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Stad en landbouw 
Prof. Em. Etienne Van Hecke
Instituut voor aard- en omgevingswetenschappen, K.U.Leuven

ruimteliJke VerscHuiVingen in Het 
BelgiscH BodemgeBruik

Een agrarisch landschap wordt in de eerste plaats bepaald 
door het bodemgebruik, resultaat van de gewaskeuze. Deze 
is op zijn beurt afhankelijk van veel factoren: het fysisch 
milieu, economische factoren zoals vraag en aanbod, prijs-
vorming, positie tegenover de markt, het bedrijfssysteem 
zoals de bedrijfsoppervlakte, de hoeveelheid aanwezige ar-
beidskrachten,…

In een maatschappij die vooral op zelfvoorziening is afge-
stemd, is er weinig regionale specialisatie:  polyproduktie 
overheerst met de aanwezigheid van veeteelt en van een 
gevarieerde gewassenproductie op eenzelfde bedrijf. Er is 
enige aanpassing aan het fysisch milieu. Deze gevarieerde 
productie is ook de weerspiegeling van de transportgevoe-
ligheid. Omwille van de beperkte transportmogelijkheden 
is de uitwisseling beperkt en wordt dus overal het basis-
voedsel geproduceerd. Halverwege de 19de eeuw was er bij-
voorbeeld geen uitgesproken verschil qua bodemgebruik 
tussen Vlaanderen en Wallonië. De aard van de graange-
wassen weerspiegelde de verschillen inzake fysische om-
standigheden. Groenten en aardappelen waren op vele 
plaatsen aanwezig. Er waren toen relatief evenveel varkens 
in Wallonië als in Vlaanderen; de meeste bedrijven hadden 
een klein aantal dieren. Dit geldt ook voor het pluimvee. 
Evenwel was er aansluitend bij de grotere steden toch enige 
groenteteelt. Dit blijkt uit schilderijen en prenten en eind 
18de eeuw uit de Ferrariskaart. 

De overgang naar een commerciële landbouw en betere 
transportmiddelen bracht specialisatie mee: bedrijfsspecia-
lisatie in functie van de bedrijfsoppervlakte, de beschikbare 
arbeidskrachten en kapitaal; ruimtelijke specialisatie of con-
centratie in functie van de aangehaalde factoren in boven-
staande alinea, behorend tot het fysisch milieu, de marktom-
standigheden,…In het vorig stadium stond voedselvoorzie-
ning op het voorplan, vanaf nu moeten kosten en baten in 
evenwicht zijn en worden hiervoor optimale lokalisatiefac-
toren nagestreefd. De keuze van de producties brengt dif-
ferentiatie mee op niveau van het bedrijf en van de ruimte. 
Vlaanderen, gekenmerkt door kleine bedrijven kan zich nu 
meer toeleggen op arbeidsintensieve teelten. Het belang van 
het afzetgebied wordt meer dan tevoren zichtbaar in de con-
centratie van tuinbouw, in het bijzonder groenteteelt in na-

bijheid van de steden. De groei van de steden veroorzaakte 
ook een groei van de groenteteelt in hun nabijheid. 

de geWAskeuZe en de relAtie met de 
AfstAnd tot de stAd

Wie in de geografie de relatie onderzoekt tussen stad en 
gewaskeuze/productiesysteem komt automatisch bij von 
Thünen terecht. Hij vroeg zich af hoe de gewaskeuze van 
een rationele landbouwer zou zijn in functie van de afstand 
tot de stad, maar wel in een ‘geïsoleerde’ staat, dus in een 
omgeving die niet in de realiteit bestaat maar toelaat te ont-
dekken hoe in zulke ruimte het bebouwingspatroon vorm 
krijgt en hoe het landbouwsysteem van de verschillende 
delen beïnvloed wordt door de afstand tot de stad. Voor de 
constructie van zijn model maakte hij de assumpties dat de 
centrale stad de enige afzetmarkt is, dat de transportkosten 
recht evenredig toenemen met de afstand, dat de transport-
kosten voor rekening van de landbouwer zijn. Op deze ma-
nier wilde von Thünen het effect van de transportkosten op 
het bodemgebruik bepalen. Hoe verder de landbouwer van 
de stad gelegen is, hoe groter het aandeel van de opbrengst 
dat naar transportkosten gaat. Dicht bij de stad worden 
producten voortgebracht waaraan hoge transportkosten be-
antwoorden, omdat het gewicht per hectare groot is of om-
dat ze frequent moeten vervoerd worden omwille van hun 
bederfbaarheid, nl. groenten en melk. Zo komt hij tot de 
vaststelling dat er direct rond de markt er een tuinbouwge-
bied is, vervolgens neemt de melkveehouderij het over, nog 
verder is graanteelt de meest aangewezen teelt en nog ver-
der van de stad krijgt men extensief gebruikte weilanden. 

Om de intensiteit van het landbouwsysteem te meten 
zullen we gebruik maken van een maatgetal dat gebruikt 
wordt in het kader van het landbouwboekhoudingsnet van 
de E.U., nl. de bruto standaardsaldi (productiewaarde mi-
nus specifieke kosten) van elke teelt (zowel akkerbouw als 
tuinbouw als veeteelt), een soort toegevoegde waarde, uit-
gedrukt in euro zodat de toegevoegde waarde kan berekend 
worden per hectare. 

