale bermen kunnen koloniseren
en voor de insecten zijn er op die manier geschikte voedselbronnen voorradig. De ondergrond moet echter zijn oorspronkelijke
fysische functies (bv. waterdoorlatenheid) zoveel mogelijk kunnen blijven vervullen, waardoor er bij de aanleg voldoende zorg
moet gedragen worden voor dit natuurlijk kapitaal.
Voor het beheer zelf verwijzen we naar het bermbesluit. Een
ecologisch bermbeheer streeft ernaar om op de bermen zoveel
mogelijk verschillende soorten planten en dieren een kans te
bieden. Dit kan door veel structuurvariatie te creëren. Op brede
bermen (bv. autosnelwegen) kunnen er zelfs verschillende zones
ontwikkeld worden: bloemrijke graslanden, ruigtes, struwelen
en bos. Wanneer deze verschillende begroeiingen naast elkaar
bestaan en in elkaar overvloeien, ontstaan er meerdere leefgebieden op een beperkte oppervlakte. Zo worden de wegbermen
soortenrijk en ecologisch waardevol (Natuurpunt, s.d.).
Om de hiervoor vermelde potenties ten volle te kunnen benutten, is een gedetailleerd (en fijnmaziger) inzicht en monitoring
van de bermen nodig. Hoewel bermtypes karteren in praktijk
niet altijd zo eenvoudig is en er voldoende kennis van fauna
en flora voor nodig is, hebben heel wat gemeenten al een berminventaris opgemaakt. Er bestaan verschillende methodes om
bermtypes vast te leggen, waarbij de methode van Zwaenepoel
er één van is. In ‘Werk aan de berm! Handboek botanisch bermbeheer’ van Zwaenepoel (1998) worden 37 verschillende grazige
bermtypes onderscheiden aan de hand van de soortensamenstelling van de hogere planten (Zwaenepoel, 1998). Momenteel
wordt meer gewerkt met een nieuwere inventarisatiemethodiek
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die werkt met twee sporen: een eenvoudige basistechniek en een
uitgebreide kartering in functie van een goedgekeurd natuurbeheerplan (Van Uytvanck, Van Kerckvoorde, Vandevoorde, & De
Blust, 2017). Op basis van de bermtypes wordt een optimaal
bermbeheer afgeleid.
Ook door de Vlaamse overheid werden al heel wat bermen geïnventariseerd, vooral om deze beter te kunnen beheren en de
kwaliteit ervan te optimaliseren (zie voorbeeld Kanaal DesselTurnhout-Schoten in Figuur 51).
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert ongeveer 9.000
hectare aan bermen langs autosnelwegen en gewestwegen en
voert hiervoor ook heel wat onderzoek uit (Moelants M, persoonlijke communicatie, 27 april 2021). De Vlaamse Waterweg
beheert ruim 1.000 km bevaarbare waterwegen. De bermen
langsheen deze waterwegen werden grotendeels geïnventariseerd (Figuur 52).
Naast de vele potenties van de bermen, zijn er ook veel bedreigingen. Zo is, in tegenstelling tot de hiervoor geschetste ideaalbeelden, de aandacht voor de landschaps- en ecologische
functies van bermen in de bebouwde omgeving vaak heel
beperkt. De berm wordt daar immers in eerste instantie benaderd vanuit zijn wegenbouwkundige functie en gezien als een
reserveruimte voor een eventuele verbreding van de weg. Vaak
worden hieraan ook verkeerskundige en/of verkeersgeleidende
functies gekoppeld: plaats voor wegwijzers en paaltjes (met
betonverankeringen), uitwijkplaats in noodgevallen, opslagplaats bij wegwerkzaamheden … Bovendien zijn er ook de civieltechnische nevenfuncties zoals plaats voor het ingraven van
kabels en leidingen. Om dit alles op een gemakkelijke manier
mogelijk te maken, wordt er ofwel een monotone grasberm aangehouden ofwel wordt de berm voorzien van een laag niet-verontreinigde steenslag/-puin. Door het vaak veelvuldig gebruik
van deze bermen worden zowel de bovengrondse als ondergrondse functies sterk verstoord.
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355
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FIGUUR 53 // EVOLUTIE VAN DE JAARLIJKS OPGEHAALDE HOEVEELHEID ZWERFVUIL LANGS AUTOSNELWEGEN EN GEWESTWEGEN
o.b.v. het Agentschap Wegen en Verkeer (s.d.-b)

