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Meer en beter ondernemen

Hijs de zeilen
SYN'JRA

WEST vzw

Vormingsinstituut voor KM O

Ondernemen is als zeilen.
U bepaalt de juiste koers en zet alle zeilen 
bij om snel vooruit te gaan. U vertrouwt op 
navigatie-instrumenten en u rekent op de 
ervaring en inzet van uw hele team.
Maar het water is soms onstuimig en de 
wind kan draaien. En dan moet u uw beste 
stuurmanschap laten zien.

Meer en beter ondernemen met 
Syntra West:
• Opleiding
• Opleidingsplanning en 

competentiemanagement
• Begeleiding
• Subsidieadvies

Uit welke hoek de wind ook komt, u staat 
er als ondernemer nooit alleen voor. U kunt 
rekenen op Syntra West als uw partner in 
grote uitdagingen. Ons engagement is: u, 
uw medewerkers en heel uw organisatie 
optimaal laten functioneren. Via opleiding, 
opleidingsplanning, begeleiding en subsidie
advies.

Professionele oplossingen op korte termijn 
en een dynamische visie op de toekomst.
Geef uw bedrijf de wind in de zeilen samen 
met Syntra West.

www. syn tra west. be

Hijs de zeilen
Opleiding
Opleidingsplanning en competentiemanagement
Begeleiding
Subsidieadvies

Voor inlichtingen in verband met onze 
dienstverlening aan bedrijven kunt u terecht 
op 050/70 28 07 of via e-mail: 
info@syntrawest.be

M et de steun van West-Vlaanderen’
Door mensen gedreven

Syntra W est vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap
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Hoe aantrekkelijk is uw centrum voor inwoners, handelaars, 
bedrijven en bezoekers?
WES ondersteunt het centrumbeheer van lokale besturen:

-► voorkomen of bestrijden van leegstand
-► streven naar een evenwichtig uitgebouwd w inkelapparaat
-► creëren van aantrekkelijk openbaar domein
-► verhogen van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden 
-*• zorgen voor aangenaam woon-, werk- en leefklimaat 
-► uitspelen van toeristisch-recreatieve troeven

Interesse?
Contacteer Hans Desm yttere
afdelingshoofd 
hans.desmyttere@wes.be 
Tel. + 32 50 36 71 23 
www.wes.be
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Ruimte voor 
land- en tuinbouw

in West-Vlaanderen

Bij het begin van de 21ste eeuw  zijn land- en tu inbouw  nog 
steeds de grootste gebruikers van de open ruimte in West- 
V laanderen. Het blijven vitale economische sectoren die een 
belangrijke rol spelen in het maatschappelijk en economisch 
leven, op het platteland en in het geheel van de provincie.

Het landbouwbeleid in het algem een en de W est-Vlaam se 
land- en tu inbouwers in het bijzonder staan evenwel voor 
grote uitdagingen. De wijzigingen in het EU-landbouwbeleid 
leiden tot een verm indering van de steun en de liberalisering 
van de wereldm arkten duw t de landbouw  steeds verder in de 
richting van de vrije markt. De toenem ende prijsdruk plaatst 
de individuele landbouwbedrijven binnen een mondiale 
context w aar het steeds moeilijker concurreren wordt. Bo
vendien kampen de Vlaam se land- en tuinbouwbedrijven met 
een toenem ende druk op de ruimte in het buitengebied, om 
w ille van ecologische, recreatieve en residentiële aspiraties.

Sectoraal bekeken ligt de grote uitdaging op bedrijfsecono
misch vlak in het streven naar een hogere toegevoegde 
waarde. De grote diversiteit aan kwaliteitsvolle en productieve 
West-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven moet hiervoor een 
duurzame basis vormen. Toepassingen van recente innovaties 
op het vlak van biotechnologie en productietechnieken, de op
en neerwaartse integratie van de schakels in de voedselketen 
en de adoptie van management- en marketingstrategieën door 
de m oderne bedrijfsleiders van onze land- en tuinbouwbedrij
ven effenen hiervoor het pad. Dit w ordt bijvoorbeeld duidelijk 
geïllustreerd in de kansen en ambities van de moderne glas
tu inbouw  in West-Vlaanderen. W E S  onderzoekt momenteel de 
haalbaarheid en de ruimtelijke mogelijkheden voor duurzame 
clusters van nieuwe glastuinbouwbedrijven.

De veranderende economische en institutionele context 
w aarb innen landbouwbedrijven opereren en de dynam iek 
zelf van hoogwaard ige subsectoren zijn op hun beurt sterk 
bepalend voor de toekom stige relatie tussen ruimte en 
landbouw. De ruimtelijke kansen voor de landbouw  zijn 
hiervan afhankelijk en 'ruimte voor landbouw ' is een pran
gend actueel maatschappelijk them a. In uitvoering van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn ook in W est-Vlaan

deren planningsprocessen opgestart om landbouwgebieden 
ruimtelijk af te bakenen, naast de gebieden voor natuur, bos 
en recreatie in het buitengebied.

De rol van de landbouw  in zowel het 'verstedelijkte' als het 
'open ' West-Vlaanderen wijzigt. Dit heeft vooral te maken 
met het feit dat de to t op heden, beleidsmatig kunstmatig 
aangehouden scheiding tussen stad en platteland, sterk ver
vaagt. Het zoeken naar geschikte ruimtelijke locaties om glas
tu inbouw  'beter' te clusteren en in te passen in de om geving 
is illustratief voor deze n ieuwe opgave. Het geeft aan dat w e  
op een andere manier m oeten nadenken over de geschikte 
ruimte voor dergelijke 'tu inbouwactiv ite iten'. Bereikbaarheid 
is hierin immers een sterker sturend gegeven en de verw e
ving met verwerkende en logistieke bedrijven treedt op de 
voorgrond. Hoogwaard ige en productieve, en m eer grondon- 
gebonden, clusters van land- en tuinbouwbedrijven worden 
gekoppeld aan infrastructurele en stedelijke netwerken. M eer 
nog: ze zijn er functioneel en morfologisch steeds m eer mee 
verweven.

Ook in het buitengebied zal landbouw zich inpassen in een 
meervoudig en verweven ruimtegebruik van het platteland. 
'Economische verbreding' van landbouwbedrijven, w aar
bij de meer klassieke landbouw wordt aangevuld met niet-fun- 
damenteel agrarische activiteiten, is een belangrijke opstap om 
de sector maatschappelijk sterker in te bedden. Ze vormen als 
het ware 'knooppunten' in de nieuwe netwerken tussen 
stad en platteland en geven toegang tot vrijetijdsbesteding, 
recreatieactiviteiten en landschapsbeleving in het buitengebied. 
Landbouwbedrijven en de inrichting van de traditionele agra
rische ruimte zal daarom ook moeten inzetten op de creatie 
van producten met een meerwaarde, gekoppeld aan de 
rust- en belevingskwaliteiten van het platteland. Het re
sultaat kan een situatie van 'gemeenschappelijke w inst' inhou- 
den: een economische m eerwaarde voor het individueel bedrijf, 
een duurzaam draagvlak voor plattelandsgemeenschappen en 
grotere maatschappelijke aanvaarding van de landbouw. ■

Rik Houthaeve
Afdelingshoofd ruimtelijke planning, W E S
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Diversiteit grootste troef voor 
Vlaamse land- en tuinbouw
ir. Peter Van Bossuyt • Adviseur Boerenbond

Meer dan ooit ondervond de Vlaamse land- en tuinbouw het 
voorbije decennium hoe afhankelijk men is van een hele reeks ex
terne factoren die men zelf niet in handen heeft. De strijd om een 
verdere liberalisering van de wereldmarkt, de afkalvende Euro
pese steun, een wijzigend maatschappijbeeld of een bijkomende 
ruimtelijke en milieudruk zijn maar enkele bepalende factoren 
die vandaag de Vlaamse land- en tuinbouwers voor soms ver
scheurende keuzes plaatsen. Welke uitdagingen staan de sector 
de komende tien jaar te wachten? Hoe kunnen de sector en de 
individuele bedrijfsleider hierop inspelen?

In de schaduw van WHO en 
maatschappij

Een herschikking op de wereldmarkt 
zorgde voor heel wat druk op de Euro
pese landbouwpolitiek. De Europese land
bouwsubsidies en de eigen marktprotectie 
waren kop van jut. De Wereldhandelsorga
nisatie (WHO) wierp steeds nadrukkelijker 
zijn schaduw op het Europese landbouw
beleid. Dit resulteerde in een eerste gron
dige hervorming van dit beleid in 1992, 
de zogenaamde Mac Sharry hervorming. 
Voor het eerst werden de landbouwers ge
confronteerd met een overschakeling van 
prijssteun aan het basisproduct naar di
recte inkomenssteun. In 1999 zorgde een 
volgende hervorming, Agenda 2000, voor 
een verdere verschuiving van prijssteun 
naar directe inkomenssteun. Teven werd 
voor het eerst op Europees niveau een 
plattelandsbeleid op stapel gezet. Voor de 
betrokken landbouwers betekende het tel
kens weer aanpassen aan een bijgestuurd 
beleid dat steeds meer overging van pro- 
ductsteun naar rechtstreekse steun. Voor

lopig orgelpunt is de implementatie van 
de Midterm 'Reform'. Via deze (voorlopig) 
laatste hervorming die vanaf begin dit jaar 
in Vlaanderen van toepassing is wordt de 
inkomenssteun volledig ontkoppeld van 
de teelten en moet worden voldaan aan 
een resem milieuvoorwaarden alvorens 
subsidies te kunnen opnemen.

De discussie rond het suikerdossier, waar
bij Europa wil komen tot én een afbouw 
van de productierechten én een afbouw 
van de prijs, mits beperkte compensatie 
voor de betrokken landbouwers, leert ons 
dat de grote landbouwnaties hiermee nog 
geen vrede nemen. Daarnaast zullen de 
nieuwe W HO onderhandelingen die deze 
maand in Hong Kong plaatsgrijpen de ver
hitte gemoederen tussen de diverse han
delsblokken alleen maar aanwakkeren.

De onzekerheid binnen de sector wordt 
nog gevoed door de recente uitbreiding 
van de Europese Unie. Het is vandaag niet 
duidelijk in hoeverre een aantal nieuwe 
lidstaten zich op middellange termijn eer

der als consument, dan als concurrent van 
onze producten zullen aanbieden. W aar
schijnlijk ligt het antwoord in het midden 
en houdt de uitbreiding van Europa op het 
vlak van de afzet van kwaliteitsproducten 
een aantal kansen in die wij moeten grij
pen.

De voorbije vijftien jaar veranderden ook 
de maatschappelijke verwachtingen ten 
overstaan van de landbouw. De overvloed 
aan voedsel zorgde bij de burger voor een 
meer kritische kijk op de voedselproductie 
en de voedselketen. De toegenomen vrije 
tijd en het groeiende natuurbewustzijn 
creëerden dan weer nieuwe verwachtin
gen ten aanzien van de open ruimte, de 
werkruimte van land- en tuinbouwers. 
Landbouw werd meer en meer een publiek 
goed waar consument, burger en overheid 
letterlijk en figuurlijk op toekijken.

Sector tussen hamer en aambeeld

De Vlaamse land- en tuinbouwsector zit 
vandaag tussen hamer en aambeeld. Als 
gevolg van een verdere liberalisering zal 
de concurrentie op de wereldmarkt toe
nemen. De toenemende prijsdruk die er 
het gevolg van is, draagt zeker niet bij 
tot duurzame ecologische landbouwme
thodes. Daartegenover staat in Vlaande
ren een scherper wordende wens naar 
productverscheidenheid, naar duurzaam
heid, voedselveiligheid, dierenwelzijn en 
multifunctionaliteit. Dit leidt dan weer tot 
regelgeving met heel wat beperkingen en 
bijkomende kosten voor de individuele 
bedrijven als gevolg. Concurreren in een 
mondiale context wordt steeds moeilijken

4 WES
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Een boer of tuinder 
zal meer dan ooit alle 
kwaliteiten van een 
goede KMO-manager 
moeten bezitten. 
Bovendien moet hij 
bereid zijn de handen uit 
de mouwen te steken én 
te werken met de grillen 
van de natuur.

■ De Vlaamse land- en tuinbouwers zullen de komende jaren hun aantal verder zien 
slinken, voor de blijvers komt ruimte vrij om creatief in te pikken op de vragen van de 
markt en de maatschappij.

De Vlaamse land- en tuinbouwsector staat 
vandaag meer dan ooit voor een levens
grote vraag. Hoe kan er voor gezorgd 
worden dat in een toenemende concur- 
rentiële omgeving de extra inspanningen 
- onder meer op het vlak van leefmilieu, 
volksgezondheid en dierenwelzijn - wor
den ingevuld zonder dat de bedrijfszeker
heid in het gedrang komt? Het streven 
naar een duurzame landbouw waarin 
een economische, ecologische en sociale 
dimensie elkaar zo goed mogelijk in even
wicht houden, zal daarbij continu de lei
draad moeten vormen.

Er zal ongetwijfeld heel wat ondernemer
schap nodig zijn om creatieve oplossingen 
te bedenken. In dit kader zal de boer-on- 
dernemer goed moeten weten wat de 
burger - de consument - wil. Verder is er 
ook nood aan een vernieuwend denken 
rond het versterken van bestaande of het 
opzetten van nieuwe samenwerkings
verbanden. In diverse sectoren, zoals de 
tuinbouw en de zuivel, is bewezen dat 
het samenwerken binnen coöperaties niet 
alleen de positie van de producent ver
sterkt. Er worden daarnaast ook kansen 
gecreëerd om verder in de markt door te 
dringen met een volledig gamma van pro
ducten. Nieuwe samenwerkingsvormen 
zullen zich daarbij meer en meer moeten 
richten op de volledige productieketen 
van voeder tot bord. Volgens een aantal 
landbouweconomen vormt niet langer de

technologische, maar vooral de organisa
torische innovatie dé uitdaging.

Bij dit alles is het van belang dat de over
heid een wettelijk kader schept waarin 
het creatieve ondernemerschap en de 
opgezette samenwerkingsverbanden ge
stimuleerd worden en zich kunnen ont
wikkelen. Hierbij zijn niet alleen flexibele 
regels nodig die enige experimenteerruim
te openlaten, maar ook een administratie 
die ondersteunt en niet zozeer bekeurt.

Streven naar hogere 
toegevoegde waarde

De individuele bedrijfsleider staat voor de 
zware opdracht om binnen een verstede
lijkt Vlaanderen de nieuwe eisen vanuit 
de markt en de maatschappij om te zet
ten in een hogere toegevoegde waarde 
voor zijn eigen bedrijf. Van de boer wordt 
verwacht dat hij op zijn manier zijn bedrijf 
aanpast aan de nieuwe context. Als het 
van de burger afhangt zal het daarbij in 
deze wereld van overaanbod niet zozeer 
meer gaan om 'wat' geproduceerd wordt, 
maar 'hoe'.

Het wordt voor de individuele bedrijfslei
der boeren met meer integratie in de op
waartse en de neerwaartse schakels van 
de voedselketen, of het wordt boeren 
met diverse keuzes binnen één bedrijf, of

in bijberoep ... een hele reeks mogelijke 
productiesystemen dienen zich aan. Het 
zal dus niet gaan om het overleven van 
'grote' dan wel 'kleine' bedrijven, het zal 
gaan om grote én kleine bedrijven die op 
zeer uiteenlopende manieren aanpassin
gen doorvoeren.

De grote diversiteit aan kwaliteitsvolle 
land- en tuinbouwbedrijven moet de grote 
troef worden van onze Vlaamse land- en 
tuinbouw. Hoogtechnologische bedrijven 
gericht op de wereldmarkt die inpikken 
op de recentste ontwikkelingen inzake 
biotechnologie en productietechnieken, 
zullen actief zijn naast bedrijven die zich 
eerder ontwikkelen binnen de Europese 
marktordening, naast biobedrijven en 
naast bedrijven die via diversificatie in
spelen op uiteenlopende vragen van de 
Vlaamse thuismarkt... Ze zullen naast el
kaar een nieuwe toekomst uitbouwen.

De individuele bedrijfsleider dient zijn 
technische kennis constant te verfijnen en 
up-to-date te houden. Hij moet in staat 
zijn de bedrijfscijfers te analyseren, een 
goede band te smeden met leveranciers, 
afnemers of klanten. Hij moet alert zijn 
voor nieuwe marktkansen en maatschap
pelijke uitdagingen, weten om te gaan 
met personeel... Kortom een boer of 
tuinder zal meer dan ooit alle kwaliteiten 
moeten bezitten die men van een goede 
KMO-manager verwacht. Bijkomend moet
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■ De landbouw vindt nieuwe mogelijkheden in een hele reeks maatschappelijke verwachtingen. Of het nu gaat om het leveren 
van uiteenlopende diensten, het inpikken op recreatieve behoeften of de vraag om zorg, een duurzame diversificatie op 
bedrijfsniveau staat of valt met een voldoende financiële verloning.

hij wel bereid zijn om letterlijk de handen 
uit de mouwen te steken e i  te leven en 
werken met de grillen van de natuur.

Europa biedt nieuwe kansen

De sector wordt bij dit alles geconfron
teerd met een paradox. Langs de ene 
kant pleit de burger via politiek, media en 
opiniemakers voor een multifunctionele, 
duurzame landbouw op een dynamisch, 
maar ongeschonden platteland. Langs de 
andere kant is de consument niet bereid 
hiervoor een voldoende hoge prijs te beta
len. Hij of zij stelt zich te weinig de vraag 
of de goedkopere ingevoerde producten 
met dezelfde zorg zijn geproduceerd en 
in dezelfde mate milieu, natuur en dieren
welzijn respecteren. De doorsnee consu
ment wil goedkoop voedsel, de doorsnee 
burger wil duidelijk meer. De mate waarin 
de landbouwsector een antwoord vindt 
op de maatschappelijke vragen zal recht 
evenredig zijn met de mate waarin de 
landbouw waardering zal ervaren vanuit 
de maatschappij.

