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stand van zaken en vooruitzichten
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De Europese land- en tuinbouw is zeer verscheiden. Dat is vooral een gevolg van de
uitbreiding van de Europese unie van 6 naar 27 lidstaten. Europa wil deze
agrarische verscheidenheid koesteren. zij levert een grote diversiteit aan voedsel,
landschappen en cultuur op. En zij houdt het hele Europese grondgebied in
beweging. – Jacques Van Outryve
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e Europese Commissie brengt
jaarlijkse statische gegevens over
land- en tuinbouw uit. Eurostat, het
statistisch bureau van de Europese
Commissie, verwerkt telkens een selectie
van deze gegevens in een pocketboekje. De
onderwerpen zijn zeer gevarieerd en gaan
van tewerkstelling en productie over
inkomen, prijzen van landgebruik en zelfs
landbouwmilieu-indicatoren. Uit deze
gegevens komen de sterke verschillen
tussen de lidstaten naar voren. De sterktes
en de zwaktes. Eurostat beschrijft ze, maar

28 • dossier

beoordeelt ze niet. niet enkel tussen de
lidstaten, ook binnen lidstaten tussen
verschillende regio’s, zijn er grote verschillen. Ook binnen de regio’s!
Eurostat verzamelt gegevens per Europese
regio. Met deze gegevens worden kleurrijke
kaarten gemaakt die in een oogopslag
aantonen waar welk soort land- of
tuinbouw aanwezig is. Waar zich welke en
hoeveel landbouwhuisdieren bevinden.
Welke densiteit of dichtheid van dieren
aanwezig is. Figuur 1 geeft per Europese
regio de landbouwtewerkstelling weer. Hoe

groener hoe landelijker, hoe roder hoe
meer verstedelijkt. De kaart laat zien hoe
agrarisch de nieuwe lidstaten uit Middenen Oost-Europa zijn, hoe verstedelijkt
Vlaanderen, maar ook het Verenigd
Koninkrijk is. Zo eenvoudig is de uitleg niet!
De kaart geeft de tewerkstelling in de
landbouw weer, niet de graad van landelijkheid of van verstedelijking. Zo is het
Verenigd Koninkrijk de meest landelijke van
alle lidstaten, nochtans kleurt het land rood
op de kaart. 71% van de Britse oppervlakte
is landbouwareaal. Geen enkele andere
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Met deze inzending wo
n het Buso
sint-Idesbald in Roese
lare de creatieve
scholenwedstrijd ‘State
of Creanovative’
in 2010. Glazen potten
met grond uit de
27 lidstaten staan op ho
uten zuilen
gerangschikt volgens
de kaart van
Europa. Deze jaarlijkse
wedstrijd rond
‘De toekomst van Europ
a’ is een initiatief
van het Vlaams parleme
nt, Stichting
Ryckevelde en het Vlaam
s-Europees
Verbindingsagenschap
(Vleva). De
(landbouw)grond van elk
e lidstaat voegt
zijn specifiek verhaal aan
Europa toe!
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kleuren misleiden

regionale specialisatie onder Mansholt
veranderde het beleid naar regionale
specificiteit. Elke lidstaat of streek heeft
zijn specifieke kenmerken. Dat kunnen
zowel voor- als nadelen zijn voor de landen tuinbouw in een Euromarkt. Alle
nadelen hebben voordelen en omgekeerd.
Europa zet vandaag, niet alleen in land- en
tuinbouw, in op een zogenaamde inclusieve
groei. Met andere woorden, groei in
verscheidenheid en niet langer volgens
eenzelfde pad. Europa trekt ook in de
land- en tuinbouw niet langer de kaart van
de eenheidsworst, wat Mansholt destijds
met zijn Mansholtplan nastreefde. Er zijn
vele wegen van grond tot mond, omdat er

er

bedraagt nochtans voor beide
slechts 6,8% van hun oppervlakte. Een
groot verschil met de 70% van het Verenigd
Koninkrijk of de 44,7% in België. Het
grootste gedeelte van Finland en Zweden is
bosgebied.