Von tHünen uit de ActuAliteit? 
De geografisch oudste en meest systematische bron voor 
de aanwezigheid van tuinbouw in Vlaanderen kan gevon-
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den worden op de kabinetskaarten van de Ferraris. Deze 
dateren van de periode 1775-80 en geven via symbolen het 
bodemgebruik weer. In die periode spreekt men best van 
‘moestuinen’. Toen steunde de landbouw op handenarbeid 
en waren de bedrijven klein, zeer klein als het over groente-
teelt ging. Bij de eerste landbouwtelling, nl. in 1846, wordt 
trouwens niet van tuinbouw gesproken doch wel van moes-
tuinen en boomgaarden. Op de Ferraris kaarten merkt 
men dat de moestuinen echt bij de bebouwde kern van de 
toenmalige steden voorkwamen (Fig.1). 

In 1846, bij de eerste landbouwtelling, namen de moestui-
nen het grootste aandeel van de landbouwoppervlakte in in 
de steden en hun omgeving (tabel 1). Het percentage kan 
klein lijken maar moet geïnterpreteerd worden binnen de 

huidige grenzen van de steden: de huidige 
stedelijke oppervlakte is veel groter dan de 
stedelijke uitbreiding van 1846. Voortbou-
wend op de Ferrariskaarten, kan men stel-
len dat hoe dichter bij de bebouwde kern, 
hoe groter het belang van de moestuinen. 
Het transport speelde duidelijk een be-
langrijke rol ten opzichte van de centrale 
stedelijke afzetmarkt. Von Thünen was 
duidelijk aanwezig. 

Vanaf 1959 hanteren we de TW/ha (in BSS 
uitgedrukt) als intensiteitsfactor. Dan was 
de landbouw in de huidige agglomeraties 
van de Vlaamse stadsgewesten en van het 
stadsgewest Brussel per ha 26% intensie-
ver in termen van TW/ha. In de huidige 
banlieues was dit 14% ten opzichte van 
het gemiddelde van Vlaanderen (tabel 2). 
In de forensenwoonzone treffen we het 
Vlaamse intensiteitsgemiddelde aan en er 
buiten is de TW 11% lager dan het Vlaams 
gemiddelde. Dus toch een merkelijk ver-
schil tussen dit gebied en de stedelijke 
agglomeraties. Toen was 54% van de tuin-
bouw in de stadsgewesten gelokaliseerd. 
Daarentegen waren er 64 melkkoeien per 
100 ha landbouwoppervlakte aanwezig 
binnen de stadsgewesten maar ook even-
veel buiten de stadsgewesten. Bij von Thü-
nen bevond de melkveehouderij zich in 
de onmiddellijke nabijheid van de steden. 

Melk was ook een bederfbaar product en moest dagelijks 
getransporteerd worden naar de centrale markt. Dat dit in 
1959 niet meer het geval is kan toegeschreven worden aan 
de veranderingen die opgetreden zijn in de commerciali-
sering. Steden zijn in de loop van de 20ste eeuw niet lan-
ger de centrale marktplaats gebleven voor de melk maar 
wel de zuivelfabrieken die zelf voor de ophaling zorgden. 
De zuivelfabrieken bepalen de prijs en er zijn regionale 

Tabel 1: De moestuinen in de landbouwoppervlakte in 1846 (bron: Land-
bouwtelling 1846)

Vlaanderen 1,8%

Steden 3,0%

Huidige stadsrand 2,3%

Huidige banlieue 1,7%

Brussel Huidige 19 gemeenten 7,8%

Tabel 2: Toegevoegde waarde van de landbouwproductie per hectare in 
1959 (bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen 
& BSS 1997-2000)

TW	(BSS)	(3/ha)

Vlaanderen 2410 100

Stadsgewesten in Vlaanderen 2857 119

Agglomeraties 3030 126

Banlieue 2750 114

Forensenwoonzone 2395 99

Rest 2143 89

Stadsgewest Brussel

In Vlaanderen 3386 140

Figuur 1:  De tuinbouw rond de ‘Vijfhoek’van Brussel (bron: Kabinetskaart van Ferrari)



Jaarboek De Aardrijkskunde 2011 139

prijsverschillen die afhangen van 
de ophaalkosten:  hoe meer melk 
geproduceerd wordt per oppervlak-
teeenheid in de omgeving van de 
melkerij, hoe lager de ophaalkosten 
per liter en hoe hoger de melkprijs 
(Saey P.& Van Hecke E.). Voor de 
groenten was de stad in 1959 nog 
een belangrijke marktplaats. 

Het ruimtelijk kader wordt gedefi-
nieerd door de afbakening van de 
stadsgewesten (S.Luyten, 2009) 
(fig.2). Hierbij onderscheidt men 
telkens een agglomeratie en een 
banlieue. Buiten het stadsgewest is 
er nog een zone die door de pen-
del afgestemd is op de centrale ag-
glomeratie van het stadsgewest, de 
zgn. forensenwoonzone. 