In de vraag naar meer ligt voor de Vlaamse 
land- en tuinbouw toekomstgericht een 
belangrijke opportuniteit. Die kansen lig
gen niet alleen in de vraag naar diversi
teit, kwaliteit en emotionele waardering 
van het voedsel, maar ook in de vraag 
naar rust, recreatie en mooie landschap
pen. Maar koken kost geld en zolang de 
consument dit niet wil vergoeden via de 
winkel moet de sector wel op overheids
steun kunnen blijven rekenen.

In de recente hervormingen van het Eu
ropese landbouwbeleid wordt getracht 
de nieuwe maatschappelijke opdrachten 
en de nodige economische ondersteuning 
met elkaar te verbinden. De bedrijfsleiders 
kunnen, wanneer zij aan een reeks rand
voorwaarden voldoen, intekenen op steun 
voor diversificatie en multifunctionaliteit. 
Daar waar de rechtstreekse steun aan de 
landbouw afneemt, zal via een verhoging 
van het budget van plattelandsbeleid de 
kans worden geboden om de landbou
wers te stimuleren en te vergoeden voor 
extra kosten op het vlak van onder andere 
kwaliteit, controles en investeringen.

Praktijk bewijst dat het kan

Een groeiende groep land- en tuinbouwers 
bewijst vandaag reeds dat het haalbaar is 
zich te onderscheiden binnen het wijzi
gende markt- en maatschappelijk gebeu
ren. Zij vormen het beste bewijs cat wat 
reeds aan mogelijkheden werd naar voor 
geschoven geen dromen, maar concrete 
mogelijkheden inhoudt.

Deze innoverende land- en tuinbouwers 
richten zich op zeer uiteenlopende markt
vragen en passen hun productieproces 
aan. Ze nemen de productontwikkeling 
en -vermarkting zelf in handen of werken 
hiervoor samen met gespecialiseerde part
ners in de keten. Er groeiden op dit vlak 
een aantal nieuwe formele en informele 
samenwerkingsvormen; elders worden be
staande versterkt.

W aar samenwerking vroeger vooral gericht 
was op het samenbrengen van de produc
tie, bijvoorbeeld op de veilingen, staan 
daarnaast nu ook kostenefficiëntie, risico
beheersing en complementariteit tussen
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de verschillende partners centraal. Glas
tuinbouwbedrijven kopen samen energie 
in, melkveehouders werken samen voor 
de aankoop van maïszaad of machines.

Biotechnologische ontwikkelingen zul
len zorgen voor nieuwe mogelijkheden 
binnen de hele landbouwketen. Mits de 
nodige voorzorgsmaatregelen inzake co
ëxistentie met gangbare en bio-teelten, 
kan de Vlaamse land- en tuinbouw inzake 
het aanwenden Genetisch Gemodificeerde 
Gewassen niet achterblijven op zijn voor
naamste concurrenten binnen Europa.

Vanuit hun kennis om met plant en dier 
om te gaan ontwikkelen meer en meer 
bedrijven ook specifieke 'diensten'. Ze 
bieden educatieve of recreatieve bele- 
vingsarrangementen aan, integreren een 
zorgfunctie in hun bedrijf of schakelen 
zich in in natuur- en landschapsonder- 
houd. Dat verbreding vandaag reeds in 
West-Vlaanderen tot resultaten leidt, blijkt 
uit een studie van de Universiteit Gent die 
vorig jaar in opdracht van de Provincie 
West-Vlaanderen werd uitgevoerd. De to
tale omzet van de verbredingsactiviteiten 
in de provincie wordt geschat tussen de 
100 en 125 miljoen euro. Voor ruim 300 
West-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven 
zorgt de verbreding nu reeds voor meer 
dan 3 0 %  van het bedrijfsinkomen. Bijna 
één op vijf van de ondervraagde boeren 
stelt belangstelling te hebben om de ko
mende jaren met verbreding onder een of 
ander vorm te starten.

Zelf heft in handen nemen

Dat daarbij meer dan ooit toekomstgericht 
uiteenlopende wegen zullen bewandeld 
worden kan je vandaag nergens beter 
vaststellen dan op het West-Vlaamse plat
teland. Bepaalde bedrijven gaan verder op 
de weg van specialisatie en grootschalig
heid, terwijl in de buurt andere bedrijven 
een hogere toegevoegde waarde beogen 
uit eigen producten via thuisverwerking. 
Andere gaan dan weer op zoek naar sa
menwerking binnen de keten of vinden 
een bijkomend inkomen op of buiten het 
bedrijf.

Een belangrijke 
groep bedrijven zal 
de uitdagingen met 
de markt aangaan 
met schaalvergroting 
als gevolg. De zware 
investeringen en 
een verminderde 
overheidssteun vergen 
een doortastend 
management en 
een steeds verder 
doorgedreven 
vakkennis.

■ Biobrandstoffen winnen aan be
lang. In hoeverre kan de Vlaamse 
landbouw met zijn kleinere bedrijfs
structuren en versnipperde land- 
bouwpercelen inspelen op de vraag 
naar basisproducten voor energie
productie?

West-Vlaanderen Werkt 4, 2005

Dit alles zal niet kunnen verhinderen dat 
het aantal landbouwers de komende ja
ren verder zal afnemen. Prognoses voor
spellen ons voor 2015 nog zo'n 20.000 
land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen, 
waarvan ministens een derde in bijberoep. 
De terugloop biedt alvast letterlijk en figuur
lijk ruimte voor hen die de uitdaging met de 
toekomst willen aangaan. Blijft natuurlijk de 
onzekerheid omtrent diverse factoren waar 
de individuele landbouwer weinig of geen vat 
op heeft. Een aantal zijn niet nieuw. Tot op 
heden heeft de sector er met als zijn vinding
rijkheid en ondernemerschap een antwoord 
op gevonden. Dit zal ongetwijfeld ook in de 
toekomst het geval zijn. Dit neemt niet weg 
dat wij alles in het werk moeten stellen om 
op een aantal evoluties te anticiperen. Zowel 
voor de overheid, de onderzoekscentra en 
landbouworganisaties, als voor alle schakels 
van de voedingsketen liggen hier belangrijke 
uitdagingen.

Toekomst ligt open

Land- en tuinbouw blijven in de eer
ste plaats een economisch gebeu
ren. Meer nog dan andere sectoren 
zijn land- en tuinbouwers daarbij 
overgeleverd aan een aantal externe 
factoren die ze zelf niet in de hand 
hebben. Dit maakt er de uitdaging 
alleen maar groter op. De verdere li
beralisering van het marktgebeuren 
en de gewijzigde maatschappelijke 
omstandigheden hebben als gevolg 
dat de Vlaamse bedrijfsleiders bij 
de verdere uitbouw van hun bedrijf 
voor een belangrijke keuze komen te 
staan. Of men kiest resoluut voor het 
vrije marktgebeuren, met een verdere 
uitbouw en intensivering als gevolg, 
of men opteert eerder in te pikken op 
een aantal maatschappelijke verwach
tingen. Beide keuzes bieden tal van 
mogelijkheden en uitdagingen, zowel 
op technisch als organisatorisch vlak 
met een grote diversiteit aan mogelij
ke bedrijfsvormen als gevolg. Juist in 
deze diversiteit en veelzijdigheid ligt 
- gesteund op de ondernemerskracht 
en de deskundigheid van onze land
en tuinbouwers - de toekomst van de 
Vlaamse land- en tuinbouw. ■
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Trends in de tuinbouw
A. Calus • Directeur, POVLT Beitem-Rumbeke

Tuinbouw is de verzamelnaam voor de productie van groenten, 
fruit, boomkwekerij en sierteelt. Tuinbouw staat voor een inten
sief productiegebeuren, vaak arbeidsintensief, en voor de teel
ten onder beschutting (glas, plastic), eveneens kapitaalsintensief. 
In Vlaanderen worden 633.769 ha beteeld, 7,77% hiervan wordt 
ingenomen door tuinbouwgewassen in open lucht, op 0,34% ge
beurt tuinbouwproductie onder afdekking. Voor West-Vlaande
ren zijn deze cijfers respectievelijk 213.412 ha, 8,48% en 0,23% 
(NIS). De tuinbouw in België vertegenwoordigt bij benadering 
een productiewaarde op jaarbasis tussen 1.530 en 1.575 miljoen 
euro. Grosso modo 50% wordt gerealiseerd via de groenteteelt, 
20% via fruitproductie en 30% via sierteeltproductie. De Belgi
sche zelfvoorzieningsgraad voor groenten ligt op circa 130%, 
voor fruit is dit ongeveer 80%. Behoudens wat akkerbouwmatige 
groenten is de tuinbouw vooral een Vlaamse aangelegenheid.

Situering arealen en evoluties

Tabel 1 geeft de areaalevoluties van de be
langrijkste tuinbouwtakken gedurende de 
jongste 15 jaar. Het areaal groenten in open 
lucht is continu gestegen, maar de laatste 
drie jaar is er een duidelijke stagnatie opge
treden. Dit heeft vooral te maken met de te
rugloop van het areaal industriegroenten 
als gevolg van het stijgend aanbod op de in
ternationale markt en de weinig rendabele 
contractprijzen voor de teler.

Het areaal aardbeien fluctueert nogal, 
maar heeft - zeker in West-Vlaanderen 
- een forse groei gekend de jongste tien 
jaar in de combinatie open lucht - plastic - 
glasteelt. Er zijn heel wat gespecialiseerde 
bedrijven met 'jaarrondteelt' ontstaan.

De oppervlakte sierteelt is in Vlaanderen 
vrij stabiel, maar in West-Vlaanderen zien 
we een quasi continue groei die vooral te 
verklaren is door de sterke uitbreiding van 
de potchrysanten. Ook het areaal boom
kwekerij is gedurende 15 jaar nogal wat 
toegenomen, zowel in Vlaanderen als in 
West-Vlaanderen. De jongste jaren stijgt 
vooral de productie van sierplanten; dit 
kan niet gezegd worden voor bos- of fruit- 
plantgoed.

De fruitteelt toont een licht stijgende ten
dens, waar de stagnatie of terugloop van 
appelteelt gecompenseerd wordt door de 
toename van de perenteelt. Klein fruit (zoals 
teelt van frambozen en braambessen) groeit 
bestendig en geeft als nichemarkt mogelijk
heden voor een beperkt aantal bedrijven.

W at de teelten onder glas of plas
tic (tabel 2) betreft zien we in de peri
ode 1990-2000 een vrij constante groei, 
maar de jongste vijf jaar is er een terug
loop op Vlaams niveau en een stagnatie 
binnen West-Vlaanderen. Op de onderlig
gende problematiek wat betreft ruimtelij-
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Tabel 1
Areaal tuinbouwteelten in open lucht (in aren)

1990 1995 2000 2004

Groenten Vlaanderen 2.088.554 2.188.307 2.488.092 2.663.225
totaal West-Vlaanderen 1.274.517 1.412.650 1.607.802 1.675.024

waarvan

Industrie- Vlaanderen 1.094.111 1.153.024 1.473.360 1.871.916
groenten West-Vlaanderen 868.037 900.645 1.085.690 1.318.354

Aarbeien
Vlaanderen

West-Vlaanderen

57.441

5.442

82.832

4.472

97.474

5.703

91.679

6.038

Sierteelt
Vlaanderen

West-Vlaanderen

100.456

15.207

108.280

17.273

100.010

21.199

101.278

27.123

Boom- Vlaanderen 264.418 307.252 374.366 394.973
kwekerij West-Vlaanderen 35.516 43.463 46.315 49.943

Fruitteelt
Vlaanderen

West-Vlaanderen

1.125.137

27.221

1.327.276

38.211

1.469.448

37.090

1.508.812

41.200

Klein fruit Vlaanderen 7.928 7.962 11.316 17.115
(bessen e.d.) West-Vlaanderen 186 208 249 1.203

Bron: NIS

Tabel 2
Areaal teelten onder afdekking (aren)

1990 1995 2000 2004

Totaal Vlaanderen 191.833 212.754 227.134 218.564
serres West-Vlaanderen 33.093 41.011 48.484 48.573

waarvan

Plantgoed/
zaadteelt

Vlaanderen

West-Vlaanderen

8.737

2.592

11.077

3.900

6.014

3.069

7.671

4.041

Verse Vlaanderen 94.882 90.066 100.344 113.797
groenten West-Vlaanderen 21.341 18.832 23.804 29.939

Sierteelt
Vlaanderen 56.535 61.760 63.127 63.307

West-Vlaanderen 4.539 6.184 8.889 10.080

Boom- Vlaanderen 1.349 3.805 6.923 8.163
kwekerij West-Vlaanderen 188 415 1.337 1.547

Fruitteelt
Vlaanderen 15.869 18.006 21.004 25.557

West-Vlaanderen 1.146 1.749 1.978 2.950

waarvan

Vlaanderen
Aardbeien

10.856 14.371 17.540 21.407

West-Vlaanderen 1.136 1.736 1.843 2.684

Bron: NIS

■ De tuinbouwsector is volop bezig met 
duurzaam waterbeheer. Foto: Het plaat
sen van een actief slibsysteem vcor het 
zuiveren van afvalwater.
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Tabel 3
Teeltoppervlakten (m2)

1990 1995 2000 2004

Padde- Vlaanderen 191.939 204.535 189.608 169.300

stoelen West-Vlaanderen 108.524 109.698 106.870 86.600

Witloof, Vlaanderen 996.621 428.726 192.255 170.500

grondteelt West-Vlaanderen 119.791 63.254 28.019 54.200

Witloof, Vlaanderen 126.417 85.744 85.598 81.300
hydro
cultuur West-Vlaanderen 68.517 51.270 26.630 26.600

Bron: NIS

ke ordening, wisselende rendabiliteit van 
teelten en de loonlast komen we verder 
terug. Voor diverse teeltgroepen, namelijk 
verse groenten, boomkwekerij en fruit
teelt (vooral aardbeien) onder glas, stellen 
we in de periode 1990-2005 een conti
nue groei vast, zowel in Vlaanderen als in 
West-Vlaanderen. Sierteelt is het jongste 
decennium eerder gestabiliseerd in Vlaan
deren, maar binnen West-Vlaanderen gaat 
de groei door, vooral de perk- en balkon- 
planten doen het hier goed.

Opvallend is dat op Vlaams niveau de ver
houding areaal substraatteelt versus areaal 
grondteelt voor glasgroenten ongeveer 
9 0 %  is. In West-Vlaanderen ligt dit tussen 
15 en 2 0% . Dit is vooral gekoppeld aan het 
grote belang van de bladgroenteteelt, zoals 
sla, andijvie, veldsla,... (grondteelt) in West- 
Vlaanderen, waar relatief minder tomaten 
(substraatteelt) gekweekt worden.

Twee sectoren die het de jongste jaren 
zeer moeilijk hebben, zijn de champig- 
nonsector en de witloofsector. Beide 
sectoren zijn binnen West-Vlaanderen re
latief belangrijk (in de top 5 qua jaaromzet 
binnen de REO Veiling).

De champignonsector (tabel 3) wordt ge
confronteerd met een verschroeiende in
ternationale concurrentie, onder meer uit 
Polen en Taiwan), en is vooral het slacht
offer van de loonkost. Deze malaise is ge
start na de val van de Berlijnse muur en zet 
zich de jongste jaren zeer snel door.

Het aantal bedrijven in België is terug
gelopen van 135 tot ongeveer 80 mo
menteel.

De witloofteelt situeert zich vooral in 
Frankrijk, België en Nederland. De lage 
rendabiliteit is het gevolg van de (te) lage 
verkoopprijzen, die hun oorsprong vinden in 
een te hoge productie in relatie tot de vraag 
en afzetmogelijkheden. De interesse voor 
deze teelt vanwege de akkerbouwboeren in 
Noord-Frankrijk, die een alternatief zoeken 
voor de weinig rendabele graanteelt, is hier 
niet vreemd aan. De sector kampt met ge
brek aan verjonging en innovatie.

Prijsvorming, afzetstructuren, 
afzetmarkten

Vanuit de Europese landbouwpolitiek is 
er quasi geen beïnvloeding van de prijs
vorming van tuinbouwproducten. Groen
ten, fruit en sierteeltproducten circuleren 
in een vrije (wereld)markt, quasi zonder 
grenzen of belemmeringen. Dit impliceert 
grote prijsvariaties in functie van vraag en 
aanbod. De grote mobiliteit op wereldvlak 
resulteert erin dat gebrek of schaarste 
bijna niet meer voorkomt. Ook het sei
zoensgebonden karakter van de voedings
middelen valt meer en meer weg.

In de vermarkting van verse groenten en 
fruit in Vlaanderen spelen veilingen en 
handel hun rol. In 2004 hadden de Bel
gische tuinbouwveilingen een omzet van 
630 miljoen euro (57%  groenten, 4 3 %  
fruit). De REO Veiling realiseerde een om
zet van 109 miljoen euro in 2004, in 2003 
was dit zelfs 142 miljoen euro. Deze twee 
(REO) cijfers concretiseren de impact van 
de variabele prijzen en dit terwijl de volu-
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meomzet in 2004 zelfs toegenomen is.

De groenten voor verwerking worden 
'op contract' geteeld tegen afgesproken 
prijzen. De l/egefae-diepvriesbedrijven in 
België realiseren 795.000 ton diepgevroren 
producten (Unilet 2005). Dit is meer dan 
3 0 %  van de Europese diepvriesgroentepro- 
ductie, waarmee ze koploper zijn in Europa. 
Door diverse verwervingen hebben onze 
diepvriesbedrijven stilaan een netwerk van 
fabrieken in de buurlanden, waardoor sei
zoensgebonden risico's ook aanzienlijk meer 
beheersbaar worden.