Van grond tot mond

Bo

De grote verscheidenheid van de Europese
land- en tuinbouw is een gevolg van de
sterke uitbreiding van de Europese Unie.
Achtereenvolgens breidde de EU uit naar
het westen, het zuiden, het noorden en het
oosten. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, kortweg GLB, was daar niet op
voorzien. De Europese Unie veranderde het
geweer dan ook van schouder. Van
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Hoe groter de landbouwtewerkstelling, hoe groener een land is. Hoe
kleiner de tewerkstelling in land- en
tuinbouw, hoe roder de kleur. Rood kan dus
ook zeer landelijk zijn, zoals het Verenigd
Koninkrijk aantoont. Britten kicken op hun
landelijk gebied of countryside. Het is de
ideale plaats voor ontspanning in het
weekend of op een snipperdag. Britten
komen dan massaal naar het platteland.
Dat platteland is het omgekeerde van de
stad, vandaar de benaming countryside.
Burgers vinden er rust en stilte, gezonde
lucht en lekkere natuurlijke voeding. Zij
komen er echter weinig boeren tegen. Dat
is maar goed ook, want ze worden niet
graag in hun rust gestoord. Meteen is
duidelijk dat agrarische tewerkstelling en
het landelijk karakter niet noodzakelijk
hetzelfde zijn. Ook al beweert schrijver en
journalist Geert Mak dat de landbouw de
kurk is van het platteland.
Een ander voorbeeld. Finland en Zweden, 2
buurlanden in het noorden van de Europese
Unie. Beide liggen voor een flink gedeelte
boven de poolcirkel. Arctische of poollandbouw is een specifieke vorm van landbouw.
De natuurwetten zijn er anders. Er zijn
maar de helft zoveel groeidagen als bij ons.
Een groeidag is een dag waarop de
temperatuur overdag gemiddeld boven de
5° C ligt. Maar op een groeidag nabij de
poolcirkel groeien de planten meer dan bij
ons, dankzij de hogere lichtintensiteit.
Finland kleurt groen, wat duidt op een hoge
agrarische tewerkstelling. Zweden kleurt
oranje. Dat wijst op een veel lagere
landbouwtewerkstelling. Echter, Zweden
heeft grotere bedrijven dan Finland en ook
dat is, net als de kleurverschillen tussen
het Verenigd Koninkrijk en Ierland,
historisch te verklaren. Het landbouwareaal
van deze noordelijk gelegen landen
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EU-lidstaat doet beter. Voor Ierland
is dat 60%, voor België 44,7%.
Ierland kleurt echter groen. België
rood. Wat is het verschil? Het
Verenigd Koninkrijk telt veel
landbouwgrond, maar weinig
boeren en tuinders. Het zijn echter
grote landbouw- en tuinbouwbedrijven die nooit gesplitst
werden bij generatiewissels.
Ierland daarentegen telt veel
boeren en veel kleinere landbouwbedrijven. België heeft dan
weer weinig boeren en weinig
landbouwgrond.
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EU-gemiddelde: 5,7%

De tewerkstelling in de
landbouw verschilt sterk
van lidstaat tot lidstaat en
van streek tot streek.
Weinig tewerkstelling in
de landbouw betekent
niet altijd dat de lidstaat
niet landelijk kan zijn,
zoals het Verenigd
Koninkrijk. Anders
gezegd, het Verenigd
Koninkrijk heeft veel
platteland (countryside)
en is dus landelijk, maar
is in Europa geen
belangrijke landbouwland. Of hoe platteland en
landbouw, onder meer
om historische redenen,
niet samengaan in het
Verenigd Koninkrijk.

Figuur 1 Aandeel van de land- en tuinbouw in de tewerkstelling. - Bron: Europese Commissie
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zo vele verschillende gronden en monden
te voeden zijn. We illustreren dit artikel over
de verscheidenheid van de Europese landen tuinbouw met glazen potten gevuld met
grond uit elke lidstaat. Met het kunstwerk
‘Europese aarde uit de 27 lidstaten’ op
houten zuilen en gerangschikt volgens de
kaart van Europa won het BusO sint-Idesbald van Roeselare in 2010 de scholenwedstrijd ‘De toekomst van Europa’ van het
Vlaams parlement, Stichting Ryckevelde en
het Vlaams-Europees Verbindingsagenschap (Vleva). Grond is belangrijk. Grond
was en wordt opnieuw belangrijk voor
land- en tuinbouw. De grond in de potten is
dan ook meer dan symbolisch. Het GLB van
weleer gaf grondgebonden sectoren een
zware marktordening. Andere sectoren
kregen een lichte of geen gemeenschappelijke marktordening. In de voorstellen
voor een GLB na 2013 komt die grondgebondenheid van het landbouwbeleid
opnieuw sterk aanzetten. Waarom grond?
Grond is schaars. Je kan er geen bijmaken,
wel verliezen! Enkel nederland heeft
(landbouw)grond gewonnen op de zee. Er is

Europa wil dat blijvend grasland behouden blijft. Blijvend grasland impliceert melk- en vooral
vleesproductie. Runderen en schapen zijn noodzakelijk om dat grasland te onderhouden.
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Ons land valt in Europa niet op. Wij vallen in een landbouwoverzicht dan ook niet echt op, tenzij het om de dichtheid
van onze veestapel gaat. In specifieke teelten zijn wij
nochtans kampioen. Denk aan peren en prei.
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al grond teruggegeven. niet enkel Europa,
de hele wereld zal grond ‘broodnodig’
hebben om mensen te voeden. Vandaag
ook het symbolisch belang van de 27
weckpotten met Europese (landbouw)
grond.