einde 20ste eeuW: de 
intensieVere lAndBouW 
rond de steden 
VerdWenen?
In 2002 is het intensiteitsverschil van de landbouw binnen 
en buiten de stadsgewesten quasi verdwenen (er is maar 
1% verschil). In de tweede helft van de 20ste eeuw kende 
de landbouw in Vlaanderen een grote toename van de in-
tensiteit, o.a. door de belangrijke uitbreiding van de niet 
grondgebonden veehouderij (varkens en pluimvee) en ook 
nog van de groenteteelt (tabel 3). Dit moet gezien worden 
in het kader van de nieuwe marktmogelijkheden geboden 
door het ontstaan de vrijhandel in de dan opgerichte Eu-
ropese Gemeenschap. De niet-grondgebonden veehouderij 
ontwikkelde zich hoofdzakelijk buiten de stadsgewesten 
(tabel 8) en wat de groenteteelt betreft, deze maakte een 
lokalisatieverandering mee van de marktplaats voor wat 
betreft de verse consumptiegroenten: de veilingen namen 
de plaats in van de stedelijke markten. Hiernaast kende de 
teelt van de zgn. ‘grove groeten’ voor de inmaak en in het 
bijzonder voor de diepvries een belangrijke uitbreiding, 
vnl. in West-Vlaanderen en dit deels ter vervanging van de 

vlasteelt die een sterke regressie had gekend. Tussen 1959 
en 2002 bleef dus de intensiteitstoename in de stadsge-
westen achter op de algemene intensiteitstoename. In het 
laatste kwart van de 20ste eeuw verschuift de ‘markt’ van de 
stedelijke markten naar de veilingen. Het productiegebied 
van groenten verschuift. In 1959 was 60% van de groente-
teelt in open lucht in de stadsgewesten, in 2002 nog maar 
19%. De absolute afname is iets minder spectaculair, onge-
veer een halvering terwijl buiten de stadsgewesten de op-
pervlakte meer dan verdubbelde. De groenteteelt in open 
lucht nam immers in Vlaanderen met 60% toe (tabel 7). 

Heeft de stAdsnABiJe lAndBouW eigen 
kenmerken?

Tot ver in de 20ste eeuw hadden de landbouwbedrijven, 
vooral bij de grote steden een kleinere oppervlakte en had-
den verhoudingsgewijze meer tuinbouwteelten in hun pro-
ductieplan. De landbouwbedrijven ondervonden uiteraard 
de invloed van de nabijheid van de stad, meer specifiek 

Figuur 2:  De Belgische stadsgewesten 2001 (Bron: S.Luyten & E.Van Hecke 2009)

Tabel 3: Evolutie van de toegevoegde waarde (in BSS) van de landbouwproductie (Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen & 
BSS 1997-2000)

1959
3/ha

2002
3/ha

2002/1959
evolutie t.o.v. 
Vlaanderen 

Vlaanderen 2410 3930 163 100

Stadsgewesten in Vlaanderen 2857 3960 139 85

Agglomeraties 3030 3460 114 70

Banlieue 2750 4140 150 92
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van de uitdijende stad waardoor een gevoel ontstond van 
bedrijfsonzekerheid. Gronden konden immers opgeslorpt 
worden door de verstedelijking. Dit onzekerheidsgevoel 
ondermijnde de landbouwdynamiek hetgeen zich in het 
bijzonder uitte in de bedrijfsopvolging (tabel 4). Jongeren 
waren minder geneigd dan in een niet-stedelijke omgeving 
het bedrijf over te nemen, vooral dat de nabije stad andere 
opportuniteiten bracht. Daarenboven was de perceelsver-
snippering vaak groot terwijl het druk wegennet niet bevor-
derlijk was voor de mobiliteit van landbouwwerktuigen en 
vee. Door deze versnippering was het ook niet gemakkelijk 
om aan spontane perceelsruil te doen, laat staan het uitvoe-
ren van een landinrichtingsproject, om grotere percelen te 
bekomen. 

Deze onzekerheid uit zich in een hogere verouderings-
graad bij de bedrijfsleiders en een lagere opvolgingsgraad 
(tabel 4). 

De landbouw blijft binnen de stadsgewesten niettemin 
belangrijk. In de agglomeratiegemeenten is 22 % nog in 
gebruik door de landbouw, in de banlieue is dit nog 46%, 

niet veel minder dan het belang van de landbouw buiten de 
stadsgewesten nl. 51%. Dit strookt met de definitie van een 
banlieue, nl. een ‘stedelijke woonbevolking’ in een ‘lande-
lijke omgeving’. 

Bedrijfsstructurele kenmerken worden meteen in een dy-
namisch perspectief bestudeerd in volgend punt. 

is de stAdsnABiJe lAndBouW in crisis?
Belangrijk is uiteraard de evolutie. De bedrijfsstructuur 
kende in de stadsgewesten een andere evolutie dan er 
buiten (tabel 5). De landbouwoppervlakte neemt er snel-
ler af dan gemiddeld en neemt sneller af in de agglo-
meratie dan in de banlieue hetgeen niet abnormaal is 
wegens de toenemende verstedelijking. Tussen 1959 en 
2002 was de afname van het aantal bedrijven sterker in 
de stadsgewesten dan erbuiten. Hierdoor nam de gemid-
delde bedrijfsoppervlakte meer toe in de stadsgewesten 
dan erbuiten. Hierdoor is de gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte er slechts 7% kleiner: het verschil binnen en bui-

Tabel 4: Leeftijdsstructuur en opvolgingssituatie van de landbouwbedrijven (2002)( Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen)

Bedrijfsleiders 
> 50 jaar

(tov totaal bedrijfsleiders)

Met opvolger
(%)

Zonder opvolger
(%)

Met niet gekende 
opvolging

(%)