De afzet van de sierteelt blijft weinig ge
structureerd en loopt via handelsbedrijven 
en/of de Nederlandse veiling.

De impact van de grootwinkelbedrijven op 
de vermarkting wordt steeds groter; speci
fieke kwaliteitseisen, vraag naar grote en 
uniforme loten, korte leveringstijden, spe
cifieke aanbiedvormen en steeds scher
pere prijzen zetten de rendabiliteit van de 
productie sterk onder druk.

E-commerce en kopen op afstand doen 
steeds meer hun intrede.

Om een groter stuk van de keten terug 
naar zich toe te halen starten bedrijven / 
producentengroepen zelf met versnijden 
van groenten, zelf verpakken en dergelij
ke meer Fruittelers gaan bijvoorbeeld zelf 
fruitsap persen. De thuisverkoop gaat in 
stijgende lijn.

De vraag naar specifieke kwaliteitscon
troles en -labels (soms landgebonden) 
stijgt bestendig. Voorbeelden zijn BRC, 
Qund S, EurepGAP. Deze labels komen 
boven op de bestaande controles, zoals 
Flandria voor de verse groenten. In het 
kader van autocontrole en voedselvei
ligheid worden straks alle groenten- en 
fruitbedrijven via Vegaplan gekeurd en 
gecertificeerd. Onnodig te stellen dat al 
deze controles de productielasten opvoe
ren, maar wellicht noodzakelijk zijn om 
de afzetkansen te verhogen. Het succes 
van het Vlaamse 'Tomabel'-label bewijst 
dat zelfs privé-initiatieven die goed on- 
derbouwd zijn, lonend kunnen zijn.

■ Een concreet voorbeeld van mechanisatie in de tuinbouwsector is deze witloof- 
oogstrcbot.

■ Watergiftesysteem met sensoren, waarbij de plant zelf de signalen genereert 
wanneer er water moet verstrekt worden. De ontwikkeling van deze zogenaam
de 'sprekende plant' is bijna praktijkrijp voor serres.
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Kansen, opportuniteiten, 
bedreigingen voor de 
tuinbouwsector

• Arbeid
Niettegenstaande er de laatste jaren via 
mogelijkheden van interim-arbeid, 'pluk- 
kaarten' en seizoensarbeid inspanningen 
gedaan zijn, is het duidelijk dat het vinden 
van voldoende en betaalbare arbeidskrach
ten op piekmomenten een rem vormt op 
de ontwikkeling van de tuinbouw en het 
doorgroeien van bedrijven.

De tewerkstellingsmodaliteiten van Poolse 
arbeiders in de Duitse groentesector is in 
belangrijke mate concurrentievervalsend 
voor onze bedrijven en dit in een eenge- 
maakt Europa... Sterker nog in 2004 was 
de loonkost in Polen voor het plukken van 
champignons 1,31 euro/uur en in België 
7,59 euro/uur. Het gevolg hiervan is een 
productiekostprijsverschil van 50 eurocent 
per kg champignons. Dit is, gezien de lage 
transportkosten over langere afstanden, 
voor onze sector niet overbrugbaar. Enige 
hoop is dat deze ongelijke situatie van 
korte duur zou zijn. Enkele jaren overbrug
gen kan wellicht voor financieel gezonde 
bedrijven, maar lang mag dit niet duren.

• Kapitaal
Vooral in de glastuinbouw dient heel wat 
geïnvesteerd te worden. De glasbedrijven 
startten met 1 ha glas, maar groeien mo
menteel door naar 2 è 3 ha. Naargelang 
de specialisatie wordt per ha 625.000 tot 
1 miljoen euro geïnvesteerd.

Probleem wordt straks - zeker voor fa
miliale bedrijven - de mogelijkheid tot 
overname door een jonge starter. Andere 
ondernemingsvormen dringen zich op in 
deze kapitaalsintensieve sectoren.

• Ruimtelijke ordening
Vooral vestiging van serres is een heet 
hangijzer op het vlak van het bekomen 
van de bouwvergunning. W aar op het 
platteland worden nog serres toegelaten? 
Kunnen bestaande bedrijven omschake
len en/of uitbreiden met glas? Er is steeds 
meer vraag naar glastuinbouwzones, mo
menteel nog als proefproject, om nieuwe 
glasbedrijven onder te brengen. Voorde

len zijn de beperking van de maatschap
pelijke (visuele) hinder, het benutten van 
gemeenschappelijke voorzieningen (ener
gie, waterzuivering, ...), betere ontsluiting 
van de wegen. Nadelen kunnen zijn: de 
grondprijzen, gebrek aan groeimogelijk
heden, toename milieu- en ziektedruk.

• Energie
Gezien de hoge energieprijzen wordt druk 
geëxperimenteerd met nieuwe concepten 
of besparingsmogelijkheden. Het concept 
'gesloten kas' staat in Nederland erg in de 
kijker. Ook warmteopslag in de bodem tij
dens de zomer om deze warmte 's winters 
te benutten is een ander proefconcept.

• Water
'Water' wordt hét probleem voor de ko
mende decennia: Opvang, recuperatie, be
sparing, zuivering en hergebruik zijn hier 
aan de orde. Zo is onderzoeksmatig een 
watergiftesysteem met sensoren in ontwik
keling, 'de sprekende plant' genoemd (een 
project van het IWT, Ugent enPOVLT), waar 
de plant zelf de signalen genereert wanneer 
er water moet verstrekt worden. Straks zal 
dit systeem praktijkrijp zijn voor de serres.

• Arbeidsbesparing, mechanisatie, er
gonomie

De dure loonkosten nopen om maximaal 
arbeid door mechanisatie te vervangen. 
Concrete projecten lopen bijvoorbeeld in 
de champignonsector waar men andere 
plukmethodes - tot zelfs robotisering - uit
test. In de witloofteelt worden systemen 
ontwikkeld waarbij de wortelen in roosters 
ingetafeld worden zodat ze later mecha
nisch kunnen geoogst worden, wat heel 
wat oogstwerk bespaart. In grotere bedrij
ven zijn interne, geautomatiseerde trans
portsystemen gecombineerd met rolbanen 
en roltafels aan de orde. Belangrijk aspect 
en bottleneck voor het welslagen van de 
mechanisering is steeds het behoud van 
kwaliteit van de producten.

• Teelttechniek
In het kader van duurzame bedrijfsvoering 
worden steeds meer ziektewaarnemings- 
en waarschuwingssystemen ingevoerd. 
Aansluitend worden er expertsystemen 
voor advies ontwikkeld. Stilaan komen 
DNA-technieken en satellietbeelden ter

beschikking die veel vroeger ziekten kun
nen aanwijzen of identificeren.

In de praktijk worden de kringlopen omtrent 
water, energie en voedingsstoffen steeds 
meer gesloten. Een belangrijk knelpunt voor 
de teler blijft namelijk het ontbreken - of zeer 
krap aanwezig zijn - van erkende gewasbe
schermingsmiddelen, vooral voor de kleinere 
(in areaal) teelten. De grote gefusioneerde 
fytobedrijven denken op wereldschaal en 
willen de kosten voor weinig rendabele er
kenningen niet meer dragen. ■

1 Zie ook reportage over de REO Veiling verder 
in dit nummer.

2 Zie ook artikel "Duurzame glastuinbouw in 
Vlaanderen” , p. 13-17.

Besluit

De tuinbouwsector is voor Vlaanderen en 
voor West-Vlaanderen een belangrijke, 
arbeidsintensieve en toekomstgerichte 
sector. Op het vlak van teelttechniek en 
kwaliteitszorg lopen we voorop; er zitten 
veel consumenten in de ruime omgeving 
en groenten en fruit zijn bevorderlijk voor 
ieders gezondheid.

De problemen voor doorgroei en ont
wikkeling situeren zich vooral op het 
vlak van behoud van rendabiliteit, van 
loonkosten, van het vinden van arbeids
krachten en van concrete beslissingen 
op het vlak van ruimtelijke ordening.

Wellicht treedt straks een nieuwe intra- 
Europese stabilisatie van lonen en le
vensduurte op, zodat de voornaamste 
knelpunten kunnen opgeruimd worden 
en de toekomst voor meerdere secto
ren weer rooskleuriger wordt.
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Duurzame glastuinbouw in
Vlaanderen
Inge Van Oost • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Administratie Land- en Tuinbouw, Afdeling Duurzame Landbouw

Vlaanderen is een uitgelezen 
locatie voor glastuinbouw en 
de sector is van groot econo
misch belang. Echter, door 
gebrek aan een planologisch 
kader voor de glastuinbouw 
krijgen startende serretelers 
moeilijk een stedenbouwkun
dige vergunning of kunnen 
bestaande bedrijven niet uit
breiden. Om de concurrentie
kracht van de glastuinbouw 
te versterken, de veroudering 
van de serres tegen te gaan en 
tegelijk de sector te stimuleren 
om duurzaam te produceren, 
heeft de Vlaamse regering het 
actieplan 'Naar een duurzame
re glastuinbouw in Vlaande
ren' uitgewerkt.

Belang van de tuinbouw

Tuinbouw is een belangrijke economische 
sector en vertegenwoordigt één derde van 
de productie van de land- en tuinbouw op 
8 %  van zijn oppervlakte. Tuinbouw is trou
wens ook een belangrijke werkverschaffer: 
bijna 20.000 voltijdse arbeidskrachten vin
den werk in de sector. Op een areaal van 
2.200 ha serres wordt voor 500 miljoen euro 
geproduceerd. Rekening houdend met de 
toelevering, verwerking en distributie staat 
de glastuin bouwketen in voor een omzet 
van circa 5.000 miljoen euro in Vlaanderen.

Actieplan voor duurzame 
glastuinbouw in Vlaanderen

De concurrentiekracht van de glastuin
bouw versterken, de veroudering van het 
glasareaal tegengaan en tegelijk de sector 
stimuleren om duurzaam te produceren: 
dat is de inhoud van het actieplan 'Naar 
een duurzamere glastuinbouw in Vlaan
deren'. Een modern glastuinbouwbedrijf 
met nieuwe mogelijkheden op milieuvlak 
beantwoordt immers beter aan de vraag 
van de consument naar een milieuvrien
delijk product.

Een modern 
glastuinbouwbedrijf 
biedt nog meer 
mogelijkheden voor 
duurzaam telen en 
milieuvriendelijke 
producten
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Vlaamse troeven voor glastuinbouw

In het centrum van de grote consumentenmarkt Europa, met de helft van de Eu
ropese bevolking in een straal van 500 km, en onder het wakend oog en de strikte 
controles van het Belgisch Voedselagentschap ligt de Vlaamse glastuinbouw ideaal 
om zich verder te ontwikkelen. Op lange termijn is glastuinbouw in Vlaanderen erg 
op zijn plaats: het klimaat is hier ideaal voor glastuinders, waardoor ze minder be
roep moeten doen op gewasbeschermingsmiddelen, water en energie dan in concur
rerende landen. Groenten, zoals paprika of tomaat, worden nu al in de recel (dal 
wil zeggen: volgens het lastenboek) nagenoeg biologisch geteeld en hergebruik var 
proceswater vindt volop ingang. Het hoog kennisniveau van onze telers voorziet 
dat binnen afzienbare tijd zowat geheel afgesloten van het milieu kan wo'den ge
produceerd. Kassen kunnen restwarmte valoriseren uit andere industriële processen, 
en de nieuwste technologie laat zelfs toe dat ze straks energie zullen toeleveren 
aan andere sectoren!

W ie  een glastuinbouwbecrijf wil beginnen, 
heeft het moeilijk om een stedenbouwkun
dige vergunning te krijgen. Bestaande be
drijven liggen vaak in verstedelijkt gebied, 
waar de grondprijzen blijven stijgen en 
waar er weinig ruimte is om uit te breiden. 
Buiten die zone staan de overheden vaak 
huiverig om vergunningen af te leveren, 
omdat nieuwe bedrijven de schaarse open 
ruimte zouden aantasten.In het actieplan 
"Naar een duurzamere glastuinbouw in 
Vlaanderen" is de vestiging van glastuin
bouwbedrijven een prioriteit. Vernieuwing 
van de serre-installaties schept namelijk 
mogelijkheden voor duurzamer telen. De 
afdeling Duurzame Landbouw coördineert 
het actieplan Glastuinbouw. Ze werkt in 
drie overleggroepen samen met diverse 
Vlaamse administraties en kabinetten en 
met de sector rond de thematieken ves
tiging, energie en middelengebruik. 
Een van de drie sporen van het beleid om 
vestiging te stimuleren is pilootprojecten 
opzetten voor glastuinbouwbedrijvenzo
nes waar nieuwe samenwerkingsvormen 
kunnen worden uitgetest.

Het huidige Vlaamse areaal glastuinbouw 
is vanaf 1995 aan het verouderen door 
gebrek aan ruimtelijke vestigingsmoge- 
lijkheden als gevolg van het Vlaamse ver- 
gunningsbeleid. Duidelijkheid en actie

was dringend nodig. Daarom werd na een 
doorlichting van de sector - in het bijzon
der op milieuvlak - in 2002 een actieplan 
voorbereid en voorgelegd aan de Vlaamse 
Regering. In maart 2003 keurde de Vlaam
se minister van Leefmilieu en Landbouw en 
de Vlaamse Regering het actieplan 'Naar 
een duurzamere glastuinbouw in Vlaan
deren' goed. Daarmee konden duurzamer 
technieken gestimuleerd worden in een 
moderner kasareaal. In overleg met de sec
tor werden zes maatregelen in dit actieplan 
opgenomen. Die moeten de onontbeer.ijke 
rechtszekerheid bieden nodig voor het op
starten, uitbreiden of vernieuwen van een 
glastuinbouwbedrijf. Vlaanderen stelt zich 
tot doel het vervangingsritme van 100 ha 
serres per jaar minstens terug te halen, het 
areaal van 2.000 ha glastuinbouw nini- 
maal te behouden en de oppervlakte glas
tuinbouw nog duurzamer uit te baten op 
het vlak van nutriënten-, gewasbescher
mingsmiddelen- en energiegebruik. Van 
een aantal bestaande en recent ontwik
kelde technieken om milieudoelstellingen 
te bereiken kunnen onze telers mmers on
voldoende gebruik maken in het veroude
rende serrebestand. In modernere kassen 
kunnen nieuwere technieken voor reductie 
van het gebruik van energie, nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen hun toepas
sing vinden.

De zes maatregelen van het actieplan
'Naar een duurzamere glastuinbouw in 
Vlaanderen' zijn:

1. Meer duidelijkheid creëren rond ver- 
gunningsmogelijkheden voor nieuwe 
serres en uitbreiding van bestaande;

2. Pilootprojecten glastuinbouwbedrijven
zones opstarten;

3. Alternatieve energiebronnen stimuleren 
(zonne-energie, restwarmte, biomassa) 
en de toegang tot aardgas verbeteren;

4. Het gebruik van gewasbeschermings
middelen, nutriënten en energie opti
maliseren;

5. Onderzoek, vorming en voorlichting 
ter ondersteuning van het beleid en de 
noden van de sector op elkaar afstem
men;

6. Overleg tussen overheid en sector voor 
het bijsturen van de maatregelen en de 
opvolging van het actieplan.

De werking rond het actieplan startte op 
in 2003. In oktober 2004 besliste minis
terpresident Leterme het actieplan uit te 
breiden naar de hele tuinbouwsector.
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Acties rond 'vestiging': 
een driesporenbeleid

De Vlaamse overheid volgt drie sporen om 
de vestiging van glastuinbouw te stimule
ren:

1. Ze ontwikkelt een toetsingskader 
voor vestiging in heel Vlaanderen;

2. Op provinciaal niveau kunnen grotere 
glastuinbouwgebieden tot ontwik
keling komen door stimulansen in de 
meest geschikte gebieden (macrozo- 
nes);

3. Pilootprojecten voor glastuinbouw
bedrijvenzones moeten samenwer
king stimuleren tussen tuinders.

Toetsingskader
De werkgroep 'Vestiging van bedrijven' 
verzorgt de uitwerking van maatregelen 
1 en 2. De administratie Ruimtelijke Orde
ning, AMINAL afdeling Land, de Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) en de Admini
stratie Land- en Tuinbouw (ALT) werken 
in deze groep samen met het kabinet van 
minister Van Mechelen, bevoegd voor 
Ruimtelijke Ordening, het kabinet van mi- 
nister-president Leterme, bevoegd voor 
Landbouw, en de Vlaamse provincies.

Eerste prioriteit was glastuinbouwbedrij
ven op het vlak van ruimtelijke ordening 
meer zekerheid te geven over de kansen 
om een nieuw bedrijf op te richten of een 
bestaand bedrijf uit te breiden. Een aantal 
objectieve criteria werden opgesomd als

beoordelingskader voor de administratie. 
De Afdeling Stedenbouwkundige Vergun
ningen werkte aan het uitschrijven van dit 
afwegingskader voor vergunningverlenen
de overheden. Het toetsingskader voor 
vergunningen glastuinbouw werd op initi
atief van minister Van Mechelen in maart 
2004 voorgelegd en goedgekeurd door de 
Vlaamse Regering.