Stand van zaken

C

Hoe is het met de land- en tuinbouw in de
Europese Unie gesteld? Hoe groot is de
verscheidenheid? Vooraleer we in een
volgend artikel verder ingaan op de evolutie
en verwachtingen van markt voor de
periode 2011-2020 geven we een stand van
zaken weer. Eurostat begint zijn statistisch
jaarboek met het landbouwinkomen van
2010. Ons land tekent dat jaar een merkelijke stijging op, maar zoals gekend waren
we in 2011 de grootste daler. Echter de
evolutie van de gemiddelde inkomens per
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lidstaat variëren sterk naargelang de sector
en graad van specialisatie. De totale bruto
toegevoegde waarde in de gehele Europese
landbouw (EU-27) steeg in 2010 tot
137 miljard euro. 86,3% van dat bedrag
werd gerealiseerd door de 15 oude
lidstaten. Dat aandeel daalt. 59% van de
bruto toegevoegde waarde van de oude

lidstaten wordt geleverd door Frankrijk,
Italië en Spanje. Echter hoeveel subsidies
maken deel uit van de meerwaarde die
door de landbouw wordt gecreëerd? In 2010
werden in de EU in totaal voor 56 miljard
euro aan subsidies toegekend waarvan 46,5
miljard euro in de oude lidstaten. Frankrijk
voert met 10 miljard euro de spits aan,
gevolgd door Duitsland (6,7 miljard euro) en
Italië (5,4 miljard euro). Het Verenigd
Koninkrijk ontvangt als grote lidstaat amper
4 miljard, minder dan Polen (4,2 miljard
euro), wat bewijst dat het hier niet om een
landbouwland gaat. Landbouwlanden
Spanje en Italië innen respectievelijk
6,8 miljard euro en 5,4 miljard euro.
nederland ontvangt met 1 miljard euro
meer subsidie dan België (838 miljoen
euro). De lilliputters Malta en Cyprus
ontvangen respectievelijk 38,7 miljoen euro

Bulgarije
Bulgarije behoort net als Roemenië tot de laatste
nieuwkomers. De landbouw heeft nog een lange weg te
gaan. Het land is gekend om zijn rozenstruiken voor de
productie van rozenparfum en rozenwater.
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Als gevolg van de eenmaking van Duitsland heeft het
industriële West-Duitsland zijn agrarisch Oost-Duitsland
teruggevonden. De verschillen in landbouwstructuur
tussen de beiden delen zijn en blijven zeer groot.

hebben? In Cyprus vond een kleine
toename plaats (+0,4%). Echter, gemiddeld
daalde het aantal met 1,5%. De sterkste
daling zien we in Bulgarije (-10,4%), gevolgd
door Letland (-5,8%), Polen (-5,7%),
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56% van de Deense oppervlakte is akkerland. Dat is
opvallend veel. Het EU-gemiddelde bedraagt 26%.
De Denen hebben amper 5% blijvend grasland. De EU
heeft gemiddeld 13% blijvend grasland en wil dat dit
behouden blijft.

landbouwers en landgebruik
Uiteindelijk moet de taart worden verdeeld
door het aantal landbouwers en tuinders. In
2011 telde de Europese Unie (EU-27),
omgerekend naar voltijdse arbeidskrachten, 11 miljoen personen tewerkgesteld in
de land- of tuinbouw, waarvan minder dan

De nuttige landbouwoppervlakte wordt
opgedeeld in akkerland, permanente

er

Duitsland

Denemarken

uiteindelijke waarde van het eindproduct
wegneemt. Hierdoor blijft er minder over
als vergoeding voor de boer.

Akkerland en blijvend grasland

en

de helft in de oude lidstaten (EU-15). Polen
en Roemenië scoorden het hoogst met
2,1 miljoen en 2,2 miljoen. Geloof het of
niet, maar in Roemenië nam het aantal
tegenover het jaar voordien zelfs toe met
4%. Zou dit met de telling te maken
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en 29,7 miljoen euro. Uiteraard staan al die
bedragen tegenover het aantal boeren of
het aantal hectares. Maar zoals gekend, de
verschillen tussen bedrijven en sectoren
zijn (nog) groot als gevolg van het historische gegeven. Het GLB na 2013 wil daar
verandering inbrengen en de directe
inkomenssteun meer stroomlijnen.
Hoeveel kosten maken boeren om aan de
toegevoegde waarde te komen? Ook dat
verschilt sterk van lidstaat tot lidstaat.
Gemiddeld bedraagt het zogenaamde
intermediaire of tussentijdse verbruik (lees:
kosten) in de Europese Unie gemiddeld
64% van de eindproductiewaarde. Dat was
in 2005 nog 58%. Met andere woorden, de
kosten stijgen of er wordt meer ‘tussentijds
geconsumeerd’. De belangrijkste kost is de
voederkost, goed voor 36% van het totaal,
gevolgd door brandstof (12%) en meststoffen en bodemverbeteraars (7%). Het zijn
deze 3 die in belangrijke mate zijn gestegen
in kosten waardoor het intermediair
verbruik een steeds grotere hap uit de
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Tsjechië telt het kleinste aantal, maar de grootste
landbouwbedrijven. Er zijn amper 4 bedrijven per 1000
inwoners. Tsjechië is de bakermat van de pils en is ook
vandaag nog een belangrijke producent van brouwgerst
en hop.

en grondgebruik verschillen de lidstaten
alweer sterk van elkaar. Dat is een gevolg
van verschillen in klimaat, reliëf, bodemsoort en – uiteraard – graad van verstedelijking en historische achtergrond.
Gemiddeld wordt 42% van de oppervlakte
van de Europese Unie voor landbouw benut.
Dat zijn 441,4 miljoen ha voor de 27 lidstaten. Het Verenigd Koninkrijk is kampioen
met 71% van zijn oppervlakte. Aan de staart
bengelen Finland en Zweden, 2 scandinavische landen, met 6,8%. Ook slovenië en
Estland scoren laag met respectievelijk
8,3% en 9,3%.