De bermen worden bovendien nog meer bedreigd door onder
meer (resten van) zwerfvuil (bv. stukjes glas en metaal, (micro-)
plastics, sigarettenpeuken …). Hoewel uit Figuur 53 blijkt dat de
ingezamelde hoeveelheid zwerfvuil tussen 2012 en 2020 duidelijk gedaald is, blijft deze hoeveelheid te groot. Wordt niet alleen
gekeken naar gewest- en autosnelwegen, dan blijkt de totale
hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen zo’n 8 à 10 keer hoger te
liggen. Bovendien brengt dit een aanzienlijke (maatschappelijke)
kost mee. De impact van zwerfvuil voor de Vlaamse veehouderij

bv. (behandeling zieke dieren, gestorven dieren) werd geschat
op 4,5 tot 6,8 mio euro/jaar (Robin van der Bles, persoonlijke
communicatie).
Een andere bedreiging is de druk op de (resterende) natuurlijke vegetatie door zowel invasieve plantensoorten (bv. Japanse
duizendknoop) als door het decennialange kwistig gebruik van
strooizout (bv. jaarlijks gemiddeld zo’n 41.500 ton op gewest- en
snelwegen) (Agentschap Wegen en Verkeer, s.d.-a).

PERSPECTIEVEN
Meer hergebruik van uitgegraven grond door de invoer van
de delfstoffentoets
In de Vlaamse ondergrond bevinden zich heel wat delfstoffen.
De voorraden in ontginningsgebieden zijn echter niet onuitputtelijk. Het is daarom van belang om ook op een efficiënte
manier om te gaan met uitgegraven gronden bij infrastructuurwerken. Wanneer er bij infrastructuurwerken bv. kwartszand of Boomse Klei uitgegraven wordt, dan kan deze het best
selectief afgegraven en gebruikt worden als delfstof in plaats
van als uitgegraven grond afgevoerd. Daarom werd in 2019 de
delfstoffentoets uitgewerkt als onderdeel van het technische
verslag voor grondverzet (VLAREBO-regelgeving). De delfstoffentoets heeft als doel om in een vergunningsplichtige inrichting

uitgegraven grond als delfstof te identificeren. De geselecteerde
gronden kunnen dan rechtstreeks ingezet worden als alternatief
voor primaire oppervlaktedelfstoffen die elders in ontginningsgebieden ontgonnen worden (https://dov.vlaanderen.be/page/
delfstoffentoets-grondverzet).
Meer energie-opwekking in (verlaten) ontginningsgebieden
Zowel actieve als verlaten ontginningsgebieden kunnen mee
ingezet worden om een duurzame hernieuwbare energiemix
samen te stellen.
De eerste Vlaamse drijvende zonnepanelencentrale werd in
2020 geïnstalleerd én is operationeel op een plas gevormd in
een verlaten ontginningsput van Sibelco (Dessel). De centrale
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heeft als voordelen dat het koelende effect van het water de
efficiëntie van de panelen licht doet toenemen en dat kostbare
landoppervlakte gespaard kan worden. Er moet echter ook rekening worden gehouden met ecologische aspecten (waterbodem,
onderwaterleven, oevers, insecten, vogels …), waardoor maximaal 40% van het wateroppervlak benut kan worden (Bervoets,
De Olde, & Van Herck, 2020).
Een alternatief is gebaseerd op het opwekken van waterkracht
d.m.v. ‘pumped-storage’. Voor zo’n centrale is een boven- en
benedenbekken nodig. In een ontginningsgebied met ontginning beneden de watertafel kan de ontginningsput dienen als
benedenbekken. Als bovenbekken kan een nabije rivier gebruikt
worden of kan een verhoogd bekken nieuw aangelegd worden.
De energie opgewekt uit zo’n centrale is het meest rendabel
als ze afgestemd is op de reservemarkt. Bij energieoverschotten wordt water opgepompt van het beneden- naar het bovenbekken en wanneer er pieken zijn in het energieverbruik wordt
er energie opgewekt door het water te verplaatsen van het
boven- naar het benedenbekken. Dit systeem kan zo ook als
buffer dienen voor onregelmatige energievoorziening via hernieuwbare energie als resultaat van bv. windenergie, waarvan
de output afhangt van de weersomstandigheden (Bervoets et
al., 2020). Een voorbeeld hiervan kan gevonden worden bij de
waterkrachtcentrale van Coo in Wallonië.
Nieuwe toepassingen in de diepe ondergrond
Recent verfijnde warmteflux-kaarten tonen een verhoogde
warmteflux op de grens tussen West- en Oost-Vlaanderen
((Broothaers, De Koninck, Laenen, Matthijs, & Dirix, 2020), vermoedelijk door de aanwezigheid van granietlichamen. De top
hiervan, ter hoogte van Oostrozebeke, ligt wellicht op een
diepte van minder dan 1 km. Dit kan mogelijkheden openen voor
diepe geothermie in het Brabant Massief, door de warmte gegenereerd door radioactief verval van bepaalde chemische elementen in deze granietlichamen of door de hoge geleidbaarheid
van granietische (kwartsietische) lichamen. De verdere karakterisering van deze lichamen via diepe boringen en de berekening
van hun potentieel voor diepe geothermie moet evenwel nog
worden onderzocht.
In het Vlaamse streven naar meer inzet van hernieuwbare bronnen kan flexibele energieopslag onder de vorm van warmte in
de toekomst een belangrijke rol spelen, omdat ze toelaat de
typische onevenwichten in aanbod en vraag te bufferen. Dit
kan gebeuren in diepere aquifers en in verlaten steenkoolmijnen. Warmteopslag is mogelijk in zoute aquifers die niet voor
drinkwater bevraagd worden (dezelfde als voor hydrothermale
geothermie) in het Bekken van de Kempen, en in de verlaten
steenkoolmijnen in Limburg (Lagrou et al., 2020). De Kempense
steenkoolmijnen bevinden zich op een diepte van 500 tot 1000
meter onder het maaiveld. Volgens de normale geothermische
gradiënt waarbij de ondergrond met de diepte opwarmt, ligt
de temperatuur van het grondwater in de mijnen tussen 24
en 41 °C. Het totaal volume van de sterk doorlaatbare verlaten