Macrozones
Voor een oplossing op langere termijn 
moest de werkgroep overleggen over 
richtlijnen met het oog op het opmaken 
van specifieke ruimtelijke uitvoerings
plannen voor de glastuinbouwsector in 
de eerstvolgende jaren. Daarom werden 
vanaf het najaar 2004 op de studiever- 
gaderingen van de werkgroep 'Vestiging' 
vertegenwoordigers van de provinciale 
diensten uitgenodigd. Een overzicht van 
de diverse provinciale structuurplannen 
was een eerste aanzet om de provincies 
aan te moedigen werk te maken van grote 
glastuinbouwgebieden en een unifor
mere aanpak over de provincies heen na 
te streven. De objectieve zoekmethodiek 
van de locatiestudies, die in opdracht van 
de ALT door VLM werden afgewerkt in 
2005, leverde kaarten op met de meest 
geschikte gebieden voor glastuinbouw in 
de verschillende provincies. Dat materiaal 
kan de provincies helpen om macrozones 
aan te duiden - dit zijn voldoende grote 
gebieden waar positiever kan omgegaan 
worden met glastuinbouwvergunningen 
dan in de rest van Vlaanderen - of sti
mulansen te geven aan glastuinders. 
Er wordt veel verwacht van de provin

cies, want door het verouderend glas- 
areaai is deze aanmoedigende actie 
dringend nodig om de kritische massa 
glastuinbouw in Vlaanderen te behouden, 
die de afzet en dus de toekomst van de 
sector veilig kan stellen.

Glastuinbouwbedrijvenzones
Als derde prioriteit binnen de werkgroep 
'Vestiging' werd afgesproken werk te 
maken van pilootprojecten voor glas
tuinbouwbedrijvenzones. Dergelijke glas
tuinbouwbedrijvenzones kunnen allicht 
onvoldoende antwoord bieden op de ver- 
vangingsnood van het bestaand veroude
rend glasareaal a rato van 100 ha/jaar. Er 
werd afgesproken dat pilootprojecten po
sitief zullen ondersteund worden door de 
sector zodat nieuwe samenwerkingsmo
gelijkheden geëxploreerd kunnen worden. 
Een aantal oriënterende studiebezoeken 
aan Nederlandse glastuinbouwlocaties le
verden meer zicht op die mogelijkheden.

In de streek van Sint-Katelijne-Waver werd 
de eerste zoekoefening afgewerkt. De re
sultaten werden eind 2004 overgemaakt 
aan minister Van Mechelen. Die gaf op
dracht aan zijn administratie om zo snel 
mogelijk werk te maken van de opmaak 
van een gewestelijk ruimtelijk uitvoe
ringsplan voor glastuinbouw in de regio. 
In 2004 gaf de Administratie Land- en 
Tuinbouw opdracht aan VLM om in de 
overige vier concentratiegebieden voor 
glastuinbouw (Roeselare, het Gentse, 
Beveren-Hamme en Hoogstraten) even
eens een locatiestudie voor glastuinbouw 
te maken. In deze studies werd de ob-

■ Glastuinbouw biedt vele mogelijkheden in het Kyoto-tijdperk: van verhoogde primaire energiebesparing in glastuinbouw- 
WKK, over de toepassing van hernieuwbare energiebronnen, tot serres als zonnecollector ("de kas als energiebron").
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Een toekomst voor glastuinbouw in de W esthoek?

In april 2004 is WES gestart met een onderzoek dat tot doel heeft 
te bepalen "wat de haalbaarheid is van een duurzaam bedrij
venterrein voor glastuinbouw in de Westhoek". Dit onderzoek 
gebeurt in opdracht van het provinciebestuur West-Vlaande'en, het 
ministerie van de Vlaamse gemeenschap (ALT) en de REO-veiling uit 
Roeselare en met cofinanciering van de Europese Unie.

Als eindresultaat van het onderzoek wordt specifiek beoogd:
• de conceptuele - op de Westhoek afgestemde - uitwerking 

van een duurzaam terrein voor glastuinbouw, waarbij maxi
maal drie scenario's zullen worden vooropgesteld:

• een objectief overzicht van de kosten-baten en de kritische 
succesfactoren (zowel kwantitatief als kwalitatief); het on
derzoek beoogt een inventarisatie van de economische en de

milieu- en landschappelijke effecten van de ontw kkeling van 
een duurzaam glastuinbouwterrein;

• de opmaak van een handboek, voor zowel de ontwikkeling als 
het beheer van het terrein;

• het aanduiden van scenario's voor het verwerven (inclusief 
financieren) en het beheren van het terrein.

Gezien het onderzoek specifiek de Westhoek als toepassingsge
bied heeft - zonder evenwel concrete zoeklocaties aan te duiden 
- moet rekening worden gehouden mei de randvoorwaarden die 
eigen zijn aan de streek, zowel op het landbouw-economisch, 
ruimtelijk als op het landschappelijk vlak. Net ir dit laatste, na
melijk het integreren van de (landbouw-)economische, maat
schappelijke, milieu- en ruimtelijke aspecten bij de conceptuele 
uitwerking van het terrein, situeert zich de toegevoegde waarde 
van het onderzoek.

jectieve zoekmethodiek uitgewerkt die 
gebaseerd is op het toetsingskader voor 
vergunningen en onder meer gebruik 
maakt van GIS-gegevens. De meest ge
schikte gebieden werden verder onder
zocht en verkend. Een aantal geschikte 
gebieden voor de pilootprojecten glastuin
bouwbedrijvenzones werden aangeduid. 
De resultaten van de studies zijn intussen 
ter beschikking. In opdracht van de ALT, 
het provinciebestuur West-Vlaanderen en 
de REO Veiling wordt nu het concept voor 
zo'n glastuinbouwbedrijvenzone verder 
uitgewerkt. Het onderzoeks- en adviesbu
reau WES moet een antwoord formuleren 
op vragen als: hoe grond verwerven, hoe 
richten we een bedrijvenzone in, welke 
samenwerking kan tuinders aantrekken, 
wat zijn de kosten/baten en wie wil of kan 
partner zijn in projecten voor een dergelijk 
glastuinbouwbedrijventerrein?

Acties rond 'energie'

De werkgroep 'Energie' - de derde maat
regel van het actieplan - was dit jaar zeer 
actief in de voorbereiding van het Vlaams 
klimaatbeleidsplan 2306-2012. Om de Ky- 
oto-doelstelling in 2012 te helpen realise
ren in Vlaanderen werd alvast een overleg 
opgestart met verschillende actoren van de 
maatschappij (organisaties, wetenschap
pers, bedrijven, burgers, administratie). 
Dit overleg kreeg de naam "Klimaatcon- 
ferentie" en ging van start op 6 juni 2005.

De doelstelling is een breed draagvlak te 
creëren voor maatregelen die leiden tot de 
vermindering van de uitstoot van broeikas
gassen in de verschillende sectoren. Voor 
de glastuinbouw, die verantwoordelijk is 
voor 7 0 %  van het energiegebruik van de 
sector land- en tuinbouw, werden in dit 
kader vier concrete acties uitgeschreven 
door de werkgroep 'Energie'.

1. Gebruik van duurzame en her
nieuwbare energiebronnen

Een belangrijke uitdaging voor de glas
tuinbouw lig: in de verdere omschakeling 
van zware stookolie naar aardgas, op
alle vlakken een milieuvriendelijkere ener
giebron voor verwarming. Dat zal zowel 
de uitstoot van broeikasgassen, zoals C 0 2
- in het kader van de Kyoto-doelstelling - 
als de emissie van andere polluenten (NOx, 
S0 2) - in het kader van de emissierichtlijn
- gevoelig verminderen. In eerste instantie 
kan de overschakeling naar aardgas aan
trekkelijker worden door de uitbreiding 
van het gasdistributienet en gasaanslui
tingen tegen een aanvaardbare kostprijs 
mogelijk te maken.

Glastuinbouw biedt verder ook vele moge
lijkheden om restwarmte te valoriseren
Bij anaërobe vergisting, mestverwerking, 
(afval)verbranding en zeker ook bij elek
triciteitsproductie in klassieke industriële 
warmtekrachtkoppeling (W KK) ontstaan 
lagetemperatuurswarmtestromen die de

glastuinbouw nog kan benutten en waar
voor certificaten kunnen verstrekt wor
den. Hernieuwbare energiebronnen,
zoals plantaardige olie, biodiesel, biomas
sa (hout, energiegewassen, plantenafval 
of bermmaaisel, ...), biogas - eventueel in 
combinatie met W KK - kunnen als ener
giebron voor glastuinbouw dienen. 
Ze zullen in het kader van het Vlaams 
klimaatbeleidsplan gestimuleerd worden. 
Door clustering van bedrijven, zowel 
in bestaande concentraties van glastuin
bouwbedrijven als doo' de ontwikkeling 
van nieuwe glastuinbouwbedrijvenzones, 
kunnen dan schaaleffecten gecreëerd 
worden. Industriële CO,-reststromen kun
nen eveneens gevalorseerd worden in 
glastuinbouw als plantenmeststof.

Helemaal nieuw is het principe "Kas als 
energiebron". Door de kas te gebruiken 
als een gigantische zonnecollector en de 
warmte op te slaan in de grond kan de 
glastuinbouwsector to : 4 0 %  duurzame 
energie leveren aan warmteverbruikers, 
zoals zwembaden en ziekenhuizen. 
Dit procédé is weliswaar kapitaalsintensief, 
maar verhoogt de productie met 2 2% . 
Het zou tegelijkertijd zorgen voor 3 0 %  
besparing oo fossiele energie en C 0 2- 
emissie, beperking van het watergebruik 
met 5 0 %  en beperking van het gewasbe- 
schermingsrriddelengebruk met 8 0 % , zo 
leerde een eerste Nederlands proefproject 
van meer dan 1 ha in 2004. Het instituut 
voor de aanmoediging van Innovatie door
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Wetenschap en Technologie In Vlaande
ren (IWT) subsidieert in 2005-2007 een 
proefproject in Sint-Katelijne-Waver en in 
Meerle, in afwachting van realisaties op 
praktijkschaal in een mogelijk pilootpro
ject.

2. Energiebesparende steunmaatrege
len

Er bestaan in Vlaanderen verschillende 
financiële steunmaatregelen voor ener
giebesparing waarop de glastuinbouwer 
een beroep kan doen. Die federale en re
gionale steunmaatregelen zijn soms nog 
onvoldoende bekend en kunnen beter op 
elkaar afgestemd worden. Een uniform 
beleid vormt hier de uitdaging.

3. Oprichting kenniscentrum energie
technologie

Om informatiedoorstroming van ener
gietechnologie in de glastuinbouw te 
kanaliseren en de vele mogelijkheden te 
stimuleren werd de ontwikkeling van een 
permanent kenniscentrum voor energie
technologie weerhouden als een belang
rijke actie. Dat kenniscentrum moet kennis 
en middelen samenbundelen tot één aan
spreekpunt voor telers, toelevering en ad
viesdiensten, met speciaal aandacht voor 
de toepassing van hernieuwbare energie
bronnen.

4. Warmtekrachtkoppeling (WKK) in 
de glastuinbouw

Een laatste actie wil warmtekrachtkoppe
ling opnieuw stimuleren. Warmtekracht
koppeling produceert gelijktijdig energie 
en warmte met een besparing van 3 0 %  op 
input. De glastuinbouw is tot 2003 goed 
geweest voor de helft van het geïnstal
leerd vermogen in Vlaanderen: de sector 
realiseerde de hoogste primaire energie
besparingen door de recuperatie van C 0 2 
als plantenbemesting. Een groot deel van 
de C 0 2, gegenereerd in de WKK-motor 
gaat in de tuinbouw immers niet verloren 
zoals bij andere WKK-installaties, maar 
wordt via rookgaswassing gerecupereerd 
en vastgelegd in de plantenmassa. Ook de 
warmte van het gebruikte C 0 2-gas in de 
serres gaat niet verloren en leidt tot ener

giebesparing. In de vrijgemaakte energie
markt zijn de glastuinbouwtoepassingen 
van W KK  wat achterwege gebleven. Dank
zij het nieuw certificateninstrumentarium 
kan nu zelfs de toepassing van groene 
stroom en W KK  gecombineerd worden in
gezet in glastuinbouw.

Acties rond 'middelengebruik'

Recente acties uit het actieplan rond 'mid
delengebruik' hebben onder meer te maken 
met de inzet van experts bij de keuze van 
de Best Beschikbare Technieken (BBT) 
voor duurzame glastuinbouw die het mi
lieu sparen, met het opzetten van een reeks 
demonstratieprojecten rond recircula
tie en hergebruik van voedingswater, 
met het redigeren van een samenvattende 
brochure hierover met tips voor tuinders 
en tenslotte ook met het aanbrengen van 
milieu- en landbouwkundig verantwoorde 
toepassingsmethoden van restwater en 
restfyto. Een twee jaar lange studieop

dracht die het gebruik van nutriënten en ge
wasbeschermingsmiddelen in de tuinbouw 
grondig inventariseert en reductievoorstel- 
len formuleert werd uitbesteed door de ALT. 
De resultaten van de studie zullen medio 
2006 kunnen worden voorgesteld.

Besluit

Het actieplan van de Vlaamse regering 
'Naar een duurzamere glastuinbouw in 
Vlaanderen' heeft al belangrijke stappen 
gezet om de sector te kunnen stimule
ren om nog duurzamer te produceren. 
Het omkaderende beleid, zowel op het 
vlak van landbouw, ruimtelijke ordening, 
energie als milieu, is mede bepalend 
om dit ook effectief mogelijk te maken. 
Een sterk element is dat alle partijen in 
overleg meedenken en volop hun mede
werking verlenen aan de uitvoering van 
het actieplan. Op die manier kan de weg 
om de doelstellingen in het actieplan te be
reiken samen verder afgelegd worden. ■

f e i
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Naar een nieuwe verhouding 
tussen 'landbouw' en 'ruimte'
Rik HO UTH A EVE • Afdelingshoofd ruimtelijke planning, W ES

Landbouw is en blijft - ook in de nabije toekomst - de belangrijk
ste gebruiker van de open ruimte in Vlaanderen. West-Vlaanderen 
is daarenboven de meest 'landelijke' van de Vlaamse provincies1. 
De landbouw heeft dan ook nood aan geschikte en voldoende 
ruimte om zich te handhaven. Gelet op de belangrijke economi
sche betekenis van de landbouw en aanverwante sectoren is dit 
een rechtmatige eis. In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen worden momenteel de gebieden van de agrarische 
structuur afgebakend.

Omgekeerd heeft de open ruimte ook nood aan de landbouw. 
Landbouw modelleerde onze landschappen en vrijwaart de open 
ruimte. Landbouw doet dit evenwel meer en meer in partnerschap 
met of naast andere functies in de open ruimte (natuurbeleving en 
-ontwikkeling, landschapsbehoud en recreatie en toerisme). Onder 
invloed van een wijzigend Europees landbouwbeleid is te verwach
ten dat de verbreding van de landbouwbedrijfsvoering met andere 
dan landbouwactiviteiten en de functiewijzigingen van uitgesto
ten landbouwgebouwen zal toenemen, ook in West-Vlaanderen.

We vragen ons af welke de ruimtelijke gevolgen van deze ontwik
kelingen zijn. In het kader van de nu lopende planningsprocessen 
voor de afbakening van de agrarische, natuurlijke en bosstructuur 
in het buitengebied is dit een brandend actuele vraag. Het ruim
telijk beleid aarzelt immers om het haar vertrouwde afbakenen en 
vrijwaren van gebieden voor de beroepslandbouw open te trek
ken naar een meervoudig ruimtegebruik in het 'verstedelijkende' 
Vlaamse buitengebied. In dit artikel worden de uitdagingen van 
een dergelijke meer complexe aanpak onderzocht op basis van de 
recente praktijk met de afbakening van het buitengebied en nieu
we inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Impact van een veranderend 
landbouwbeleid

Het Vlaamse agrarische landschap is resul
tante van een eeuwenlange ontwikkeling 
waar vooral, in termen van morfologische 
en functionele impact, het Europese land
bouwbeleid doorwoog. Het buitengebied 
weerspiegelt de naoorlogse groeifase en 
vertoont een hoog-productivistisch karak
ter2. Op basis van technologisch-financiële 
innovaties kende de landbouw een aanzien
lijke schaalvergroting. Hiermee werd beant
woord aan de Europese doelstelling om een 
zelfvoorzienende landbouw te organiseren. 
Maar het platteland heeft recent een grote 
metamorfose ondergaan: het aantal land
bouwbedrijven loopt fors terug, meer en 
meer gezinnen wonen op het platteland, re
creatie en toerisme wordt er actief aangebo
den, ... Het productielandschap maakt stap 
voor stap plaats voor een consumptieland- 
schap waarin - naast de productie van klas
sieke landbouwproducten - het platteland 
zelf als product wordt aangeboden, naast de 
creatie van meerwaardeproducten zoals vor
men van recreatieve landschapsbeleving3.

Daarnaast geven de visies over de verdere 
wijzigingen van het Europese landbouw- 
en plattelandsbeleid aan dat het platte
land niet langer uitsluitend op landbouw 
zal gebaseerd zijn en dat diversificatie 
- zowel binnen als buiten de landbouw
sector - wordt nagestreefd om leefbare en 
duurzame plattelandsgemeenschappen te 
bevorderen.

Omdat landbouw in oppervlakte de groot
ste ruimtegebruiker in het Vlaamse buiten-
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■ Vakantiehoeve "Briesland", A lveringem

DE UITDAGING VOOR 
DE RUIMTELIJKE 
PLANNING BESTAAT 
ERIN STAD EN 
PLATTELAND 
NIET LANGER ALS 
TEGENPOLEN TE 
BESCHOUWEN

gebied is en blijft, hebben deze Europese 
wijzigingen duidelijk zichtbare gevolgen 
voor de maatschappelijke en ruimtelijke 
rol en positie van de landbouw en het bui
tengebied in Vlaanderen. Deze verbreding 
heeft op vandaag reeds resultaten. Uit een 
studie van de Vakgroep Landbouwecono
mie van de Universiteit Gent blijkt dat circa 
15%  van het inkomen van West-Vlaamse 
bedrijven gebaseerd is op zulke strate
gieën en dat voor ruim 300 bedrijven de 
verbreding zorgt voor meer dan 3 0 %  van 
het bedrijfsinkomen.