bo

Tsjechische Republiek en slowakije

Zweden (-4,1%) en … België (-3,5%).
naast arbeid zijn grond en kapitaal nog
steeds de belangrijkste productiefactoren in
de land- en tuinbouw. Landbouwers en
tuinders zijn zeer belangrijke grondgebruikers. Grond is, zoals eerder gezegd,
schaars en in de vele lidstaten dan ook
duur tot zeer duur. De prijzen in de
lidstaten variëren van 5000 euro tot
80.000 euro/ha en meer. Er moet zuinig
met grond worden omgegaan. Over grond
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teelten zoals fruit, olijfbomen en wijn, en
permanent of blijvend grasland. Zij zijn
respectievelijk goed voor 25,7%, 3% en 13%
van de totale Europese oppervlakte. Om het
laatste, met name blijvend grasland, is
momenteel in het kader van de strijd tegen
de klimaatverandering heel wat te doen.
Akkerland zijn doorgaans de betere of beste
gronden die de hoogste productie leveren.
Dat kunnen akkerbouwteelten, voederteelten, energieteelten of groenten zijn. Bij
blijvend grasland gaat het meer om
marginale gronden. Denemarken bijt de
spits af wat het aandeel akkerland betreft,
met 55,8% van de oppervlakte van dit land.
Slechts 5,2% is blijvend grasland. In het
Verenigd Koninkrijk daarentegen is 24,7%
akkerland en 46% blijvend grasland. Ierland
doet het met 44% nog beter wat blijvend
grasland betreft. naast Ierland en het
Verenigd Koninkrijk, die opvallend meer
blijvend grasland hebben dan akkerland,
hebben ook Luxemburg, slovenië en
Portugal meer weides dan akkers. In de EU
is een vierde van de grond akkerland – voor
België is dat iets meer (27%) – en is 13%
blijvend grasland. In ons land is 16,3%
blijvend grasland. nederland, met procentueel ongeveer evenveel akkerland als
dossier • 31

Griekenland

plantaardige productie

bo

minder dan 1% van hun oppervlakte in
blijvend grasland liggen. Malta registreert
helemaal geen blijvend grasland.
Zuidelijke lidstaten scoren echter hoog wat
permanent of blijvende teelten betreft. In de
EU-27 gaat het om 3% van de oppervlakte.
In spanje (10%), Griekenland en Italië (9%)
en Portugal (8%) met hun vele citrus- en
olijfboomgaarden is dat veel meer.
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Griekenland is weliswaar de bakermat van de democratie
en van Europa, maar wordt vandaag scheef bekeken.
Griekenland is voorzal gekend om zijn tabak, wijn, feta en
in de zon gerijpte groenten en fruit.

Granen, met inbegrip van rijst, zijn in de
Europese Unie veruit de grootste teelt. Zij
worden gevolgd door de voedergewassen.
Het aandeel voedergewassen verschilt
echter sterk van lidstaat tot lidstaat.
Groenten en fruit winnen in de EU steeds
meer veld wanneer het op consumptie en
toegevoegde waarde aankomt. Toch zijn
slechts enkele van deze teelten over alle
lidstaten verspreid, zoals appels. Andere
zijn zeer specifiek en kenmerkend voor
bepaalde streken. De productie van
groenten en fruit is nog steeds geconcentreerd in de EU-lidstaten aan de Middellandse Zee, gelet op de klimatologische
omstandigheden. Maar een gebrek aan
water doet zich steeds sterker voelen. Een
gevolg van de klimaatverandering?
Frankrijk, Duitsland en Polen produceren
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België, heeft 21,6% blijvend grasland – beduidend meer dan ons land.
Zoals gezegd is over dat blijvend grasland
heel wat te doen. Europa ziet het percentage grasland als een milieu-indicator. Men
zag het aandeel de jongste jaren zienderogen dalen. Blijvend grasland speelt een
belangrijke rol tegen de klimaatverandering
als opslagplaats voor CO2, maar ook tegen
erosie. Blijvend grasland bevindt zich vooral
in streken waar de gronden minder
vruchtbaar zijn, of waar bossen honderden
jaren geleden werden gerooid voor
brandstof en zijn verdwenen door klimatologische omstandigheden. Dat is het geval
in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en
nederland.
Het voorstel van de Europese Commissie
voor het behoud van blijvend grasland op
bedrijfsniveau ligt niet enkel in bepaalde
streken in ons land gevoelig. Behoud van
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blijvend grasland op bedrijfsniveau zou
volgens die voorstellen een van de 3
voorwaarden zijn voor de groene toeslagrechten. Uiteraard zal veel afhangen van de
definitie van blijvend grasland. Wanneer
men met ‘blijvend grasland’ grasland van
5 jaar en meer bedoelt, dan zitten de
Schotten met een probleem. In Schotland is
grasland ingeschakeld in een zevenjarig
rotatiesysteem. Zeven jaar grasland, waar
Schotse runderen op grazen, wordt
afgewisseld met 4 jaar tarwe en een jaar
gerst. De tarwe en de gerst zijn bestemd
voor de productie van Schotse whisky.
Indien het grasland na 5 jaar niet langer
mag worden omgeploegd komt de productie van whisky in het gedrang. Hoe dan ook
zullen Schotse boeren op zoek moeten
gaan naar een derde teelt op hun akkerland
om aan de voorgestelde voorwaarden voor
de groene premie te voldoen. Er zijn nog
streken in Europa die met het probleem
kampen. Wie minder problemen heeft met
blijvend grasland zijn de meest noordelijke
en de meest zuidelijke lidstaat van de
Europese Unie. Finland en Cyprus hebben
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Ierland wordt het groene eiland genoemd vanwege zijn
groene weides. In Ierland woont 73% van de bevolking op
het platteland. In nederland is dat amper 1%. Wereldwijd
woont meer dan de helft van de bevolking in de stad.
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Al zijn zonnebloemen ons vooral bekend in Frankrijk – denk aan de mooie beelden uit de Tour de
France – is de teelt ook sterk geconcentreerd in de lidstaten uit Midden- en Oost-Europa.
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spanje is de grootste wijn- en olijfolieproducent. 28% van
de Europese wijngaarden liggen in Spanje, 25% in
Frankrijk en 23% in Italië. De helft van de Europese
olijfbomen vind je in Spanje.
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Frankrijk en Denemarken (550.000 ton).
Voor uien (5,4 miljoen ton) moet je in
nederland (1,3 miljoen ton) en spanje (1,1
miljoen ton) zijn, op afstand gevolgd door
Polen (583.000 ton). Appelteelt (10,5 miljoen
ton) tref je in alle EU-lidstaten aan met
Italië op kop (2,1 miljoen ton), gevolgd door
Frankrijk en Polen, beiden 1,9 miljoen ton.