Agglomeratie 61 11,3 71 18

Banlieue 56 13,1 67 20

Stadsgewesten 58 12,5 68 19,5

Vlaanderen 55 14,0 63 23

Tabel 5a: Evolutie van de bedrijfsstructuur (Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen)

afname beteelde 
oppervlakte tussen 

1959 en 2002

aantal bedrijven 
(2002/1959) 

Oppervlakte per 
bedrijf

(ha, 2002)

evolutie gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte 

(2002/1959)

Vlaanderen – 19% 22 16,8 x 3,7

 Vlaamse stadsgewesten  – 30%  18  15,7  x 3,9

 Agglomeraties  – 48%  14  15,6  x 3,7

 Banlieue  – 20%  20  15,7  x 4,0

Tabel 5b Evolutie van de bedrijfsstructuur (bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen & BSS 1997-2000)

Toegevoegde	waarde	per	
bedrijf (3, 1959)

Toegevoegde	waarde	 
per bedrijf
(3, 2001)

evolutie gemiddelde  
BSS/bedrijf
(2001/1959)

Vlaanderen 10 800 66 000 x 6,1

 Vlaamse Stadsgewesten  11 500  62 000  x 5,4

 Agglomeraties  12 700  54 000  x 4,2

 Banlieue  10 800  65 000  x 6,0
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ten de stadsgewesten wordt kleiner. Het groot probleem 
is de achteruitgang van de toegevoegde waarde per be-
drijf. In 1959 was de TW/bedrijf 7% hoger in dan buiten 
de stadsgewesten, nu is dit 6% minder: de intensiteits-
groei waargenomen in de Vlaamse landbouw blijft dus 
achter. Het economisch belang van de landbouw in de 
stadsgewesten neemt sneller af dan de beteelde opper-
vlakte. Het probleem is meer uitgesproken in de agglo-
meratie dan in de banlieue. Hoe kan dit verklaard wor-
den. Is de stad de grote boosdoener? 

is de stAd de grote Boosdoener? 
De waarnemingen hierboven zijn in de lijn van wat alge-
meen in de literatuur wordt vastgesteld. De stad en in het 
bijzonder de groeiende stad schept een ongunstige sfeer 
voor de handhaving van de landbouw in de stedelijke om-
geving. Veel studies onderstrepen echter de eigenheid van 
de landbouw in een stedelijke omgeving, in die zin dat de 
stad niet uitsluitend negatieve invloeden uitoefent maar 
dat deze ook kansen biedt in die zin dat de landbouw kan 
inspelen op de specifieke vraag uit de stad zoals de levering 
van verse producten, recreatiemogelijkheden,…Deze posi-
tieve invloeden zijn echter niet te meten maar moeten ze-
ker niet overroepen worden. We komen er hierna op terug. 

gemiddelden geVen de reAliteit niet Weer: 
Het Brussels stAdsgeWest gedrAAgt ZicH 
Anders 

Wetenschappelijk onderzoek moet steeds kritisch zijn. 
Daarom moet steeds de vraag gesteld worden of het gemid-
delde wel representatief is. Het afzonderlijk beschouwen 
van enerzijds het stadsgewest Brussel en anderzijds de 
stadsgewesten van de Vlaamse steden leidt tot verrassende 
vaststellingen. Het stadsgewest Brussel (het deel in Vlaan-
deren gelegen) gedraagt zich anders en is vooral anders ge-
evolueerd dan de andere stadsgewesten (tabel 6 en figuren 
3 tot 6). Vergeleken met andere Vlaamse stadsgewesten 
was de afname van de beteelde oppervlakte ongeveer even 
groot maar de afname van het aantal bedrijven was er dub-
bel zo groot. Hierdoor nam de gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte er sneller toe maar de bedrijven waren er erg klein 
zodat de oppervlakte er nu maar 10% groter is dan gemid-
deld in de andere stadsgewesten..De toegevoegde waarde 
per hectare nam af in het stadsgewest Brussel terwijl deze 
gemiddeld toenam in de andere stadsgewesten. Hierdoor 
is de toegevoegde waarde per hectare nu heel wat lager in 
het Brusselse stadsgewest dan gemiddeld in de andere. De 
toegevoegde waarde per bedrijf was er in 1959 25% lager 
dan gemiddeld, en nu 40%! 

Tabel 6a: Kengetallen voor de stadsgewesten in Vlaanderen, met en zonder het stadsgewest Brussel (Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS land-
bouwtellingen & BSS 1997-2000)

Beteelde  
oppervlakte 
(2001/1959)

aantal  
bedrijven

(2001/1959)

Oppervlakte/
bedrijf

TW/ha
(2002/1959)

TW/ha
2002

Evolutie	TW/ha
(2001/1959)

Vlaanderen 81% 22 100 163 100 100

Stadsgewesten in Vlaanderen 70% 18 93 139 101 85

Stadsgewest Brussel in Vlaanderen 68% 11 102 69 60 42

Stadsgewest Vlaanderen zonder 
Brussel

70% 21 91 161 111 99

Stadsgewest Brussel in Wallonië 77% 20 228 92 45

Tabel 6b: Kengetallen voor de stadsgewesten in Vlaanderen, met en zonder het stadsgewest Brussel (Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS land-
bouwtellingen & BSS 1997-2000)

TW/bedrijf	
 (3, 1959)

TW/bedrijf
 (3, 2001)

evolutie gemiddelde 
TW/bedrijf

(2001/1959)

Vlaanderen 10 800 66 000 6,1

Stadsgewesten in Vlaanderen 11 500 62 000 5,35

Stadsgewesten in Vlaanderen zonder stadsgewest Brussel 12 500 67 000 5,4

Stadsgewest Brussel

 Stadsgewest in Vlaanderen 9300 40 000 4,35

 Stadsgewest in Wallonië 15 900 67 000 4,2
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De verschillende evolutie van het Brusselse stadsgewest 
weegt zwaar door in de gemiddelde waarden voor Vlaande-
ren. Beschouwen we de stadsgewesten exclusief het Brus-
selse, merken we dat de kengetallen en hun evolutie niet zo 
sterk verschillen van het Vlaamse gemiddelde. 