Landbouw in het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen

De benadering van de landbouw in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
is evenwel vooral vanuit een economische 
invalshoek ingegeven. Gebaseerd op eco
nomische vooruitzichten voor zeven types 
van 'agro-business-complexen', voor de 
periode 1991 tot 2000, werd een ruimte- 
begroting van 750.000 ha vooropgesteld4. 
Via afbakening in ruimtelijke uitvoerings
plannen moet deze voor de beroepsland- 
bouw worden gevrijwaard.

Beleidsmatig wordt evenwel slechts in be
perkte mate een differentiatie nagestreefd. 
Deze differentiatie moet vooral ruimtelijke

concentraties van grondloze veehouderij, 
intensieve grondgebonden tuinbouw in 
open lucht en tuinbouw onder glas of plas
tiek versterken en ondersteunen. De gewij
zigde economische ontwikkelingen op het 
platteland, zoals de landbouwverbreding 
en functiewijzigingen van agrarische ge
bouwen, werken aldus nauwelijks door in 
de huidige ruimtelijke planning.

De eerste ervaringen met de afbakeningen 
van de agrarische en natuurlijke structuur 
lijken de vrees voor een functiescheiding 
op het platteland, door middel van het ma- 
cro-zoneren van eerder 'mono-functionele' 
gebieden, te bevestigen. De huidige ruim
telijke planning van het buitengebied wordt 
daarmee blijvend schatplichtig aan het na
oorlogse verhaal van modernisering en het 
vrijwaren van grote landbouwgebieden.

De planningsbenadering van het RSV is 
tevens gevat door een andere fundamen
tele en taaie planningstraditie. Deze gaat 
uit van de idee dat stad en platteland te
genpolen zijn. Het trekken van een schei
dingslijn tussen stedelijke gebieden en het 
buitengebied, en het hieraan gekoppeld 
'verschillend ruimtelijk beleid', maakt deel 
uit van dit discours. Het duwt 'landbouw
gebieden' in een strategische positie in 
het kader van een streven om de verstede
lijking 'in te dijken'.

Nieuwe benaderingen voor 
de ruimtelijke planning van 
het buitengebied?

Het buitengebied wordt evenwel veel- 
zijdiger en sluit meer en meer aan bij de 
'verstedelijkte' Vlaamse samenleving. Zo 
stelt Hans Mommaas5 vast dat in de ruim
telijke organisatie van de 'vrije tijd' de stad 
lange tijd de aanbieder was van cultuur
participatie en uitgaan. Hiervoor werden 
allerlei voorzieningen uitgewerkt en bood 
de stedelijke publieke ruimte (straten, plei
nen en parken) een plaats tot ontmoeting 
en beleving. De explosieve ontwikkeling 
van de stad in de vorige eeuw bracht met 
zich mee dat voor de vrije tijd ook rond 
de stad allerhande parken, sportterreinen, 
dagrecreatie domeinen, groendomeinen, 
kampeerterreinen, enz. ontstonden. In het 
buitengebied werden, vanuit de stad gere
gisseerde, duidelijk afgebakende terreinen 
voor rust en verpozing aangelegd. Inter
acties tussen stad en stadsrand en tussen 
stedelijk gebied en buitengebied werden in 
die mate dynamisch dat ze zich van denk
beeldige planologische lijnen weinig aan
trokken. Plaatsen buiten de stad fungeren 
als ontmoetingsplaatsen voor de stedelijke 
bevolking en zijn gericht op beleving en en
tertainment (shoppingcentra, outletcentra, 
attractieparken, evenementweiden, ...), 
net zoals plaatsen binnen de stad.

I/1/E5 19
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De afgebakende 'stad' is, hoe belangrijk 
ook als ontmoetingsplaats, niet langer het 
unieke ordenend kader voor deze activitei
ten. Hans Leinfelder6 ontwaart hier zelfs 
de aanzet tot een fundamentele omslag in 
het planningdiscours betreffende het bui
tengebied.

Hij stelt vast dat de stedelijke ontmoe
tingsplaatsen of publieke ruimten waar 
sociaal-culturele uitwisseling tussen ver
schillende subculturen traditioneel plaats
vond-marktpleinen, hoofdstraten, parken 
- deels hun betekenis verliezen. Daarnaast 
ontwikkelen er zich eigentijdse publieke 
ruimten die inspelen op mobiliteit, bijvoor
beeld in de stedelijke periferie. Het gemak 
waarmee plaatsen in het buitengebied 
bereikt worden, speelt in op deze toene
mende interacties en legt zo nieuwe ruim
telijke relaties. Qua bereikbaarheid vormt 
het buitengebied immers eveneens een 
geschikt kader voor wat Leinfelder "een 
nieuwe sociaal-culturele opgave" noemt.

Leinfelder ziet de mogelijkheden van de 
open ruimte om ontmoetingsplaats te 
zijn van verschillende maatschappelijke 
groepen (landbouwers, bewoners van het 
buitengebied, passanten, grootgrond
bezitters, jagers, ... en ook stedelijke 
recreanten). Verder beschouwt hij de mo
gelijkheid om open ruimte ook als visuele 
publieke ruimte te begrijpen (zoals een 
plein of een park voor de omwonenden 
in de stad) waardoor er ook een duide
lijke meerwaarde ontstaat. In relatie tot 
de landbouwersgemeenschap kan worden 
gedacht aan boerderijcampings, kinder
en stadsboerderijen, vogelkijkhutten langs 
ganzenweiden, kleine nieuwe woning- of 
bedrijvenclusters of horecazaken op of 
aansluitend bij het erf van bestaande land
bouwbedrijven.

In abstractere termen komt, volgens 
Leinfelder, een vertaling naar de ruimte
lijke planning neer op het vinden van een 
evenwicht tussen de private sfeer (rechten 
van traditionele gebruikers/landbouwers, 
plichten van andere gebruikers van het 
buitengebied) en de publieke sfeer (plich
ten van traditionele gebruikers/landbou
wers, rechten van andere gebruikers) van 
het buitengebied. Niet door het exclusief

■ Hoevehotel 'Bladelijn', Diksmuide

zoneren of afbakenen van gebieden voor 
natuur en landbouw, maar door het be
grenzen van de private en de publieke 
ruimte, kan het ruimtelijk beleid voor het 
buitengebied opnieuw een maatschappe
lijk ingebedde activiteit worden.

Daarnaast wijzen we nog op de moge
lijkheden van de structurerende werking 
van open ruimte voor de verdere verste
delijking. In een sterk verstedelijkt Vlaan
deren biedt de omringende open ruimte 
bijzondere kwaliteiten voor woonwijken 
en werkomgeving.

De uitdaging van de ruimtelijke planning 
bestaat dus in het bevorderen van derge
lijke ontmoetingsplaatsen. Dit kan in een 
buitengebied dat niet langer als 'negatief1 2 3 4 5 6 
van de stad wordt ervaren, maar inte
gendeel openstaat voor de 'verstedelijkte 
samenleving', en daar zelfs, met eigen 
kwaliteiten, integraal deel van uitmaakt.

Besluit

Het is frappant om vast te stellen dat er een 
kloof gaapt tussen de meer multi-functio- 
nele 'feitelijke' ontwikkeling van het buiten
gebied en de 'formele' ruimtelijke planning, 
die een scheiding van functies nastreeft. In 
de termen van Leinfelder (2005) staat de 
ruimtelijke planning voor een dilemma. Of 
ze kiest resoluut voor de afbakening van 
monofunctionele landbouwgebieden, wat 
vooral ten goede komt van de in opper
vlakte beperkte, economisch 'sterke' land
bouwsectoren. Of ze werpt zich in het - vrij 
onvertrouwde - verhaal van functieverwe- 
ving en meervoudig ruimtegebruik dat ech
ter van toepassing is op het overgrote deel 
van het buitengebied.

Van de beleidsaandacht voor het buiten
gebied moet dus verwacht worden dat ze 
ruimer is dan de focus op de economische 
aspecten, net zoals ook 'plattelandsbeleid' 
zich stilaan meer loswerkt uit het sectorale 
landbouwbeleid.

W e staan, met andere woorden, voor een 
zoektocht naar nieuwe ruimtelijke con
cepten voor het buitengebied, en in het 
bijzonder voor de plaats van de landbouw. 
Het komt erop aan complementariteit en 
meervoudig gebruik van het buitengebied 
te onderzoeken.

Ook in West-Vlaanderen is stedelijkheid 
verstrengeld met het buitengebied en 
wordt in allerlei afbakeningsprocessen 
gezocht naar een 'eigen1 afbakening. In 
plaats van krampachtig nieuwe 'grenslij
nen' tussen stad en platteland te trekken 
kan misschien een meer zinvolle inrich
ting gevonden worden door eens over de 
muurtjes te kijken. Zo kan tussen stad en 
platteland een eigen ruimtelijke dynamiek 
tot stand komen waarin de landbouw zijn 
plaats vindt en ondersteunend is in de cre
atie van meerwaarden. Het zal een ver
breding van het buitengebied ten goede 
komen, anders dreigt verschraling. ■

1 In West-Vlaanderen wordt 68% van de ka
dastrale oppervlakte gebruikt door de land
en tuinbouw. In Vlaanderen is dit 46% . 
(Gegevens volgens het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen (2002), Infor
matief gedeelte, blz. 54).

2 Meert H. (2003), Wie construeert het nieuwe 
Vlaams consumptielandschap ?, in Ruimte & 
Planning, jg; 23, nr. 2, p. 80-85.

3 Nuttens, B (2005), De adoptie van het plat
teland door de stad, p. 59-71, in Allaert G. 
en Leinfelder H. (eds.), Parkbos Gent. Over vi
sievorming en beleidsnetwerking, Academia 
Press, Gent.

4 Viaene j., De Craene A., Devolder V. (1993), 
Landbouw en ruimte in Vlaanderen, Univer- 
siteit Gent, Vakgroep Landbouw Economie, 
i.o.v. AMINAL-Afdeling Land.

5 Mommaas, H. (2000), De culturalisering van 
stad en land. Van ruimtelijke ordening naar 
ruimtelijke vormgeving, in Stedebouw en 
Ruimtelijke Ordening, nr. 5, p. 7-13.

6 Leinfelder, H. (2005), Wordt het Parkbos de 
Gentse "Groenplaats"?, Naar een alternatie
ve ruimtelijke perceptie van het buitengebied 
in de Vlaamse verstedelijkende samenleving, 
p. 41-58 in Allaert G. en Leinfelder H. (eds.), 
Parkbos Gent. Over visievorming en beleids
netwerking, Academia Press, Gent.
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De REO Veiling
van A(ardbeien) tot Z(ilveruien)
Reportage: Sabine Simoens, W ES

De REO Veiling in Roeselare is de op één na 
grootste groenten- en fruitveiling van ons land. 
W ie voor het eerst een verkoop bijwoont in 
de indrukwekkende veilingzaal is wellicht ver
rast dat er helemaal geen groenten of fruit te 
bespeuren vallen. Wel zes grote klokken die 
verschillende stukken informatie tegelijkertijd 
geven en lampjes die razendsnel van de hoog
ste naar de laagste prijs lopen. De groothan
delaars, exporteurs en distributeurs in de zaal 
laten zich niet uit hun concentratie brengen. 
Het ziet er allemaal nogal abstract uit. Na een 
gidsbeurt door communicatieverantwoordelijke 
A nn Van Nieuw enhove en een gesprek met al
gemeen directeur, Noël Keersebilck wordt de 
werking van de REO Veiling alvast duidelijk. 
Welkom in een wereld waar alles in het teken 
staat van onze dagelijkse portie verse groenten 
en fruit!

■ Algemeen directeur REO Veiling, Noël Keersebilck: "Wij ge
loven in de familiale bedrijfsstructuren in West-Vlaanderen, 
op voorwaarde dat de bedrijven meer gaan samenwerken."

Hoe profileert de REO Veiling zich?
De REO (Roeselare En Omstreken) Vei
ling is een coöperatieve groenten- en 
fruitveiling. Ons doel is het commerciali
seren van verse groenten en fruit die ge
produceerd en aangevoerd worden door 
de individuele leden-producenten van 
de coöperatie. Op die manier betekent 
de veiling een stimulans voor de ont
wikkeling van de tuinbouw in de regio. 
De REO Veiling bestaat 60 jaar en nog 
steeds zijn de aandeelhouders (gewezen) 
tuinders. Ondertussen heeft de REO Vei
ling een uitstekende reputatie wat betreft 
de kwaliteit van de aangeboden groenten

en fruit. Kwaliteit is een prioriteit voor de 
REO Veiling, gezien wij een afzetorgani
satie zijn voor de versmarkt. Groenten 
bestemd voor de diepvriessector volgen 
andere wegen.

Hoe verloopt de veiling van groenten 
en fruit precies?
Groenten en fruit worden simultaan ver
kocht. Dat wil zeggen dat eenzelfde 
product op hetzelfde ogenblik in alle 
Belgische veilingen te koop aangeboden 
wordt en kan gekocht worden door elke 
koper, waar hij zich ook bevindt.

Door de simultane verkoop kan dus 
aangekocht worden vanuit een ande
re veilingszaal?
Meer zelfs, het is ook mogelijk van thuis 
uit. Dank zij doorgedreven technologie 
volgt nu al bijna een kwart van de kopers 
de prijsvorming op de klok vanuit het 
eigen kantoor en doet zo de aankopen. 
De 'virtuele veilingzaal' zorgt voor een 
vlottere handel en is vooral belangrijk voor 
buitenlandse kopers. Thuisaankoop is zo 
succesvol dankzij de kwaliteitsgaranties 
die REO biedt. Groenten of fruit worden 
trouwens niet meer - zoals vroeger - ge
toond in de veilingzaal. De aankopers kun-
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nen blindelings vertrouwen op de codes 
op de klok. Deze codes geven de kwaliteit 
en sortering van de producten weer, zoals 
bepaald in de lastenboeken van Flandria 
en geldend voor alle Vlaamse veilingen.

De REO Veiling is - na de Mechelse Vei
lingen - de grootste van België. Over 
welke hoeveelheden groenten en fruit 
gaat het dan?
Per jaar verhandelt de REO Veiling maar 
liefst 180.000 ton voor de versmarkt. Dat 
is een enorm volume, maar in Europees 
perspectief neeft dit weinig impact. Het 
gaat om slechts 0 ,5 %  van de markt. Van
daar het belang van samenwerking tussen 
de zes Belgische veilingen die tot LAVA 
(Logistieke en Administratieve Veiling- 
associatie) behoren. De oprichting van het 
Flandria label is één van de gemeenschap
pelijke initiatieven om de kwaliteit van de 
diverse veilirgen op elkaar af te stemmen. 
Andere activiteiten zijn het bundelen van 
onderzoeksmiddelen en het coördineren 
van de marketing.

Merkgroenten en keurfruit

EurepGAP (European Retail Producers, Good Agriculturai Practice) staat voor de eisen 
die in mondiaal verband aan land-en tuinbouwbedrijven worden gesteld in verband 
met voedselveil gheid, duurzaamheid en kwaliteit. De normen liggen vast in een 
protocol dat door 26 Europese marktorganisaties is opgesteld. De REO Veiling be
haalde als eerste Belgische veiling het aroepscertificaat om EurepGAP-controles uit 
te voeren. Tweederde van de productie verloopt reeds volgens deze strenge Britse 
normen.

Flandria is hé: Belgische keurmerk 
en wordt gebruikt door de zes be
langrijkste Vlaamse groenten- en 
fruitveilingen. Het keurmerk garan
deert milieubewuste teelt, kwaliteit 
en versheid.

Fine Fleur is een kwaliteitslabel voor 
'ongewone' groenten, zoals aardpe
ren, bundelzwammen of koraalsla, en 
voor het topgamma van de alledaagse 
groenten. Fine Fleur is een initiatief dat 
uitgaat van de REO Veiling en wordt 
verkocht in een beperkt aantal West- 
Vlaamse speciaalzaken.
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Traceerbaarheid stroomopwaarts en stroomafwaarts

De wet op de voedselveiligheid die sinds 1 januari 2005 van toepassing is, mikt op 
drie zaken: autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid. Met de eerste twee 
heeft de REO Veiling al ruime ervaring. Voor de optimalisatie van de traceer
baarheid investeerde de veiling dit jaar zo'n 3 miljoen euro in mobiele aan- 
voerstations en nagelnieuwe, geautomatiseerde heftrucks. De herkomst van 
de producten kan altijd teruggevonden worden aan de hand van het etiket op de be
treffende verpakking en de paletkaart met barcode die alle informatie bevat om het 
product, de teler en de veiling te identificeren. Ook van de aankoper wordt verwacht 
dat hij een paletkaart maakt met gegevens over de levering. Omgekeerd weet de 
veiling ook waar de producten terechtkomen. Deze traceerbaarheid stroomopwaarts 
en dan stroomafwaarts laat de veiling toe om zelf proactief eventuele problemen af 
te blokken of op een gerichte wijze terug te kunnen keren tot bij de bron.