dierlijke productie
Twee derde van de productie van jonge
runderen bestemd voor kalfsvlees gebeurt
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bedrijven. In Denemarken zijn 83% van de
melkveebedrijven gespecialiseerd met
gemiddeld 113 koeien. In nederland gaat
het om 77% van de bedrijven en gemiddeld
71 koeien. In België waren in 2007 de helft
van de melkveebedrijven gespecialiseerd
en bedroeg het gemiddelde aantal koeien
op die bedrijven 50 stuks. sinds 2007 is er
echter heel wat gebeurd in de Europese
melkveehouderij. De evolutie naar specialisatie en uitbreiding is doorgegaan, ondanks
de melkquotaregeling. Toch eens nagaan
waar in 2007 de grootste melkveestapels
zaten. Dat was in het Verenigd Koninkrijk,
waar 27% van de bedrijven meer dan 100
koeien hadden. Springt een lidstaat in het
oog? Jazeker. Het kleine Cyprus. Dit land
telt 200 melkveebedrijven, die ongeveer
allemaal gespecialiseerd genoemd mogen
worden, met een gemiddelde veestapel van
106,7 koeien. 33% van de bedrijven hadden
in 2007 meer dan 100 koeien. Herinner je
dat Cyprus problemen had om onder zijn
melkquotum te blijven, zelfs toen het
geconfronteerd werd met een langdurige
droogteperiode. De Europese Commissie
begreep toen niet waarom Cyprus Europa
om hulp vroeg naar aanleiding van de
droogte en niet binnen zijn melkquotum
kon blijven. De wonderen zijn de wereld niet
uit! n
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in nederland (23%), Frankrijk (23%) en
spanje (19%). Zoals gekend, gebeurt de
consumptie van deze specififieke vleessoort
vooral in Italië. nederlanders produceren
veel, maar ze eten weinig kalfsvlees.
Frankrijk (19%) en Duitsland (16%) samen
produceren bijna de helft van het Europese
rundvlees. Duitsland (25%) en Spanje (15%)
zijn de grootste producenten van varkensvlees. 60% van het Europese pluimveevlees
wordt geproduceerd in 5 lidstaten, met
name Frankrijk (14%), het Verenigd
Koninkrijk (13%) en spanje (11%), Duitsland
(11%) en Polen (11%). Voor schapen en
geiten moet je voornamelijk in het Verenigd
Koninkrijk (36%), spanje (17%) en Griekenland (14%) zijn. Dat grote aandeel van het
Verenigd Koninkrijk heeft te maken met het
grote aandeel blijvend grasland of omgekeerd. Iemand moet het gras in de
countryside onderhouden!
Twee derde van de koeien in de Europese
Unie bevinden zich op zogenaamde
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Voor groenten en fruit lopen de gegevens
tussen de lidstaten zeer sterk uiteen. De
EU-27 produceerde in 2010 16,7 miljoen ton
tomaten waarvan 6,3 miljoen in Italië en 4,3
miljoen in Spanje. Portugal en Griekenland
volgen met beiden 1,3 miljoen ton. nederland zit als volger op 0,8 miljoen ton, iets
meer dan Frankrijk. Voor ons land noteerde
Eurostat 232.000 ton. De Europese
productie van wortelen (5,2 miljoen ton)
komt op de eerste plaats uit Polen (815.000
ton), het Verenigd Koninkrijk (752.000 ton)
en Italië (624.000 ton), gevolgd door