De TW van de bedrijven is er van dezelfde grootteorde, de 
TW per hectare evolueerde zoals elders in Vlaanderen maar 
is hoger in de stadsgewesten dan erbuiten. Wel neemt het 
aantal bedrijven er iets sneller af en de landbouwopper-
vlakte nam sneller af dan erbuiten, hetgeen normaal is ge-
let op de toename van de verstedelijking in de loop van de 
beschouwde periode. 

een VerklAring Voor deZe eVolutie in Het 
Brussels stAdsgeWest? 

Op het eerste zicht zou de afname van de landbouwopper-
vlakte een verhoging van de intensiteit met zich moeten 
meebrengen als reactie om eenzelfde productie te kunnen 
handhaven. 

Het feit dat het aantal bedrijven sterk afnam zou misschien 
deze noodzaak overbodig maken maar men stelt niet alleen 
vast dat de intensiteit afnam maar vooral dat de productie-
omvang per bedrijf achterbleef op het gemiddelde. 

De landbouw in het Brussels stadsgewest kende belangrij-
ke tegenslagen: de druiventeelt die de rijkdom van som-
mige gemeenten had meegebracht is nagenoeg verdwe-
nen door de concurrentie van ingevoerde druiven. 

Het witloof dat de broodwinning was voor de meeste land-
bouwers van heel wat gemeenten ten oosten van Brus-
sel kende de concurrentie van de nieuwe productiekern 
in West-Vlaanderen en van de hydrocultuur in het alge-
meen. De bedrijven hebben niet gereageerd, hebben zich 
niet aangepast en er is eerder gereageerd door landbouw 
(tabel 9) te verlaten dan een oplossing te zoeken binnen 
de landbouw. Deze afwezigheid van ‘reactie’ kan men als 
een interne factor omschrijven. 

De uitdijing van Brussel, niet alleen van de woonfunctie 
maar ook van economische functies (bedrijventerreinen, 
luchthaven) heeft tot veel onteigeningen en in het alge-
meen van veel verlies aan landbouwgronden geleid. Daar-
enboven heeft het gebrek aan bedrijfszekerheid en de tal-
rijke mogelijkheden geboden binnen dit groot stadsgewest 
geleid tot een zeer geringe opvolging. Dit kan men als ex-
terne factoren omschrijven. 

Figuur 3:  De evolutie van de toegevoegde waarde (in BSS) per ha beteelde 

oppervlakte (2002/1959)

Figuur 4:  De toegevoegde waarde (in BSS) per ha beteelde oppervlakte (2002)

Figuur 5: De toegevoegde waarde (in BSS) per bedrijf (2001)

Figuur 6:  Raming van het aandeel overblijvende landbouwbedrijven in 

2017 ten opzichte van 2002 (tussen haakjes de ramingen voor 

2022 ten opzichte van 2007)

Figuur 7:  De gemiddelde bedrijfsoppervlakte (ha) binnen het stadsgewest 

(1) en in de forensenwoonzone (2)
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Tabel 7: Evolutie van de Toegevoegde waarde van de groenteteelt in open lucht en van de totale tuinbouw* in de Vlaamse stadsgewesten (Bron: Berekenin-
gen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen & BSS 1997-2000)

TW	(in	BSS) 
groenten in openlucht

TW	(in	BSS) 
Totaal	tuinbouw*

1959 (%) 2002 (%) 2002/1959 1959 (%) 2002 (%) 2002/1959

Agglomeratie 25 6 41 24 8 60

Banlieue 35 13 61 30 22 131

Stadsgewesten 30 19 53 54 30 100

Buiten stadsgewesten 40 81 320 46 70 268

Vlaanderen 100 100 161 100 100 177

Stadsgewest Brussel in  
Vlaanderen

29 8 45 19 3 30

Vlaamse stadsgewesten excl. 
Brussels stadsgew.

30,5 11,4 69 35 27 138

* Tuinbouw (groenten, fruit, niet-eetbare tuinbouwproducten) zowel in OL als onder glas 

Tabel 8: Evolutie van de niet-grondgebonden veehouderij in de Vlaamse stadsgewesten (Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen 
& BSS 1997-2000)

Toegevoegde	waarde	(in	BSS)	 1959 (%) 2002 (%) 2002/1959

Agglomeratie 7,1 2,6 199

Banlieue 16,3 13,7 460

Stadsgewesten 23,4 16,3 379

Buiten stadsgewesten 76,6 83,7 591

Vlaanderen 100 100 541

Stadsgewest Brussel in Vlaanderen 2,7 4,4 88

Vlaamse stadsgewesten excl. Brussels stadsgewest 20,7 11,9 415

Tabel 9: Leeftijdsstructuur en opvolgingssituatie van de landbouwbedrijven (Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen)

Bedrijfsleiders 
> 50 jaar
(% totaal)

(j)
Met opvolger

(in %)

(n)
Zonder opvolger

 (in %)

n/j+n
(in %)

niet gekende 
opvolging

% bedrijven  
in 2017

(2017 / 2002)

Vlaanderen 55 14,0 63 82 23 55

Stadsgewesten 58 12,5 68 84 19,5 51

Vlaamse stadsgewesten excl. 
Brussels stadsgew.