176

RUIMTERAPPORT VLAANDEREN 2021

mijnen bedraagt 44 miljoen m3 (Lagrou, Matthijs, Van Haren,
Dirix, & Laenen, 2020). Het warme water uit de diepere lagen
kan opgepompt worden in de winter en gebruikt worden voor
de verwarming van gebouwen. Nadat het water door een
warmtewisselaar gepasseerd is, wordt het koude water weer de
grond ingepompt in ondiepere gangen van de mijn. In de zomer
behoort actieve koeling van gebouwen m.b.v. een warmtepomp
tot de mogelijkheden.
Voor de langetermijnopslag van geconditioneerd hoogradioactief en/of langlevend nucleair afval wordt een systeem van geologische berging op het Belgische grondgebied voorgesteld. De
Belgische overheid heeft nog geen beslissing genomen over het
al dan niet toepassen van geologische opslagberging voor het
hoogradioactief en/of langlevend afval en waar in de ondergrond dat mogelijk is. Theoretisch kan dat op het volledige
Belgische grondgebied. In Vlaanderen is vooral de Boomse klei
en mindere mate de Kortrijkse klei onderzocht. Al in 1980 werd
hiertoe te Mol op een diepte van 225 m het ondergronds laboratorium HADES gebouwd in de Boomse Klei.
Doordacht omgaan met de ondergrondse ruimte
De ondergrond is druk bevraagd, vooral in het Bekken van de
Kempen, en interferenties tussen verschillende toepassingen
kunnen in de toekomst steeds vaker voorkomen. Er is dan ook
een duidelijk kader nodig dat aangeeft waar in de ondergrond
welke activiteiten uitgevoerd kunnen worden zonder mogelijke toekomstige functies, zowel onder- als bovengronds te
hypothekeren. In dit kader wordt momenteel gewerkt aan een
structuurvisie diepe ondergrond. De uitrol van diepe geothermie vraagt om een gerichte visie op het vlak van energie en
ruimtelijke ordening. Er is nood aan beleid dat functies zoals
wonen, werken en productie die op verschillende momenten
warmte nodig hebben of warmte kunnen uitwisselen, slim combineert en daarbij een leefomgeving creëert die open ruimte zo
veel mogelijk vrijwaart. Ook de nuttige ondiepe ondergrondse
ruimte, is beperkt waardoor optimale locaties voor verschillende ondergrondse toepassingen kunnen overlappen. Wanneer
in de toekomst meer functies een plaats (zullen moeten) krijgen
in de ondergrond zal dit, in combinatie met het gebruik van het
ondergronds natuurlijk kapitaal, doordacht en planmatig moeten gebeuren.
Herontwikkeling van leegstaande agrarische bedrijven
Een van de gevolgen van de daling in het aantal agrarische
bedrijven zijn lege hoevegebouwen. In deze vrijgekomen gebouwen ontwikkelen zich vaak nieuwe functies of activiteiten
die niet meer gelinkt zijn aan professionele landbouw (bv. villa’s, kantoren, bedrijven …) (Verhoeve, Jacob, Vanempten, & De
waegemaeker, 2018). Die zonevreemde activiteiten leiden soms
tot kansen, maar veel vaker tot uitdagingen voor de overblijvende landbouwactiviteiten. Zonevreemde activiteiten vormen
immers vaak de motor tot belangrijke (ruimtelijke) veranderingen, waarbij de loyaliteit tussen landbouwers en omwonenden