Frankrijk is in vele opzichten het grootste landbouwland
van de EU. Het ontvangt ook de meeste landbouwsubsidies
uit Brussel, meer dan 10 miljard euro of een zesde van de
pot. Frankrijk heeft bij elke GLB-hervorming wel wat te
verliezen.
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Groenten en fruit

Frankrijk

Bo

bijna de helft van alle Europese granen.
Frankrijk en Duitsland zijn tevens de
grootste producenten van suikerbieten en
koolzaad. samen zijn zij goed voor respectievelijk 54% en 53% van de productie.
noteer dat als gevolg van de Europese
herstructurering van de suikerbietsector
bepaalde lidstaten de teelt vaarwel hebben
gezegd, zoals Ierland. Acht van de 27
EU-lidstaten telen geen suikerbieten.
De belangrijkste graanteelt in Europa is
tarwe (138 miljoen ton) op grote afstand
gevolgd door maïs (56 miljoen ton) en gerst
(52 miljoen ton). Rogge en masteluin (8
miljoen ton) en rijst (3 miljoen ton) zijn de
kleine broertjes. Die kleine broertjes
concentreren zich in Duitsland en Polen
(rogge en masteluin) en Italië en Spanje
(rijst). noteer dat 8 EU-lidstaten rijst
produceren.

gespecialiseerde melkveebedrijven. Dat is
echter slechts een vierde van de melkveebedrijven. Gespecialiseerde bedrijven zijn
bedrijven die minstens twee derde van hun
toegevoegde waarde uit melkactiviteiten
halen. Een Europees gespecialiseerd bedrijf
had in 2007 – het jaartal waarvoor Eurostat
de cijfers weergeeft – gemiddeld 24,5
koeien. Officiële cijfers over de structuur
van bedrijven lopen altijd gevoelig achter. In
8 lidstaten staat meer dan 90% van de
melkveestapel op gespecialiseerde
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De gegevens in dit artikel komen uit
‘Agriculture and fishery statistics – Main
results 2009-2010’ (Editie 2011 – Eurostat
Pocketbooks) van de Europese Commissie
en werden hier en daar ook voorzien van
eigen commentaar. Het volledige document
vind je via http://ec.europa.eu/agriculture/
agrista/2010/table_en/index.htm.
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DOSSiEr

Europese land- en tuinbouw,
stand van zaken en vooruitzichten
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iN DE grEEp VAN ONzEkErHEDEN
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Niemand durft nog voorspellingen te doen. Niemand steekt zijn hand nog in het vuur
wanneer het om financiële en economische vooruitzichten gaat. Bij land- en tuinbouw
komen nu eenmaal zeer vele factoren kijken. Alle zijn onzeker. – Jacques Van Outryve
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n haar jaarlijkse markt- en inkomensvooruitzichten voor de komende 10 jaar
(2011-2020) heeft de Europese Commissie haar werkmethode verfijnd. Dat was
nodig want de bal werd in het verleden al
eens misgeslagen. Denk aan de vooruitzichten voor de varkenshouderij. Die
klopten helemaal niet meer. In de land- en
tuinbouw spelen zeer vele factoren een rol.
De ene al meer dan de andere. De
Europese Commissie ging na welke
onzekerheden het meeste invloed hebben
op de vooruitzichten voor de landbouwmarkten. Voor deze factoren moeten
verschillende scenario’s worden uitgetekend en meerdere vooruitzichten gemaakt.
Onzekerheden die van grote invloed
kunnen zijn, zijn macro-economisch zoals
de evolutie van de Europese consumentenprijzen en de economische groei. Uit
onderzoek is gebleken dat weinig onzekerheden een invloed op de marktvooruitzichten hebben in tegenstelling tot onzekerheden inzake wisselkoersen en olieprijs. De
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Italië
Italië steekt met een jaarproductie van 6,3 miljoen ton
tomaten torenhoog boven de andere EU-lidstaten uit. De
tomaten worden in de openlucht of onder plastic geteeld.
Tweede in de rij is spanje met 4,3 miljoen ton.

wisselkoers tussen euro en dollar is
belangrijk voor de invoer en uitvoer van
landbouwproducten en van toeleveringsproducten. Een lage euro is goed voor de
uitvoer, een hoge euro is goed voor de
invoer. Wisselkoersen beïnvloeden
handelsstromen. Die invloed is niet voor
alle sectoren gelijk. Hij is groter voor
pluimveeproducten dan voor varkensvlees
en rundvlees. Zuivelproducten hebben een
grotere gevoeligheid voor macro-economische onzekerheden dan andere sectoren.