56 13 66 83 21 54

Buiten stadsgewesten 54 14,5 61 81 24,5 56,5

Stadsgewest Brussel 

Stadsgewest in Vlaanderen 66 10 74 88 16 42

Stadsgewest in Wallonië 59 25 49 66 26 61
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en de Andere stAdsgeWesten?
Om de eigenheid van elk stadsgewest te onderzoeken, wor-
den enkele kengetallen van de individuele stadsgewesten 
vergeleken met hun respectievelijke forensenwoonzones 
(fig.7 tot 10). Deze vergelijking leert ons enerzijds dat de ver-

schillen tussen de stadsgewesten merkelijk groter zijn dan 
de verschillen tussen de waarden voor de individuele stads-
gewesten en hun respectievelijke forensenwoonzones en 
dat anderzijds de verschillen tussen de individuele waarden 
voor de stadsgewesten weinig verschillen van de waarden 
van hun forensenwoonzone en dat daarenboven de de ver-
schillen nu eens in de ene richting gaan, dan in een andere 
richting; m.a.w. er is geen systematische afname of toename 
van de waarde van een kenmerk in functie van de afstand tot 
de centrale stad. Zo is de intensiteit van de productie soms 
groter buiten dan binnen het stadsgewest. 

de stAdsgeWesten op de 
lAndBouWkAArten geplAAtst

Een aantal kaarten die hoger gebruikte kenmerken weer-
geven en waarop de begrenzing van de stadsgewesten is 
uitgetekend laten toe het regionale en stadsgewest-aspect 
te concretiseren. Figuur 11 geeft de evolutie weer van de 
beteelde oppervlakte. De afname van de landbouwopper-
vlakte is niet alleen een aangelegenheid van de stadsgewes-
ten; de afname is ook belangrijk in de Denderstreek en in 
veel gemeenten van de driehoek Antwerpen-Hasselt-Brus-
sel. De verschuiving van de groenteteelt komt duidelijk tot 
uiting op figuur 12. Er is een afname van het areaal in het 
centrale deel van het land van de groenteteelt in open lucht 
en een enorme toename in West-Vlaanderen maar er is ook 
een toename in NO-Limburg en in het zuiden van Lim-
burg en het zuidwesten van Oost-Vlaanderen maar hier 
gaat het telkens over kleine oppervlakten. Beschouwen we 
de toegevoegde waarde van de tuinbouw per ha (open lucht 
en glasteelt; fruitteelt, groenten, sierteelten en boomkwe-
kerijen)(fig.13), dan is het duidelijk dat er veel belangrijke 
productiegebieden zijn buiten de stadsgewesten (de fruit-
teelt in Zuid-Limburg en het Hageland; groenten en aard-
beien, vooral onder glas in de regio Hoogstraten, groenten 
en niet-eetbare tuinbouwproducten tussen Brussel en Gent 
en uiteraard de grote West-Vlaamse kern met groenten in 
openlucht en ook onder glas. Het melkvee (figuur 14) is 
vooral aanwezig daar waar de bodem niet gunstig is voor 
akkerbouw, dus vooral in de Zandstreek en de Kempen 
maar is ook aanwezig in het zuiden van Oost-Vlaanderen 
waar deze orientatie noodzakelijk is op kleinere bedrijven 
zonder tuinbouw of niet-grondgebonden veehouderij. De 
relatie met stadsgewesten is zoek: stadsgewesten in de 
zandstreken gelegen hebben melkvee, anderen minder of 
niet. De hokdieren of niet-grondgebonden veehouderij (fig. 
15), een intensieve productie bij uitstek, ontwikkelde zich 
daar waar er in de jaren 1960 kleine bedrijven waren en 
waar er geen tuinbouw was: toen in de Kempen en in beide 
provincies Vlaanderen, vooral dan in West-Vlaanderen. In 
die gebieden is de teelt niet afwezig in de stadsgewesten, in 
de andere wel. Ten slotte vormt figuur 16 een synthese, nl. 
die van de toegevoegde waarde van de totale landbouwpro-
ductie per ha. Het is duidelijk dat we hierin het model van 
von Thünen niet terugvinden….

Figuur 8:  De toegevoegde waarde in euro per hectare binnen het stadsge-

west (1) en in de forensenwoonzone (2)

Figuur 9:  De toegevoegde waarde per bedrijf (in euro) binnen het 

stadsgewest en in de forensenwoonzone.