Veiling

Werken met verse producten impli
ceert een zo kort mogelijke door
looptijd. Hoeveel tijd verloopt er 
tussen het oogsten en verkopen van 
de groenten?
De telers brengen hun producten onmid
dellijk na de oogst naar de veiling. W ij 
doen er op onze beurt alles aan om de 
keten zo kort mogelijk te maken. Zo be
schikt de REO Veiling over een moderne 
neerzetloods die vlot toegankelijk is via 
16 automatische inrijpoorten. De produ
centen brengen zelf de hoeveelheid, de 
kwaliteit en de sortering van hun groen
ten en fruit in het verkoopsysteem in. 
Dit wordt gecontroleerd door een kwali- 
teitsverantwoordelijke van de veiling. Elk 
product wordt in koelcellen in optimale 
omstandigheden bewaard tot de volgende 
ochtend. Direct na de veiling worden de 
groenten en het fruit met koelvrachtwa- 
gens naar de winkelpunten gebracht. W e 
mogen dus gerust over dagverse produc
ten spreken. Dat is nooit een probleem 
geweest in België, waar de afstanden so
wieso kort zijn, maar naar het toenemend 
aantal buitenlandse kopers toe moeten 
we dezelfde kwaliteit kunnen garanderen. 
Onder druk van de grootdistributie - dus 
eigenlijk de consument - hebben we als 
tussenhandelaar nu werk gemaakt van de 
traceerbaarheid van het product, nog voor 
het wettelijk verplicht wordt. (zie kader)

Verhandelt de REO Veiling uitslui
tend groenten en fruit uit onze regio? 
En welk is het afzetgebied?
Zoals gezegd werken we met lokale telers

en daarnaast hebben we drie aanvoerplat- 
formen: Poperinge (AFCO West), Wetteren 
en een samenwerking met de veiling van 
Saint-Omer (Noord-Frankrijk) waar vooral 
witloof en bloemkolen vandaan komen. Het 
afzetgebied van de REO Veiling situeert zich 
in West-en Oost-Vlaanderen en de agglo- 
maratie Rijsel (veeleer dan Brussel). Vandaar 
dat we er alle belang bij hebben om ons te 
richten tot onze zuiderburen.

Welke zijn de uitdagingen voor de 
toekomst van de REO Veiling?
W e zijn zeer toekomstgericht bezig: 
De REO Veiling gelooft in de familiale 
bedrijfsstructuren in West-Vlaanderen, 
maar wel op grotere schaal. Bedrijven 
zullen meer moeten gaan samenwerken. 
Momenteel lopen er voorstudies naar de 
haalbaarheid van clustervorming in de 
glastuinbouw. De veiling zal een rol moe
ten gaan spelen die verder gaat dan louter 
verkoop. W e moeten die producten gaan 
zoeken die voldoen aan de steeds stren
gere eisen van onze afnemers. De veiling 
streeft er ook naar dat er geproduceerd 
wordt waar er vraag naar is, én op een 
manier die gevraagd wordt. Zo kunnen 
we de consument groenten en fruit van 
uitstekende kwaliteit bieden die in milieu
vriendelijke omstandigheden geteeld en 
verpakt worden. De REO Veiling investeer
de dit jaar in totaal bijna 12 miljoen euro: 
3 miljoen om de traceerbaarheid van de 
producten te garanderen en bijna 9 mil
joen euro om te voldoen aan de HACCP- 
richtlijnen. W e hopen nu in orde te zijn 
voor de komende tien jaar...! ■
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HOOPVOLLE VOORUITZICHTEN
Verloop van de sociaal-economische indicatoren en de 
conjunctuur in West-Vlaanderen
Nele Depestel • GOM - West-Vlaanderen

Uit de conjunctuurindicator van
de Nationale Bank blijkt dat 
het vertrouwen van de West- 
Vlaamse ondernemers zich 
verder herstelt. Er is de laatste 
maanden een positieve trend 
vast te stellen in de evolutie 
van de brutowaarden, wat zich 
ondertussen ook heeft vertaald 
in een stijgende trend van de 
afgevlakte curve (zie figuur 1). 
Ook de evolutie van de verschil
lende sociaal-economische indi
catoren stemt hoopvol.

De evolutie van de werkloosheidscijfers
werd tot september 2005 in ongunstige zin 
vertekend door een aantal administratieve 
wijzigingen. Vanaf oktober 2005 wordt op 
jaarbasis weer een identiek gedefinieerde

groep van werklozen vergeleken. Uit deze 
vergelijking blijkt dat het aantal werklozen 
op jaarbasis daalde. In september en oktober 
waren er wel lichte toenames van het aantal 
jeugdwerklozen op jaarbasis.

De West-Vlaamse vacaturemarkt doet het 
in 2005 beter dan in 2004. Vanaf april ont
vangt de VDAB duidelijk meer vacatures in het 
normaal economisch circuit (exclusief interim- 
vacatures). Daarnaast zijn er vanaf april ook 
meer openstaande vacatures op het einde van 
de maand. Als we rekening houden met het 
aanbod van de interimsector zijn de toenames 
op jaarbasis nog groter. De tijdelijke werk
loosheid daalde in het eerste kwartaal van 
2005, steeg opnieuw in het tweede kwartaal 
van 2005, maar daalde dan weer in het derde 
kwartaal van 2005. Globaal was er in de eer
ste drie kwartalen van 2005 een afname.

De omzet, uitvoer en investeringen van
de grote ondernemingen met zetel in West- 
Vlaanderen blijven verbeteren. Bij de opmaak 
van dit overzicht waren wel slechts cijfers

De reeds gekende 
cijfers voor 2005 
tonen globaal minder 
tijdelijke werkloosheid 
en meer openstaande 
vacatures.
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Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
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BRON: NBB, Verwerking: GOM - West-Vlaanderen

beschikbaar tot en met juli 2005. In de eerste 
zeven maanden van 2005 steeg het omzetcij
fer met ruim 3 % , de uitvoer met ruim 6 %  en 
de investeringen met ruim 16% ten opzichte 
van dezelfde periode van 2004. De evolu
tie van het aantal faillissementen in West- 
Vlaanderen tempert op het eerste gezicht 
misschien het producentenvertrouwen: er 
gingen van januari tot en met oktober 2005 in 
West-Vlaanderen immers bijna 10% meer on
dernemingen overkop op jaarbasis. Wanneer 
we echter kijken naar het aantal verloren jobs

door faillissementen, stellen we een afname 
met ruim 14% vast.

De indicatoren van het consumentenver
trouwen zijn ook aan de beterhand. De om
zet in de kleinhandel steeg in de eerste zeven 
maanden van 2005 op jaarbasis. Het aantal 
vergunde nieuwbouwwoningen bleef in de 
eerste negen maanden van 2005 nagenoeg 
status quo op jaarbasis, maar het aantal ver
gunde nieuwbouwgebouwen steeg met bijna 
13%. Deze vaststelling biedt gunstige vooruit

zichten voor de bouwsector. De inschrijvingen 
van nieuwe personenwagens - cijfers tot en 
met oktober 2005 - dalen weliswaar ten op
zichte van 2004 (salonjaar), maar ten opzichte 
van 2003 is er wel een toename. ■

' Opmaak oktober 2005

■ Het volledige conjunctuuroverzicht vindt 
u op de website van de GOM - West- 
Vlaanderen: www.aomwvl.be (rubriek 
"Economisch Onderzoek - publicaties en 
rapporten").

Brusselle Enterprises nv
Westendelaan 1, 8620 Nieuwpoort 
Tel. 058/23.25.13 
Fax 058/23.05.76

Aanneming van draai-, frees-, slijp- en kotterwerk, 
zowel conventioneel als op CNC-machines 
Vol- en halfautomatisch lassen
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Glastuinbouw in
West-Vlaanderen

De evolutie van het West- 
Vlaamse teeltpatroon in de 
land- en tuinbouw wordt ge
kenmerkt door een stijging 
van de beteelde oppervlakte in 
de tuinbouw, terwijl de meeste 
akkerbouwgewassen (uitge
zonderd groenvoedergewas- 
sen) een daling kennen. Naast 
de tuinbouw in openlucht 
is ook de serreteelt in West- 
Vlaanderen in opmars. In wat 
volgt worden de belangrijkste 
karakteristieken van de sector 
samengevat. Hoe sterk is glas
tuinbouw vertegenwoordigd 
in West-Vlaanderen?

In figuur 1 worden een aantal indicatoren 
samengebracht die de positie van de ser
reteelt in West-Vlaanderen illustreren en 
die West-Vlaanderen positioneren ten op
zichte van het ganse Vlaamse Gewest op 
het vlak van serreteelt. Uit de figuur blijkt 
onder meer dat West-Vlaanderen in mei 
2004 11.395 landbouwbedrijven telt met 
een totale cultuuroppervlakte van 213.412 
ha. De gemiddelde cultuuroppervlakte per 
landbouwbedrijf komt hiermee op 1.873 
are (18,7 ha).

Van alle cultuuroppervlakte voor de land
bouw in West-Vlaanderen wordt slechts 
een zeer beperkt deel gebruikt voor 
teelten in serres. In 2004 zijn er in West- 
Vlaanderen 922 landbouwbedrijven (dit is 
8 ,1 %  van alle West-Vlaamse landbouw
bedrijven) actief in de serreteelt. Samen 
benutten deze bedrijven een oppervlakte

Figuur 1
Situatie met betrekking tot landbouw en serreteelt in West-Vlaanderen in vergelijking met het 
Vlaamse Gewest in 2004

Aantal landbouwbedrijven 
in Vlaanderen

Aantal landbouwbedrijven 
met teelten in serres in 

Vlaanderen

Cultuurgrondoppervlakte voor 
landbouw in Vlaanderen

Cultuurgrondoppervlakte voor 
serreteelt in Vlaanderen

Aandeel van de bedrijven met 
teelten in serres in het totaal 

aantal landbouwbedrijven

10,5%

8,1%

West-Vlaanderen Vlaamse Gewest

Gemiddelde oppervlakte per 
bedrijf voor teelten in serres

58,7 are
52,7 are

West-Vlaanderen Vlaamse Gewest

Bron: NIS, land- en tuinbouwtelling 15 mei 2004, verwerking GOM - West-Vlaanderen 
Grafische verwerking: WES
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onder glas van 48.573 are of 0 ,2 %  van 
de totale cultuuroppervlakte. De gemid
delde oppervlakte die een West-Vlaams 
glastuinbouwbedrijf in gebruik heeft voor 
serreteelt bedraagt bijgevolg 52,7 are.

Vergeleken met de totaliteit van het 
Vlaamse Gewest kan worden gesteld dat 
in West-Vlaanderen de glastuinbouw op 
heden enigszins ondervertegenwoordigd 
is. Terwijl West-Vlaanderen toch 32 ,1%  
van alle landbouwbedrijven en 33 ,7%  
van alle cultuuroppervlakte voor de land
bouw vertegenwoordigt in Vlaanderen, is 
het aandeel van West-Vlaanderen inzake 
het aantal Vlaamse bedrijven met teelten 
in serres 24 ,7%  en inzake de beteelde 
oppervlakte onder glas 22 ,2% . Ook de 
gemiddelde oppervlakte die een West- 
Vlaams glastuinbouwbedrijf in gebruik 
heeft voor serreteelt (52,7 are) ligt onder 
het Vlaamse gemiddelde van 58,7 are.

Figuur 2
Verdeling van het areaal voor glastuinbouw in West-Vlaanderen over de teeltcategorieën

tuinbouwzaden

Bron: NIS, land- en tuinbouwtelling 15 mei 2004, verwerking GOM - West-Vlaanderen 
Grafische verwerking: WES

Wat wordt er geteeld?

Traditioneel worden in de serreteelt vijf 
teeltcategorieën onderscheiden: groente-, 
fruit-, en sierteelt, boomkwekerijen en de 
teelt van tuinbouwzaden en -plantgoed. 
In figuur 2 tonen we voor West-Vlaande
ren het belang van deze vijf teeltcatego
rieën in het geheel van de glastuinbouw.

De groenteteelt in serres is de voornaam
ste teeltcategorie binnen de serreteelt in 
West-Vlaanderen. De groenteteelt neemt 
bijna 30.000 are in beslag, wat 61,7%  ver
tegenwoordigt van het totale areaal voor 
glastuinbouw in West-Vlaanderen. Bin
nen de groenteteelt zijn sla en tomaten de 
groenten die het meest worden geprodu
ceerd. Daarnaast is er een grote variëteit 
van geteelde groenten (veldsla, komkom
mer, courgettes, bonen, peterselie, groene 
selder, andijvie, paprika, ...), waarvan de 
gebruikte oppervlaktes relatief gering zijn.

Na de groenteteelt, neemt de sierteelt het 
meest terrein in beslag (ongeveer 10.000 are 
of 20,8%  van het areaal voor glastuinbouw 
in West-Vlaanderen).

De teelt van tuinbouwzaden en -plant
goed beslaat ongeveer 4.000 are in

West-Vlaanderen (8 ,3 %  van de totale teel
toppervlakte onder glas).

De twee andere teeltcategorieën, fruit
teelt onder glas en boomkwekerijen,

nemen respesctievelijk 6 ,1 %  en 3 ,2 %  van 
het areaal voor glastuinbouw in West- 
Vlaanderen in beslag. Binnen de fruitteelt 
onder glas zijn aardbeien de belangrijkste 
(en enige betekenisvolle) teeltsoort.
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Tabel 1
Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond in de landbouw en in de glastuinbouw in West-Vlaanderen, naar gemeente (mei 2004)

Aantal bedrijven 
met landbouwproductie

Oppervlakte 
cultuurgrond (in are)

Bedrijven
met teelten in serres

Oppervlakte teelten 
in serres (in are)

BEERNEM 266 489.235 9 329
BLANKENBERGE 33 62.563 _
BRUGGE 196 433.704 25 1.307
DAMME 254 578.718 16 1.242
JABBEKE 206 379.162 40 3.072
OOSTKAMP 319 482.071 17 862
TORHOUT 213 267.295 18 683
ZEDELGEM 237 393.239 29 1.458
ZUIENKERKE 116 398.880 _
KNOKKE-HEIST 111 358.306 3 115
Arrondissement Brugge 1.951 3.843.173 157 9.068
DIKSMUIDE 405 1.153.063 5 127
HOUTHULST 220 409.233 17 1.026
KOEKELARE 198 381.342 2 15
KORTEMARK 261 393.380 9 265
LO-RENINGE 218 543.110 5 242
Arrondissement Diksmuide 1.302 2.880.128 38 1.675
IEPER 444 955.763 20 464
MESEN 11 28.190 1 15
POPERINGE 446 1.020.127 16 279
WERVIK 171 325.162 15 481
ZONNEBEKE 315 467.092 42 1.946
HEUVELLAND 325 817.032 5 91
LANGEMARK- POELKAPELLE 254 407.381 23 962
VLETEREN 173 312.841 5 149
Arrondissement leper 2.139 4.333.588 127 4.387
ANZEGEM 182 262.362 9 170
AVELGEM 70 163.059 2 27
DEERLIJK 73 92.441 10 529
HARELBEKE 85 116.575 6 208
KORTRIJK 166 358.224 7 166
KUURNE 22 39.370 2 9
LENDELEDE 65 85.242 4 239
MENEN 93 161.924 7 219
WAREGEM 128 154.653 13 773
WEVELGEM 113 261.122 5 403
ZWEVEGEM 212 414.102 9 212
SPIERE-HELKIJN 22 63.485 2 44
Arrondissement Kortrijk 1.231 2.172.559 76 2.999
BREDENE 19 53.966 _
GISTEL 120 301.126 15 817
ICHTEGEM 230 301.599 6 517
MIDDELKERKE 176 491.900 4 54
OOSTENDE 29 83.901 _
OUDENBURG 102 237.858 7 343
DE HAAN 80 247.540 1 10
Arrondissement Oostende 756 1.717.890 33 1.741
HOOGLEDE 226 250.859 60 3.904
INGELMUNSTER 87 84.462 19 1.537
IZEGEM 113 116.311 24 1.226
LEDEGEM 137 171.690 21 829
LICHTERVELDE 181 214.728 15 715
MOORSLEDE 184 256.656 28 1.930
ROESELARE 230 246.566 43 2.257
STAD EN 331 385.988 103 7.411
Arrondissement Roeselare 1.489 1.727.260 313 19.809
DENTERGEM 140 270.021 8 288
MEULEBEKE 194 227.279 23 941
OOSTROZEBEKE 73 120.233 5 123
PITTEM 216 263.220 39 2.654
RUISELEDE 170 249.152 2 11
TIELT 384 611.361 16 762
WIELSBEKE 67 114.639 4 297
WINGENE 403 532.1 10 30 1.291
ARDOOIE 208 236.520 38 2.352
Arrondissement Tielt 1.855 2.624.535 165 8.719
ALVERINGEM 278 704.897 3 25
DE PANNE 26 86.490 1 12
KOKSIJDE 59 199.134 1 6
NIEUWPOORT 67 226.346 3 72
VEURNE ________242 ___ _______ 825.231 5 60
Arrondissement Veurne 672 2.042.098 13 175
WEST-VLAANDEREN 11.395 21.341.231 922 48.573

Bron: NIS, land- en tuinbouwtelling 15 mei 2004
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Waar situeert zich de 
glastuinbouw in West- 
Vlaanderen?

Als we tenslotte kijken naar het niveau 
van de gemeenten in West-Vlaanderen 
(figuren 3 en 4), zien we dat glastuinbouw 
zeer ongelijk gespreid is over het grondge
bied van de provincie. Duidelijk is dat een 
aantal deelgebieden een veel sterkere ont
wikkeling hebben gekend op het vlak van 
glastuinbouw en dat glastuinbouw in een 
aantal andere deelgebieden van de provin
cie niet of nauwelijks voorkomt.

De grootste concentratie van serres in 
West-Vlaanderen vinden we niet toeval
lig in de omgeving van Roeselare, de 
plaats waar in 1942 de REO-veiling is van 
start gegaan. In het gebied dat bestaat uit 
Roeselare en zeven gemeenten rondom 
Roeselare (met name Ardooie, Pittem, 
Ingelmunster, Izegem, Moorslede, Staden en 
Hooglede) vinden we in 2004 354 telers of 
bijna 1 op 4 (38,4%) van alle West-Vlaam- 
se telers. Samen hebben zij 23.271 are in 
gebruik, wat bijna de helft (47,9%) is van 
wat alle West-Vlaamse glastelers samen in 
gebruik hebben. De absolute topgemeente 
wat betreft serreteelt is de gemeente Sta
den. Daar zijn 103 landbouwbedrijven actief 
in de serreteelt. Samen benutten zij een cul- 
tuuroppervlakte onder glas van 7.411 are.