De zuivelsector staat meer open voor de
wereldmarkt dan de vleessectoren.
Wisselkoersen hebben ook invloed op de
olieprijzen. Bij een sterke euro kan
goedkoper olie worden ingevoerd. De
olieprijzen hebben meerdere effecten op
de evolutie van de landbouwmarkten. Zij
hebben een onmiddellijk effect op de
kosten in de land- en tuinbouw van
energie, (stikstof)meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen. Zij hebben onrechtstreeks een effect op de productie van
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Cyprus
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tweede grootste producent van pluimveevlees. De buitenlandse handel van China is
staatshandel. Een daling van de prijzen
voor varkensvlees in China zou maar weinig
gevolgen hebben voor de Europese
productie. Bovendien zullen de vleesproducenten kunnen profiteren van lagere
graan- en dus voederprijzen.
De belangrijkste factor die tegen 2020
invloed zal hebben op de Europese
landbouwmarkten en -inkomens is de kost.
Stijgende kostprijzen zullen hoe dan ook
voor gevolg hebben dat, niettegenstaande
hogere marktprijzen, de inkomens verder

ht

dat het overal in de wereld tegelijk slecht
gaat met de weersomstandigheden is
echter klein. Plaatselijk kunnen de
gevolgen groot zijn. Uiteindelijk worden
tekorten van elders aangevuld. De wereld is
mijn dorp. In dat verband zijn voorraden van
cruciaal belang. In hoeverre zijn die
vandaag nog voldoende aanwezig. Verderop
zal je zien dat het niet eenvoudig zal zijn om
die de komende jaren terug op te bouwen.

er
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De Cypriotische landbouw heeft het zwaar te verduren van
de droogte en vraagt geregeld om steun aan Brussel. En
toch werd jarenlang boven het quotum gemolken. Er was
geen Europese ambtenaar die dat verstond.

samenhangend zijn. Er kan nu eenmaal
niet met alle onzekerheden rekening
worden gehouden. Rekening houdend met
die veronderstellingen verwacht de
Europese Commissie op middellange
termijn nog steeds vaste prijzen voor de
meeste landbouwgrondstoffen. Dat is het
gevolg van de veronderstelling dat de
globale wereldvraag naar voedsel zal
blijven toenemen, de productie van
biobrandstoffen zich verder ontwikkelt en
de productiviteitstijging van de teelten op
lange termijn verder zal afnemen. Hoge
prijzen op de wereldmarkt zullen de
Europese Unie aansporen meer te
exporteren, niettegenstaande de vermindering van het concurrentievermogen als
gevolg van de hogere kosten. De daling van
de euro tegenover de dollar zal daaraan
meehelpen. Gemiddeld genomen zullen de
landbouwmarkten in evenwicht blijven. Er
zal geen nood zijn aan marktinterventie. Tot
zover de vooruitzichten voor de markten.
Wat het landbouwinkomen in de periode tot
2020 betreft, voorziet de Europese Commissie een lichte toename, eerder als
gevolg van een vermindering van het aantal
arbeidskrachten in de landbouw dan als
een toename van de te verdelen taart. Met
andere woorden, de landbouwers zullen
eenzelfde taart onder minder gegadigden
moeten verdelen, willen ze hun inkopen
zien toenemen.
De marktvooruitzichten voor 2010 gaan uit
van de huidige landbouw- en handelspolitiek. Er is rekening gehouden met de
beslissingen van de Health Check, niet met
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De Europese export van voedergranen zou
met 3% dalen als gevolg van de lagere
Chinese vraag. Een lagere vraag naar
energie zal de olieprijzen doen dalen en ook
de interesse in de productie van ethanol.
China heeft geen invloed op de productie
van biodiesel. De gevolgen van een
verlaging van de Chinese groei zijn klein
voor de vleesmarkt. China is zelf de
grootste producent van varkensvlees en de

bo

biobrandstoffen die op hun beurt de
landbouwmarkten beïnvloeden.
In welke mate moet bij marktvooruitzichten
rekening worden gehouden met de
onzekerheden inzake opbrengst. Denk aan
de gevolgen van weersomstandigheden op
de oogstresultaten. nu eens te droog, dan
weer te nat. nu eens te koud, dan weer te
warm. De klimaatverandering laat zich in
bepaalde landen al sterk voelen. De kans

de invloed van china
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Wat met China? De economische groei in
China is een belangrijke drijver achter de
landbouwmarkten. De jongste 5 jaar
bedroeg de gemiddelde economische groei
in China 11,2% per jaar. De verwachtingen
zijn dat deze groei de komende 5 jaar 8,5%
per jaar zal bedragen. De Chinese regering
heeft haar verwachtingen nog lager
gesteld, met name 7%. Het is redelijk om
aan te nemen dat deze lagere groei
gevolgen zal hebben op de wereldmarkt.
Denk aan een vermindering van de Chinese
vraag naar energie, veevoedergrondstoffen,
machines. Gelet op de omvang van de
Chinese economie zouden de gevolgen voor
de wereldmarkt en de Europese markten
wel eens significant kunnen zijn. Uit
onderzoek blijkt dat een daling van de
graanprijzen op de Chinese binnenlandse
markt met 6% voor tarwe en 8% voor
voedergranen tegen 2020, als gevolg van
een lagere economische groei, slechts
gedeeltelijk door de wereldmarkt zouden
worden gevolgd. De gevolgen voor de
Europese prijzen zouden nog kleiner zijn.

De 3 Baltische staten zoeken hun weg nog in de Europese
landbouw en het Europese landbouwbeleid. Hun teelten zijn
traditioneel maar ook sterk verschillend, zoals hun taal. Zo
teelt de ene geen, de andere wel suikerbieten.

op
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Estland – Letland – Litouwen

onder druk zullen staan. Opeens zijn heel
wat producten niet langer competitief,
zowel op de wereldmarkt als op de
Europese thuismarkt. Dat is een scenario
dat het meest moet gevreesd worden.