Figuur 10:  Afwezigheid van een vermoedelijke opvolger in de 

landbouwbedrijven binnen het stadsgewest (1) en in de 

forensenwoonzone (2)
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is er dAn ecHt geen 
VerscHil tussen de 
lAndBouW in de 
stAdsgeWesten en er 
Buiten? 
Men mag stellen dat er qua produc-
tiestructuur (teelten) er geen funda-
mentele verschillen bestaan: de stad 
is geen centrale markt meer waardoor 
het ‘afstandseffect’ er niet meer is; de 
markten en de specialisatierichtingen 
hebben zich regionaal ontwikkeld (dit 
blijkt duidelijk uit de grote verschil-
len qua productieintensiteit tussen 
de stadsgewesten en veel minder 
binnen en buiten het stadsgewest). 
Deze regionale specialisaties en be-
drijfsstructuren bepalen ook voor een 
deel de verschillen qua toekomstvi-
sie. Hiernaast is de toekomstvisie 
iets minder rooskleurig in de stads-
gewesten. De stadsgewesten hebben 
vooral een eroderende werking op de 
productiefactor arbeid, dus op de op-
volging. 

Het feit dat de bedrijven in de stads-
gewesten een kleinere toegevoegde 
waarde hebben is oorzaak en gevolg 
van de bedrijfsopvolging. Een bedrijf 
dat ondermaats presteert is niet aan-
trekkelijk om overgenomen te wor-
den maar het feit dat het niet wordt 
overgenomen leidt tot een situatie 
waar de oudere bedrijfsleider minder 
investeert, voor een deel zijn kapitaal 
opgebruikt en zich tevreden stelt met 
de bestaande situatie. Het is bekend 
dat bedrijven zonder opvolger een 
kleinere productieomvang hebben 
dan die met een opvolger. Globaal 
heeft de ‘regionale component’ een 
grotere invloed dan de ‘stadsgewest-
component’ en de mate waarin de 
‘erosie-intensiteit’ vanuit de stad tot 
uiting komt hangt niet alleen van de af van de stedelijke 
ontwikkeling (invloed op de productiefactor arbeid en op 
de grond, rechtstreeks en onrechstreeks door de veroor-
zaakte onzekerheid) maar ook van de weerstand die de 
landbouw biedt. Deze weerstand hangt af van de aard van 
de productie, van de bedrijfsstructuur, van de omgevende 
structuur (bv. agribusiness), van de diversificatiemogelijk-
heden en van het dynamisme van de landbouwers o.a. door 
de leeftijd bepaald, de aanwezigheid van een opvolger en 
een regionale mentatliteit. 

peri-urBAne diVersificAtie?
Er is in de suburbane gebieden een onmiskenbare rol van 
de landbouw in het instandhouden van het landschap, 
de socio-economische leefbaarheid van een streek,… Om 
deze rol te kunnen blijven vervullen moet de landbouw in 
een verstedelijkt gebied echter overlevingskansen hebben. 
Deze worden doorgaans gezien in een multifunctionaliteit. 
Uit een studie in het Brusselse peri-urbaan gebied (G.Van 
Huylenbroeck e.a, 2005) blijkt inderdaad dat hoe dichter 

Fig.11  Evolutie van de beteelde oppervlakte 2002/1959 en stadsgewestgrenzen  
(Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen en BSS 1997-2000)

Fig.12:  Evolutie 2002/1959 van de oppervlakte groenteteelt in open lucht en de stadsgewestgrenzen 
(Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtellingen en BSS 1997-2000)
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het landbouwbedrijf bij de stad gelegen is, hoe groter de 
kans is tot diversificatie. Deze kan voornamelijk verklaard 
worden door de aanwezigheid van potentiële consumenten. 
Net zoals voor de waarnemingen hierboven is elke extrapo-
latie naar alle stadsgewesten gevaarlijk. De studie over het 
Brusselse periurbane gebied heeft trouwens aangetoond 
dat eventuele afstandsgerelateerde verschijnselen vaak ver-
dwijnen onder de invloed van subregionale verschillen die 
qua diversificatie groter zijn. Diversificatie hangt immers 
van het lokaal draagvlak af, zoals het bestaan van boeren-
markten in het Pajottenland waardoor meteen deze klein-

schalige groenteteelt en verkoop een 
zekere plaats krijgt, maar hangt ook 
af van de aard van de bedrijven: mo-
dern gerunde bedrijven zullen het 
geen noodzaak vinden in het verko-
pen aan de particulieren en zelfs niet 
wenselijk wegens de tijdsinvestering. 
De aard van de productie bepaalt ook 
het al of niet verkopen op de boerde-
rij of op een boerenmartkt:  aardap-
pelen, groenten en minder frequent 
melk(producten) zijn de producten 
die aan de individuele consument 
worden verkocht. Al deze factoren 
maken dat diversificatie niet mag ver-
algemeend worden. 

De potentiële meerinkomsten voor 
de landbouwers met diversificatie-
activiteiten verschijnen niet in de 
hoger gebruikte berekeningen van 
de toegevoegde waarde. Toch kan 
men stellen dat ze geen aanleiding 
geven tot gevoelige verschillen. Het 
aandeel landbouwers met diversifi-
catie is niet zo groot en daarenbo-
ven verklaren deze landbouwers dat 
deze activiteiten maar een klein deel 
van hun inkomen uitmaken. Uit de 
leeftijdsstructuur van de bedrijfs-
leiders en de opvolgingsgraad blijkt 
dat deze diversificatiemogelijkhe-
den de landbouw globaal niet zullen 
redden in de peri-urbane gebieden. 
Het is evenwel een oplossing voor 
sommige landbouwbedrijven om te 
overleven en dit is uiteraard belang-
rijk maar kan wellicht niet op lange 
termijn geëxtrapoleerd worden. Dit 
kan dus een probleem worden voor 
het platteland in bepaalde stadsge-
westen. Anderzijds verschijnen ook 
nieuwe functies in de plattelands-
ruimte die min of meer aansluiten 
met de landbouw, alleszins wat het 
bodemgebruik betreft, o.a. de verp-