Naast het Roeselaarse is ook de streek rond 
Brugge een deelgebied in West-Vlaande
ren waar glastuinbouw, in het bijzonder 
sierteelt, relatief meer is ontwikkeld. In de 
gemeenten Brugge, Jabbeke en Zedelgem 
telt men in 2004 94 glastuinbouwbedrij
ven (10 ,2%  van het West-Vlaamse totaal) 
die samen 5.837 are (12 ,0%  van het West- 
Vlaamse totaal) in gebruik hebben.

Gebieden in West-Vlaanderen waar glas
tuinbouw op vandaag niet of nauwelijks 
voorkomt, zijn de kuststreek en de West
hoek. W at de Westhoek betreft, moet wel 
uitzondering worden gemaakt voor de ge
meenten Zonnebeke, Houthulst en Lange- 
mark-Poelkapelle, die inzake glastuinbouw 
aansluiting hebben met het gebied rond 
Roeselare. ■

Figuur 3
Aantal bedrijven met teelten in serres ten opzichte van het totaal aantal landbouwbedrijven in 
de West-Vlaamse gemeenten in 2004 (in % )
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Figuur 4
Areaal voor glastuinbouw ten opzichte van de totale oppervlakte cultuurgrond in de West- 
Vlaamse gemeenten in 2004 (in % )
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Goekint Graphics:
drukwerk als kern van totaaloplossing

“Als drukker ben je  natuurlijk apetrots op je  vijfkleurenpers o f  
je  geavanceerde grafische software. M aar dat za l de klant worst 
wezen. H ij wil gewoon dat je  een m oeilijke vraag - in géén tijd  
- om zet in een onberispelijke oplossing. G e e f hem eens ongel ijk?" 
Daarm ee zetten Bart en Peter G oekint de toon van het gesprek. 
Welkom bij G oekint G raphics in Oostende.

De derde generatie Goekint leidt vandaag een 
geïntegreerd grafisch bedrijf. “ Een term die we 
bewust gebruiken”, legt Peter Goekint uit. "De 
tijd van de klassieke drukker is definitief voor
bij. Er zijn drie mogelijkheden om vandaag in 
onze sector te overleven: enorm groot worden, 
extreem specialiseren, of een geïntegreerd to
taalpakket rond je drukwerk aanbieden. W ij op
teerden voor het laatste - al in de jaren tachtig. 
Een beslissing die ons ook hielp om versterkt 
uit de zware crisis te komen die onze sector 
begin jaren negentig doormaakte.”

Geïntegreerd dienstenpakket

Peter Goekint legt uit waaruit dat geïnte
greerde dienstenpakket dan wel bestaat: "W e 
kunnen starten vanaf een concept, de hele pre- 
press hier verzorgen, het drukwerk realiseren 
en afwerken, en instaan voor het mailen en 
opvolgen. De vele tientallen tijdschriften die 
wij realiseren en in-line mailen, zijn daarvan een 
prima voorbeeld. Ook de volledige dispatching 
van drukwerkpakketten nemen we vlot voor 
onze rekening. Kortom, we bieden de klant 
een totaaloplossing." Belangrijkste wapens van 
Goekint Graphics zijn een doorgedreven tech
nologische knowhow, een onberispelijke kwa
liteit en de flexibiliteit om zich in te schakelen 
in een 'onmogelijke’ planning. Bart Goekint: ‘je 
staat er soms van te kijken met welke deadlines 
de klanten aankloppen. W ij zien het als een dub
bele uitdaging: technisch én organisatorisch.”

Geen wonder dat bijzonder veeleisende klan
ten telkens weer de weg naar Oostende vinden. 
“ Daar zitten heel wat KMO's tussen”, vertelt 
Peter Goekint. "Maar het gaat ook om grote 
bedrijven , instanties en organisaties. Om er een 
paar bekende te noemen: Dexia, Fortis, Axa, Mi-

chelin, de NAVO.WES, GOM West-Vlaanderen, 
Electrabel, Daikin, Balta ... Plus natuurlijk recla
mebureaus die ons als een echte partner zien.”

Treinen genoeg, maar welke is 
de juiste?

Goekint Graphics kan een steile maar gezonde 
groeicurve voorleggen. De omzet is meer dan 
verdubbeld op 10 jaar tijd, het aantal werkne
mers klom van 32 naar 48. “Blijven investeren in 
hi-tech en in gekwalificeerde medewerkers is 
de boodschap”, benadrukt Bart Goekint. "An
ders loop je in een concurrentiële sector als de 
onze achterop voor je het weet. W ij investeer
den reeds vijf jaar terug in 'computer-to-plate'- 
technologie en in een nieuwe vijfkleurenpers 
met laktoren en droogtunnel. Het afgelopen 
jaar kreeg de prepress nog maar eens een up

date tot de nieuwste technologie. De produc- 
tieoppervlakte werd verdubbeld en er is een 
derde op en top uitgeruste vierkleurenpers 
geïnstalleerd. Zware investeringen, ja. Maar als 
je de goeie keuzes maakt renderen ze snel.”

Peter kan dat alleen maar beamen."Er passeren 
veel treinen” , besluit hij laconiek.'je moet alleen 
zien dat je enkel op de juiste springt."

Bart en Peter Goekint.
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wvi wint
ESRI poster award
De wvi won een publieksprijs voor haar GIS- 
analyse "PLECTRum, plattelandseconomie 
in de arrondissementen Tielt en Roeselare". 
De winnende poster illustreert hoe vanuit 
een bedrijvendatabank, adresgegevens, 
gewestplanzonering en de kadastrale leg
ger een nuttige inventaris gedestilleerd kan 
worden van niet-agrarische activiteiten in 
het buitengebied. De pilootgemeente van 
PLECTRum was Wingene en bij uitbreiding 
worden alle gemeenten van de arrondisse
menten Roeselare en Tielt onderzocht.

Deze 'poster award' werd uitgereikt op 
de jaarlijkse conferentie van ESRI Belux te 
Wemmel. Het Amerikaanse Environmental 
Systems Research Institute (ESRI) is markt
leider op het vlak van softwarepakketten 
voor Geografische Informatie Systemen 
(GIS) zoals ArcView, ArcGIS en Ardnfo. 
Tijdens de gebruikersdagen verkozen de 
bijna 400 aanwezige GIS-professionals uit 
België en Luxemburg de inzending van de 
wvi tot beste poster. ■

Personeelsreorganisatie stad Kortrijk verdient 
ADMB Award 2005
In het concertgebouw van Brugge werd op vrijdag 
21 oktober voor de vijfde keer de ADMB Award uit
gereikt. Deze jaarlijkse prijs werd door de sociale 
dienstengroep ADMB in het leven geroepen om het 
professionalisme en de uitwisseling van ervaringen 
inzake HRM te stimuleren.

Naast een student hoger of universitair onder
wijs, beloont de ADMB Award ook een perso- 
neelsverantwoordelijke die door innovatief en 
resultaatgericht personeelsbeleid de prestaties 
en de kwaliteit van zijn of haar organisatie ver
betert en de werknemerstevredenheid verhoogt. 
Dit jaar werd deze laatste award toegekend aan 
Mieck Vos, adjunct-secretaris van de stad Kort
rijk. Mieck Vos werd door de jury - onder voorzit
terschap van eregouverneur baron Olivier Vanneste 
- gelauwerd om haar enthousiasmerende impuls bij 
de (personeels)reorganisatie van stad Kortrijk. ■

> Kandidaten die volgend jaar hun kans willen wagen, kun
nen het reglement aanvragen bij lut.hoste@admb.be

■ De winnaars van de ADMB Award 2005: Pieter-Jan Denolf, student 
UGent, en Mieck Vos, stadsbestuur Kortrijk, ontvangen hun prijs uit han
den van eregouverneur baron O. Vanneste (links), Paul Peeters, voorzit
ter van de raad van bestuur ADMB (midden) en algemeen directeur van 
ADMB, Karei Ghesquière (rechts).
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Landbouwverbreding in beeld

■ Sam enwerking en een kortere keten op het vlak van verwerking en afzet van de eigen producten zorgen voor belangrijke 
m eerwaarden op bedrijfsniveau.

Landbouwverbreding is geen onbekende meer in de West- 
Vlaamse land- en tuinbouw. Onder landbouwverbreding 
verstaan w e deze activiteiten die strikt genom en niet to t de 
primaire productie van dierlijke en plantaardige producten be
horen. Voorbeelden hiervan zijn verkoop en verwerking op de 
hoeve, hoevetoerisme, bezoekboerderijen, agrarisch natuur
beheer, zorgboerderijen...

Om een beeld te krijgen van de impact van verbrede landbouwac
tiviteiten in de provincie West-Vlaanderen werd het afgelopen jaar 
een onderzoek gevoerd door het provinciebestuur in samenwer
king met Universiteit Gent. Dit was een primeur voor Vlaanderen. 
Deze studie brengt het economisch en sociaal belang van verbre
ding enerzijds en motivaties en knelpunten anderzijds in kaart.

Landbouwverbreding heeft in West-Vlaanderen ruim ingang ge
vonden. Ongeveer 2.000 bedrijven (1 8 % ) doen aan de één of 
andere vorm van verbreding. Dit is gespreid over marktgerichte 
(1 2 % ) en niet-marktgerichte vormen (6 % ) van verbreding. Met 
marktgerichte vormen bedoelen we landbouwverbreding waarbij 
de boer of tuinder een inkomen haalt uit de markt, bijvoorbeeld 
hoevetoerisme en verkoop van hoeveproducten. Niet-marktge
richte vormen zijn gebaseerd op overheidssteun, bijvoorbeeld 
zorg en beheersovereenkomsten voor natuur.

Motivaties
De bedrijven met landbouwverbreding halen gemiddeld 15%  van 
hun inkomen uit deze verbredingsactiviteiten. Bij 300 bedrijven 
ligt dit aandeel boven de 3 0 % . Voor thuisverwerking en -verkoop 
van vlees of zuivel en hoevetoerisme ligt het gemiddelde hoger, 
terwijl dit lager is voor verkoop van groenten en fruit en dag

recreatie. De totale omzet gerealiseerd in landbouwverbreding 
in West-Vlaanderen bedraagt 100-125 miljoen Euro, het totaal 
arbeidsinkomen bedraagt 20-25 miljoen Euro. Thuisverkoop en 
-verwerking leveren het belangrijkste aandeel hierin. 
Landbouwverbreding is goed voor de creatie van 600-900 extra 
arbeidsplaatsen in West-Vlaanderen.
Land- of tuinbouwers die aan verbreding doen zijn jongere be
drijfsleiders of hebben een opvolger. Daarnaast blijkt dat deze 
bedrijven gemiddeld groter zijn en voornamelijk te situeren zijn in 
de sectoren tuinbouw, melk- en rundveehouderij of akkerbouw. 
Het zijn vaak de meest vooruitstrevende bedrijven die verbreding 
opnemen bij de uitbouw van hun bedrijf.
Het belangrijkste motief om te kiezen voor landbouwverbreding is 
het verwerven van een aanvullend inkomen. Daarnaast spelen 
de feiten dat dit voldoening geeft, bijdraagt tot een positief 
imago van de landbouw en dat men op die manier ruimere soci
ale contacten verkrijgt ook een belangrijke rol.

Knelpunten
Het belangrijkste knelpunt voor landbouwverbreding is de regel
geving. Deze is niet steeds voorzien op dergelijke (nieuwe) ont
wikkelingen of is niet op maat van deze (meestal) kleinschalige 
initiatieven. Uit de studie blijkt ook dat de voornaamste redenen 
om niet te verbreden gebrek aan tijd en arbeid, een te strenge 
wetgeving en een onzeker inkomen zijn. ■

> De resultaten van deze studie werden samengevat in een han
dig meeneemformaat. U kunt een (gratis) exemplaar bestellen 
bij:
Sabine Derck, T 051 51 93 48, Sabine.derck@west-vlaanderen.be

H/ES34

mailto:Sabine.derck@west-vlaanderen.be
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Werkt West-Vlaanderen ?
"Werkt West-Vlaanderen?" Het antwoord op deze vraag werd op 
19 oktober 2005 door minister-president Y. Leterme gegeven bij 
de voorstelling van de nota "Statistisch profiel van de Provincie 
West-Vlaanderen" van de Administratie Planning en Statistiek van 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De nota beperkt zich 
evenwel niet tot tewerkstellingsstatistieken. Aan de hand van ruim 
150 cijferreeksen of ongeveer 100 indicatoren wordt de provincie 
West-Vlaanderen beschreven op de voornaamste facetten, zijnde de
mografie, economie, ondernemingen, innovatie en tewerkstelling, 
huisvesting, welzijnsvoorzieningen, gezinsinkomen, leefstijl, gezond
heid, veiligheid, onderwijs, mobiliteit, bodemgebruik, milieu en ener
gie, cultuur en toerisme, en provincie- en gemeentefinanciën. Het

betreft een quick-scan analyse die moet gelezen worden vanuit het 
oogpunt van 'monitoring aan de hand van indicatoren'. Erwordt een 
beschrijving gegeven, maar geen verklaring of duiding bij de vast
gestelde tendensen. De nota moet dus een antwoord geven op de 
vraag naar een beknopte maar toch globale statistische beschrijving 
van de Provincie West-Vlaanderen. Ook voor de overige Vlaamse 
provincies werd een dergelijke analyse uitgevoerd.

> Meer informatie omtrent deze nota vindt u op het 'kennis- en 
leerforum regionale economie' (www.reaionale-economie.be) 
van WES, dat in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen wordt 
uitgebouwd. ■

Intercommunale Leiedal en gemeentebestuur 
Zwevegem geven 24 ha grote Bekaertsite 
aan Blokkestraat een nieuwe dynamiek
De intercommunale Leiedal zal op korte 
termijn een 24 ha grote bedrijfssite van 
de nv Bekaert aan de Blokkestraat in 
Zwevegem aankopen. Samen met het ge
meentebestuur van Zwevegem wil de inter
communale deze site, die recent in onbruik 
is geraakt, een nieuwe dynamiek geven.

Schaarse ruimte opnieuw gebruiken
Een belangrijke taak van Leiedal is het reali
seren van een voldoende aanbod aan nieuwe 
bedrijventerreinen in de regio. Ruimte wordt 
echter een steeds schaarser goed waarmee 
zuinig moet omgesprongen worden. De aan
koop van de site past in de versterkte aandacht van Leiedal voor 
de opwaardering van bestaande economische locaties, meer 
bepaald: de herwaardering van oude bedrijventerreinen, de inte
gratie van oude verlaten en meestal in het woonweefsel gelegen 
bedrijfspanden en de (economische) revitalisering van verlaten 
bedrijfssites.

Complementaire sites voor economische activiteiten
Op initiatief van het gemeentebestuur van Zwevegem heeft Lei
edal eind 2003 reeds de haalbaarheid van de aankoop en revita
lisering van deze circa 24 ha grote site onderzocht. De verdere 
besprekingen in dat kader tussen Bekaert, Leiedal en het gemeen
tebestuur hebben intussen geleid tot een voorakkoord omtrent 
de aankoop van de site door Leiedal, met als doel dit gebied een 
nieuwe invulling en dynamiek te geven. De site is gelegen aan de

gewestweg N391 en de Blokkestraat in Zwevegem, nabij het te 
ontwikkelen bedrijventerrein Deltapark (Kortrijk-Harelbeke-Zwe- 
vegem).

Een deel van de site bestaat uit verschillende leegstaande lood
sen en bedrijfsgebouwen, met een oppervlakte van circa 16,3 
ha. Leiedal wil deze zone herontwikkelen als een bedrijventer
rein voor eerder traditionele activiteiten. Op die manier kan een 
complementair aanbod worden uitgewerkt bij het nieuwe bedrij
venterrein Deltapark, dat gereserveerd blijft voor bedrijven met 
vernieuwende activiteiten en een representatieve uitstraling. 
Indien mogelijk zal Leiedal een aantal bestaande gebouwen in 
dit gedeelte van de site behouden en hergebruiken. Die kunnen 
dan overigens vrij snel terug op de markt worden gebracht. De 
riool- en wegeniswerken voor het overige deel van dit nieuwe be-

http://www.reaionale-economie.be
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drijventerrein, dat de werknaam "De Blokken Zwevegem" heeft 
meegekregen, kunnen naar verwachting in de loop van 2007 
worden uitgevoerd.

Streven naar een gemengde ontwikkeling
Een ander deel van de site zijn de voormalige voormalige ver- 
koopskantoren van Bekaert, het bedrijfsrestaurant, het HP-ge- 
bouw (het vroegere rekencentrum) en een voetbalveld, met een 
gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 8 ha. Hier willen Leie- 
dal en het gemeentebestuur een gemengd project voor wonen, 
werken en recreatie ontwikkelen. Hoe dat er precies zal uitzien, 
staat op vandaag nog niet vast. De intercommunale heeft een 
aantal scenario's uitgewerkt, waarbij er telkens naar gestreefd 
wordt om een deel van de kantoorgebouwen te behouden. Het 
gemeentebestuur wil alvast de mogelijkheid onderzoeken om het 
voetbalveld over te nemen, als uitbreiding van de gemeentelijke 
sportinfrastructuur. Ook gaat het gemeentebestuur ermee ak
koord om een ruimtelijk uitvoeringsplan te laten opmaken voor 
dit gebied, zodat de kantorenzone deels kan worden omgevormd 
tot woonzone. Op deze wijze kan een betere integratie van be- 
drijfszones in de kern van Zwevegem nagestreefd worden.