Vlaanderen heeft in oppervlakte
meer tuinen dan bos.

op losse schroeven komt te staan en voor de nodige spanningen
zorgt (Departement Landbouw en Visserij, 2021c).
Recent werd de mogelijkheid van agrarische herontwikkeling
onderzocht. Agrarische herontwikkeling omvat het (deels) hergebruiken en uitbreiden van bestaande landbouwinfrastructuur
(indien nog geschikt) en het (deels) slopen van infrastructuren
(indien niet meer geschikt) waarna nieuwe (en bijkomende)
landbouwinfrastructuur kan worden opgericht. Agrarische
herontwikkeling zorgt voor een win-win, zowel voor de open
ruimte, voor de landbouw en voor de brede maatschappij
(Provincie Antwerpen, 2021).
Natuurvoordelen (en een diversiteit aan ecosysteemdiensten)
van tuinen en bermen laten toenemen
Tuinen hebben een duaal karakter. Terwijl vertuining een bedreiging vormt voor de open ruimte, bieden tuinen ook heel wat
potentieel. Zo is er op gebied van ontharding nog heel wat
winst te boeken. Tuinen vormen een belangrijke schakel in de
groenblauwe dooradering en hebben heel wat natuurvoordelen. Ze bieden de gelegenheid om in contact te komen met
de natuur, kinderen hun fysieke grenzen te laten verkennen
en ouders toe te laten een vlucht uit de drukte van alledag
te nemen. Alle beslissingen die in de individuele tuin worden
genomen, worden gestuurd door de behoeften, smaak, kennis,
normen en waarden van zijn gebruikers en hun sociale omgeving (Dewaelheyns & Van Rompuy, 2019). Tuinen bieden ook

een mogelijke maatschappelijke meerwaarde voor gemeenschappelijk gebruik in verstedelijkte omgevingen, met daaraan
gekoppeld een belangrijk sociaal aspect. De versnipperde eigendomsstructuur en de verschillen in houding en visie van de individuele tuineigenaars maken het activeren van deze potenties
echter niet zo eenvoudig (Strosse & Vervoort, 2019). De manier
waarop met tuinen wordt omgegaan en vanuit welke invalshoek ze door de eigenaars worden gezien, is essentieel om de
vele potenties van de tuinen te optimaliseren (naast de fysische
factoren zoals water, bodem, temperatuur….). De natuurvoordelen kunnen alleen maar toenemen. Zo kunnen we bijvoorbeeld
nog 8 miljoen bomen aanplanten in onze Vlaamse tuinen en op
die manier bouwen aan een beter klimaat. Soorten die kleiner
zijn dan 12 m, passen immers in ongeveer elke tuin, hoe klein
ook (Hermy, 2020).
Naast tuinen bieden ook bermen heel wat potentieel in het
kader van groenblauwe dooradering. Een optimaal bermbeheer
kan hiertoe bijdragen. Daarnaast verdienen de vele bedreigingen van de bermen onze bijzondere aandacht en moeten deze
aangepakt worden. Denk hierbij aan zwerfvuil, zware metalen en invasie van exoten. Niet enkel de gemeenten en andere
beheerders hebben hier een rol te spelen, ook de particulier
heeft zijn inbreng (rol i.v.m. zwerfvuil). Er moet meer aandacht
gaan naar de landschaps- en ecologische functie van de bermen. Het besef groeit langzaam dat bermen meer zijn dan enkel
een wegenbouwkundige ‘functie’ of restruimte.

3 // NATUURLIJK KAPITAAL BESCHERMEN

177

Eindnoten
(1)

MAP = Mestactieplan.

(2) Binnen het GARMON-project zijn tuinen, en alle berekeningen op basis daarvan, gedefinieerd als de drie landgebruiksklassen ‘Huizen en Tuinen’, ‘Overige
bebouwde terreinen’ en ‘Overige onbebouwde terreinen’ (Figuur 39 en Figuur 40)
(3) Ruwe inschatting gemaakt op basis van GIS-polygonen – geen rekening gehouden met hellingsgraad of opritten, aangezien deze gegevens niet overal
voor handen zijn (beste cijfers die voor beschikbaar zijn)
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