aarding. Er zijn in Vlaanderen ca. 100.000 paarden ge-
registreerd, een deel ervan op landbouwbedrijven, een 
ander deel erbuiten (manèges e.a.). Per 100 ha kadastrale 
oppervlakte zijn er 18 paarden in de Vlaamse stadsgewes-
ten terwijl het Vlaams gemiddelde 13 bedraagt. De dicht-
heid is het hoogst in het stadsgewest Antwerpen, nl. 27. 
Ten opzichte van de landbouwoppervlakte in het kadaster 
(1/3 groter dan de beteelde oppervlakte van de commerci-
ele bedrijven) bedraagt het aandeel noodzakelijk voor de 
beweiding van de paarden 10% in de Vlaamse stadsgewes-
ten, 4% buiten de stadsgewesten. 

Fig.13  Tuinbouwproductie per ha totaal beteelde oppervlakte (2002) en de stadsgewestgrenzen  
(Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtelling en BSS 1997-2000)

Fig.14  Aantal melkkoeien per 100 ha totaal beteelde oppervlakte (2002) en de stadsgewestgrenzen 
(Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtelling en BSS 1997-2000)
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Tabel 10 De ruimteconsumptie door de paardenhouderij (Bron: E.Willemsen & E.Van Hecke)

Paarden
Paarden/kadastrale land-

bouwoppervlakte

Oppervlakte nodig voor 
paarden t.o.v. de beteelde 

oppervlakte

aantal % aantal/100 ha %

Vlaanderen 106 000 100 13

Agglomeraties 15 000 14 23

Banlieue 22 000 21 16

Stadsgewesten 36 000 35 18 10

Stadsgewest Antwerpen 9 000 6 27

Stadsgewest Brussel in Vlaanderen 7 000 6,5 17 9

Buiten stadsgewesten 4

Besluit

De eerste vaststelling heeft te maken met de verschuiving 
van de ‘markt’ naar specifieke organismen en plaatsen: zui-
velfabrieken, groenteveilingen waarvan de lokalisatie niet 
meer overeenstemt met stadscentra. Deze verschuivingen 
van de markt zijn oorzaak en gevolg van verschuivingen in 
het bodemgebruik. 

Een tweede vaststelling is dat het werken met gemiddelden 
kan leiden tot foutieve of te weinig genuanceerde stellin-
gen. Omdat het stadsgewest Brussel groot is weegt het erg 
door in het Vlaams gemiddelde. 

Ten derde, en dit is allicht de belangrijkste vaststelling, nl. 
dat het beschouwen van de individuele cijfers per stadsge-
west en de vergelijking van de kengetallen met hun om-
geving er op wijst dat er eerder een inbedding is van het 
stadsgewest in de omgevende regio, dat dus de stadsge-
westlandbouw niet fundamenteel verschilt van die in haar 
omgeving. De problemen die de landbouwers ondervinden 
zijn er in de eerste plaats van dezelfde aard en de reacties 
dan ook: Dit blijkt bv. uit het percentage zeer geringe ver-
moedelijke opvolgers in het stadsgewest Mechelen en zijn 
omgeving hetgeen een uiting is van de crisis in de (open-
lucht)groenteteelt en niet van het stadsgewestverschijnsel. 
Het belang van de structuur en van de leefbaarheid van de 

Fig.15  Productie van de niet-grondgebonden veehouderij per ha totaal beteelde oppervlakte en de 
stadsgewestgrenzen  
(Bron: Berekeningen E.Van Hecke op basis NIS landbouwtelling en BSS 1997-2000)
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landbouwbedrijven wordt duidelijk aangetoond door het 
Waalse gedeelte van het stadsgewest Brussel in de analy-
se te betrekken evenals de forensenwoonzone ervan, een 
groot deel van Waals-Brabant. De bedrijven zijn er merke-
lijk groter dan in Vlaanderen en deze betere structuur geeft 
aanleiding tot een betere bedrijfsopvolging. De landbouw 
houdt er beter stand. De zwakke structuur van de bedrij-
ven in het Brussels stadsgewest in Vlaanderen is in de 
eerste plaats een weerspiegeling van de zwakke situatie in 
Vlaams-Brabant: het stadsgewest Leuven en zijn omgeving 
vertonen gelijkaardige cijfers als die van Brussel, ook een 
weerspiegeling van de weinig dynamische Vlaams-brabant-
se landbouw. 

Ten slotte, indien er een belangrijk verschil is tussen de 
landbouw in een stadsgewest en de landbouw erbuiten dan 
ligt deze niet meer of niet specifiek in de aard van de pro-
ductie zoals in het verleden maar eerder in de evolutie van 
de productiefactoren waarbij de eroderende werking van de 
stedelijke omgeving nog meer inwerkt op de productiefac-
tor arbeid dan op de productiefactor grond. De bedrijfslei-
ders zijn er ouder en de opvolging minder verzekerd. Dit 

kan een probleem worden voor het in standhouden van het 
platteland naar de toekomst toe. 
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