Versterkte aandacht voor opwaardering bestaande econo
mische locaties
Deze aankoop en het revitaliseringsproject passen in de groeiende aan
dacht voor de aanpak van onderbenutte economische locaties. Het ge
meentebestuur van Zwevegem hecht al geruime tijd veel belang aan 
de opwaardering van leegstaande bedrijfssites. Vroeger reeds heeft de 
gemeente bijvoorbeeld het initiatief genomen om de voormalige pan
nenbakkerij van Knokke om te vormen tot een lokaal bedrijventerrein. 
Ook de sturende rol van het gemeentebestuur bij het project voor de re
conversie van de voormalige elektriciteitscentrale van Electrabel (Transfo 
Zwevegem) en bij de reconversie van de site Bekaert Textiles in Moen 
vormt daar een treffende illustratie van. ■

Meer inlichtingen bij Steven Vanassche, coördinator immobiliaire 
projectontwikkeling bij Leiedal, tel. 056 24 16 16 of via 
steven, vanassche@leiedal.be.

T i

Unieke milieusoftware
De WES VLAREM CHECKLIST© biedt uw 
bedrijf een up-to-date register van de 
relevante regelgeving met de 
mogelijkheid tot blijvende actualisatie. 
Koppeling wordt voorzien tussen de 
VLAREM l-rubrieken en de toepasselijke 
VLAREM ll-voorwaarden.
Ruime mogelijkheid tot invoeren van eigen 
bedrijfsgegevens. Standaard uitgebreide 
rapporten in de software.

W ES vzw
Baron Ruzettelaan 33 

B-8310 Assebroek-Brugge 
Tel. + 32 50 36 71 36 
Fax + 32 50 36 31 86 

www.wes.be 
milieu@wes.be

mailto:vanassche@leiedal.be
http://www.wes.be
mailto:milieu@wes.be
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[toerisme]

WES-expertise voor Maison de la France

Rik De Keyser, bestuurder-directeur W ES, werd op 15 juni jl. be
noemd als lid van de Conseil Consultatif International van Mai
son de la France in het hoofdkantoor in Parijs. Maison de la France 
is de organisatie die instaat voor de internationale promotie van 
Frankrijk als toeristische bestemming.

Aan de basis van de benoeming ligt de 
grote kennis van W ES van de Belgische 
reismarkt en de hoge tevredenheid van 
Maison de la France waarvoor W ES reeds 
diverse opdrachten uitvoerde.

De raad organiseert twee bijeenkomsten 
per jaar waarbij experts uit de diverse 
markten Maison de la France bijstaan in 
strategieformulering en actievorming. ■

[toerisme/ruimtelijke planning]

RuiTeR -
Ruimte voor Toerisme en Recreatie in Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen schreef midden 2005 een studie uit die tot 
doel heeft om een onderbouwd ruimtelijk wensbeeld voor toe- 
ristisch-recreatieve activiteiten in Vlaanderen te ontwikkelen. 
Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar het inschatten en ge
biedsgericht in kaart brengen van de toekomstige ruimtebehoefte 
voor toerisme en recreatie in Vlaanderen, en het formuleren van 
ruimtelijke beleidsaanbevelingen hieromtrent.

Dit alles moet gebeuren met het oog op de onderbouwing van 
het eigen beleid inzake toerisme en recreatie, enerzijds, en de op
maak van het nieuwe Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen met 
een planhorizon tot 2020 (RSV 2020), anderzijds. Het bestaande

■ Camping "New Vennepark", Wenduine

RSV zal immers, in principe in 2007, herzien worden. In 
deze geplande herziening zal men, zoals de beleidsnota 
van de verantwoordelijke minister stelt, tewerk gaan via 
een zogenaamd partnerschapmodel. Hierin worden de 
sectoren uitgenodigd om zelf een insteek voor deze her
ziening op te maken. In dit kader wordt er dus van alle 
ruimtebehoevende sectoren verwacht dat ze een eigen 
ruimtelijk 'wensbeeld' opmaken. Dit vraagt een goede 
wetenschappelijk onderbouwde sectorale input van de 
toeristisch-recreatieve sector.

Deze studieopdracht werd, na een brede oproep, door 
Toerisme Vlaanderen toegewezen aan W ES. De afdelin
gen toerisme en ruimtelijke planning van W ES vormen 
hiervoor een multidisciplinair en complementair team.

De toekomstige ruimtebehoefte voor toerisme en re
creatie is de ruimte die op korte, middellange en lange 
termijn nodig is voor een gezonde ontwikkeling van de 
toeristische sector, maar eveneens de behoefte nodig 
om te voldoen aan de vraag van de toerist/recreant.
Meer recreanten, meer uitstapjes en overnachtingen, 
de vraag naar ruimere hotelkamers, een grotere diver
siteit van recreatieve activiteiten, een stijgend aantal 
kampeerplaatsen om economisch rendabel te blijven,... 
allemaal factoren die het ruimtegebruik door toerisme 
en recreatie beïnvloeden. Om de economische potentie 
van deze sector in de toekomst niet te hypothekeren, moet er 
rekening gehouden worden met extra ruimte voor zowel nieuw 
toeristisch-recreatief aanbod als voor een kwalitatieve verbetering 
van het bestaande aanbod.

ONDERZOEK & 
ADVIES

De evolutie van het toeristisch-recreatief ruimtegebruik is dus sterk 
afhankelijk van demografische, socioculturele, technologische, eco
nomische en ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook van tal van trends 
die zich binnen de vrijetijdssector zelf afspelen. De ruimtebehoefte 
- of beter gezegd de beschikbare bewegingsruimte - voor de sector 
wordt ten dele ook bepaald door het beleid.

Het onderzoek zal ook een uitspraak moeten doen over zowel 
de niet-verweefbare en de verweefbare toeristische en recreatieve 
activiteiten. De niet-verweefbare activiteiten vereisen in regel af
zonderlijke ruimtes. Verweefbare activiteiten vinden plaats in al
lerlei zones met een andere hoofdbestemming, zoals agrarische 
zones, natuur- en stedelijke gebieden, ... In het geval van niet- 
verweefbare activiteiten zal inzicht moeten worden bekomen in 
de ruimte - zowel in kwantitatieve als kwalitatieve termen - die 
nodig is om het toeristisch aanbod duurzaam en rekening hou
dende met de nieuwe tendensen in de vraag toekomstgericht te 
kunnen ontwikkelen. In het geval van verweefbare activiteiten zal 
zeker gewerkt moeten worden aan een werkbaar beleidskader 
dat verweving toelaat. Nu is dat veelal niet of slechts beperkt het 
geval. ■
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Met subsidies langs de fiscus: 
vriend of vijand?
Stephan Janssens en David Bogaert • Ernst & Young Tax Consultants

Wanneer wij als belastingcon
sulent een advies verstrekken, 
reageert de klant al wel eens 
met de woorden "maar dat is 
toch niet logisch". Ons ant
woord is dan steeds "Belas
tingzaken zijn niet logisch." 
Subsidies en belastingen zijn 
ook zo'n bizar huwelijk.

De fiscus geeft:
Investeringsaftrek

Ondernemingen kunnen in principe een 
percentage van de aanschaffingswaarde 
van investeringen in nieuwe immateri
ële en materiële vaste activa aftrekken 
van hun belastbare winst. Deze "inves
teringsaftrek" wordt normaal in éénmaal 
toegepast op de belastbare winst van het 
aanschaffingsjaar. Werken er minder dan 
20 werknemers in uw onderneming, dan 
kan u kiezen voor de gespreide investe- 
ringaftrek: in plaats van een éénmalige 
aftrek mag u dan jaarlijks een (verhoogd) 
percentage op de afschrijvingen van de 
nieuwe activa aftrekken van uw belast
bare winst.

Om investeringen in welbepaalde activa 
extra te stimuleren, werd het percen
tage van de aftrek voor die investerin
gen aanzienlijk verhoogd. Het gaat om 
milieuvriendelijke investeringen voor 
onderzoek en ontwikkeling, energiebe
sparende investeringen, investeringen in 
beveiliging, ...

Bepaalde investeringen komen helemaal 
niet in aanmerking voor de investerings

aftrek. Zo bijvoorbeeld personenauto's, 
vaste activa die niet uitsluitend voor het 
uitoefenen van de beroepsactiviteit wor
den gebruikt, ...

Ook aan land- en tuinbouwers

Forfaitair belaste land- en tuinbouwers 
zijn uitgesloten van het voordeel van de 
investeringsaftrek, als de afschrijvingen 
van de nieuwe activa zijn opgenomen in 
het forfait. Voor investeringen met ver
hoogde aftrek komen ze wel in aanmer
king, maar meestal wel op voorwaarde 
dat zij voor deze investeringen geen an
dere overheidssteun krijgen.

Vennootschappen onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting en waarvan de 
aandelen voor minder dan de helft in 
handen zijn van natuurlijke personen, zijn 
uitgesloten van de gewone eenmalige 
investeringsaftrek. Zij kunnen wel de ver
hoogde aftrek voor onder meer rationeel 
energieverbruik en de gespreide investe
ringsaftrek toepassen.

Vanaf volgend jaar (aanslagjaar 2007) 
verandert er veel voor vennootschappen. 
Ze kunnen dan niet meer genieten van de 
gewone eenmalige of gespreide investe
ringsaftrek. De verhoogde investeringsaftrek 
voor onder meer rationeel energieverbruik 
en beveiliging blijft daarentegen wel van 
toepassing voor vennootschappen.

De fiscus neemt: belastingen op 
subsidies

In principe behoren subsidies en andere 
premies die land- en tuinbouwonder

nemingen van de Belgische of Europese 
autoriteiten krijgen voor het volledige be
drag tot de belastbare winst van het boek
jaar waarin ze zijn verkregen. Dit betekent 
dus dat ze "gewoon" belast worden (in de 
personenbelasting aan het progressieve 
tarief of in de vennootschapsbelasting aan 
33,99% of het progressieve tarief indien 
toepasselijk).

Kapitaalsubsidies verkregen van over
heidswege vallen niet onder deze alge
mene regel. Het gaat meer bepaald om 
kapitaalsubsidies voor de aanschaffing of 
de totstandbrenging van immateriële of 
materiële vaste activa. Volgens de fiscale 
wet zijn kapitaalsubsidies slechts gespreid 
belastbaar in verhouding tot de afschrij
vingen en waardeverminderingen op de 
gesubsidieerde activa.

Worden de gesubsidieerde activa ver
vreemd of buiten gebruikgesteld, dan 
wordt het nog niet belaste saldo van de 
kapitaalsubsidie volledig belastbaar in het 
jaar van de vervreemding of buitenge
bruikstelling.

De belastingadministratie is van mening 
dat de regeling van voormelde gespreide

Laat uw rechten gelden

De overheid geeft en neemt. Dat weten 
we allemaal. En in principe is de balans 
voor de gerechtigde positief. Vergeet 
echter niet dat u voor het hoofdstukje 
"geven" de nodige stappen moet on
dernemen (aanvragen, bewijzen, ...). 
Het gedeelte "nem en" komt vanzelf 
wel ...
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Overzichtstabel
boekjaar 2005 - aanslagjaar 2006

Natuurlijke personen
Vennootschap voor > 
50% in handen van 

natuurlijke personen

Andere
vennootschappen

Eenmalige aftrek 3 ,5%
3 %  (0 %  vanaf 

boekjaar 2006 - 
aanslagjaar 2007)

0 %

Gespreide aftrek 10,5%
10,5% (0 %  vanaf 
boekjaar 2006 - 

aanslagjaar 2007)

10,5% (0 %  vanaf 
boekjaar 2006 - 

aanslagjaar 2007)

Octrooien, energiebesparende investeringen, 
milieuvriendelijke investeringen voor R&D 
(eenmalige aftrek)

13,5% 13,5% 13,5%

Milieuvriendelijke investeringen voor R&D 
(gespreide aftrek)

20,5% 20,5%
20,5%

Investeringen in beveiliging 1 20,5% 20,5% /

Merk op dat voor investeringen in beveiliging ook KMO's bedoeld in artikel 15, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen genieten van de ver
hoogde investeringsaftrek.

belastbaarheid enkel van toepassing is op 
kapitaalsubsidies, en niet op rentesubsi
dies of exploitatiesubsidies. Maar som
mige rechtbanken beslisten recent dat als 
rentesubsidies, in overeenstemming met 
de boekhoudwetgeving gespreid in resul
taat worden genomen, zij ook gespreid 
moeten worden belast.

Premies en vergoedingen vanwege de 
Europese Gemeenschappen als steun 
voor de landbouwsector, zijn afzonderlijk 
belastbaar tegen 16,5% (te vermeerderen

met aanvullende gemeentebelastingen). 
Deze afzonderlijke taxatie is enkel van toe
passing op land- en tuinbouwers die in de 
personenbelasting worden belast.

W at de forfaitair belaste land- en tuin
bouwers betreft, zijn de meeste sub
sidies en premies niet begrepen in de 
forfaitaire vastgestelde semi-brutowinst, 
en moeten ze derhalve afzonderlijk wor
den vermeld als "bijkomende w insten". 
Deze afzonderlijk vermelde subsidies en 
toeslagen genieten een aparte fiscale

behandeling zoals overeengekomen met 
de administratie. Zo bijvoorbeeld wordt 
volgens het forfait landbouwer (inkom
sten 2004 - aanslagjaar 2005) de inves- 
teringspremie, toegekend in het raam 
van de steun aan de investeringen en 
aan de installatie in de landbouw, ge
spreid belast over een periode van tien 
opeenvolgende jaren, te rekenen vanaf 
het jaar waarin de steun is betaald, leder 
jaar wordt dan 1 0 %  van de investerings- 
premie aan de forfaitair bepaalde semi- 
brutowinst toegevoegd. ■
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64 blz., €15,00

ipni
■  ^  || Lid van de Unie van de U itgevers

l| ^ — '  van de Periodieke Pers

West-Vlaanderen Werkt wordt gedrukt op houtvrij 
en milieuvriendelijk gebleekt papier.

IS5N=1374-6235

Reeks
Facetten van West-Vlaanderen
(BTW inbegrepen, exclusief portkosten)

45 Bezetting van de bedrijventerreinen in 
West-Vlaanderen, 1998, 322 blz.,
€ 36,94

46 Het logiesaanbod aan de kust, 1998, 
56 blz., €14,63

47 Mestproblematiek in de provincie 
West-Vlaanderen 1999, 73 blz.,
€ 18,59

48 Behoeftenanalyse hoger onderwijs in 
West-Vlaanderen 1999, 40 blz.,
€ 12,39

49 Bevolking en gezinnen in West-Vlaan
deren 2000-2010, 1999, 44 blz.,
€ 12,39

50 De integratie van moeilijk plaats
bare groepen op de 
arbeidsmarkt in West-Vlaanderen, 
2002, 65 blz., € 15,00

51 Evaluatiemethode voor centrumbe- 
heer, 2003, 75 blz, € 20,00

52 Strategisch plan voor de haven van 
Brugge-Zeebrugge, 2005, 64 blz., 
€ 20,00

53 De migratie van West-Vlaamse jongeren 
migratiemotieven en de gevolgen hier
van op de West-Vlaamse arbeidsmarkt 
en knelpuntberoepen, 2005,47 blz., 
€ 20,00

De volledige lijst van alle publicaties van
WES kunt u verkrijgen bij
Sabine Simoens,
e-mail: sabine. simoens@ wes. be
fax 050-36 31 86- tel. 050-36 67 78
of op www.wes.be, klik op 'bestellen'
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Luminus
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Met een betrouwbare energieleverancier doet u altijd de beste zaken. Luminus, de tweede grootste 
energieleverancier in Vlaanderen, kent die markt door en door. Wij zijn sterk op twee gebieden, namelijk 
gas en elektriciteit. Wilt u meer te weten komen over de voordelen die wij uw bedrijf kunnen bieden? 
Bel dan vandaag nog naar het telefoonnummer 011/72.26.16 of neem een kijkje op www.luminus.be. 
Onze medewerkers helpen u graag verder.

http://www.luminus.be


Ondernemen is veranderen. Dat weet u zelf

lient supervisors, die elke fase van uw project

begeleiden met een gezonde dosis ouder

wetse toewijding. Er verandert dus veel bij

Goekint Graphics. En toch ook weer niet. Dat

bedoelen we precies met ‘in beweging zijn’

maar al te goed. Daarom doet u zaken met partners
1j

die ook niet stilstaan. Zoals Goekint Graphics. Een 

bedrijf dat voortdurend investeert in state-of-the- 

art technologie: vijfkleurenpers met droogtun- 

nel en laktoren, ‘computer to plate’-technologie, 

apparatuur voor het realiseren van multimedia- 

creaties, noem maar op. Om u altijd een 

onberispelijke totaalservice te bieden. Van 

eerste idee tot postklaar pakket. Van projectbe

geleiding tot strategisch advies. Van simpele cor- 

porate identity tot hoogstaande kunstdruk. Te

gelijk waken we erover dat een hoop dingen niét 

veranderen. Onze bruisende grafici bijvoor

beeld, die uit al die technologie verbluffende 

hoogstandjes halen. Onze doorwinterde tech

nici, die persoonlijk instaan voor een doorge

dreven kwaliteitszorg. Of onze gemotiveerde

altijd in 
beweging...

Dhr. H. Rogge,
product development manager 
Balta Industries n.v.

www.goekint.be
Industriezone 2 
Zandvoordeschorredijkstraat 65 
8400 Oostende 
Tel. 059 51 43 43 
Fax 059 51 44 43

GOEKINT
GRAPHICS

"Tapijten verkoop je niet op papier. 
Dachten we. Tot Goekint Graphics 
bewees dat we geen staalboeken 
meer nodig hebben. Ze  haaiden al 
hun technologie en knowhow uit de 
kast, en drukten een verbluffende 
reeks catalogi. Weefeffecten, textuur 
en kleuren zijn onberispelijk weerge
geven. De complete 'look and feel' 
van onze producten komt prachtig tot 
zijn recht. We stonden er echt van te 
kijken. Onze klanten ook trouwens. "

http://www.goekint.be