Andere veronderstellingen
De Europese Commissie moet wel uitgaan
van een aantal veronderstellingen die

Boerenbond • Management&Techniek 2 • 27 januari 2012

de nieuwe voorstellen voor een GLB na
2013. Het handelsbeleid volgt de resultaten
van de Uruguayronde en loopt niet vooruit
op de Doharonde die op streven na dood is.
Macro-economische veronderstellingen
gaan uit van een lage welvaartsgroei
gaande van amper 0,6% in 2012 en een
bescheiden 2% per jaar voor de volgende
jaren. De vraag is of dit niet overschat is.
dossier • 35

ethanol. Hierdoor zou de eindvoorraad dit
graanjaar dalen met 5 miljoen ton tot 32
miljoen ton. En de interventievoorraden?
Die blijven leeg!
Het Europese areaal voor oliehoudende
zaden bedroeg 11,3 miljoen ha (+3,5%). De
totale opbrengst wordt slechts op 28,6 miljoen ton (-2,8%) geraamd wegens lagere
opbrengsten per hectare.

Luxemburg
Luxemburg ligt in Europa wat verscholen. De landbouw,
vooral extensieve veeteelt, bevindt zich buiten het financiële
centrum op de vele permanente weides. 26% van Luxemburg is blijvend grasland.
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Europese land- en tuinbouw,
stand van zaken en vooruitzichten

Wereldvraag

drijvende krachten
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De vraag op de wereldmarkt naar granen,
oliehoudende zaden, plantaardige oliën,
oliekoeken en suiker zal de komende
10 jaar (2010-2020) verder toenemen,
echter minder snel dan de voorbije 10 jaar
(2000-2010). De vermindering van de groei
zal meer uitgesproken zijn bij tarwe en
oliehoudende zaden dan bij voedergranen,
rijst en suiker. De minder goede economische vooruitzichten en de vermindering van
de groei van de wereldbevolking zullen
minder effect hebben op de markt dan het
vooruitzicht van een verdere verandering in
de eetgewoonten in ontwikkelingslanden.
De verandering houdt in dat plantaardige

Hongarije

Hongarije is zoals meerdere nieuwe lidstaten landlocked of
afgesloten. Het heeft geen haven. Het geproduceerde graan
vindt geen uitweg. Het land kan dan ook niet profiteren van
de Euromarkt zoals anderen.
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Op middellange termijn wijzen projecties
voor de periode 2011-2010 op relatief goede
vooruitzichten voor de Europese graanmarkt. Dat is een gevolg van een stevige
wereldvraag. De graanmarkt wordt ook
voortgestuwd door de biobrandstoffen.
Deze is de meest dynamische factor, omdat
de vraag naar menselijke en dierlijke
voeding slechts een matige verhoging
zullen kennen.
2010 kende een vermindering van het
Europese graanareaal met 3,9% tot
56,2 miljoen ha. Dit areaal, gekoppeld aan
de gemiddelde productie van 5 ton/ha, gaf
een graanoogst van 278 miljoen ton of 15
miljoen ton minder dan het jaar voordien.
Gelet op de Europese voorraad en een
invoer van 13 miljoen ton, was er in het
marktjaar 2010-2011 ongeveer 343 miljoen
ton beschikbaar. Het Europese verbruik,
verliezen inbegrepen, lag op 277 miljoen
ton waarvan 168 miljoen ton bestemd was
voor veevoeding en 9 miljoen voor de
productie van ethanol. De totale uitvoer
bereikte het hoge benijdenswaardige niveau
van 32 miljoen ton. Dat bracht de voorraden
met 17 miljoen terug tot 37 miljoen ton.
Interventievoorraden werden verminderd
met 5,4 miljoen ton. De laatste 0,6 miljoen
ton werd besteed aan het Europese
voedselprogramma voor de minstbedeelden (hulp aan voedselbanken).

Het voorjaar 2011 kende een natte en koude
start. Er werd andermaal minder uitgezaaid
(-1,2%), met name 55,5 miljoen ha. Het
areaal zachte tarwe bleef op peil (23,1
miljoen ha) en er werd 8,7 miljoen ha maïs
uitgezaaid (+6,8%). Uiteindelijk waren de
opbrengsten goed. Het geheel resulteerde
in een graanoogst van 277 miljoen ton, bijna
evenveel als vorig jaar. De EU verwacht 21
miljoen ton te kunnen uitvoeren. Het
Europese verbruik, verliezen inbegrepen,
wordt stabiel geacht en geraamd op 278
miljoen ton, waarvan 167 miljoen ton voor
veevoeding en 11 miljoen ton voor bio-

Bo

Maar men moet ergens van uitgaan. Tot
slot is uitgegaan van een versterking van de
euro tegenover de dollar tot 1,50 dollar/
euro in 2020. noteer dat de euro vandaag
verzwakt is tot 1,30 dollar. Die verhouding
was ooit 0,90. Dat wil zeggen dat je slechts
0,90 dollar kreeg voor een euro. Vandaag
zijn het er 1,30 en de Europese Commissie
voorziet dat we terug naar 1,50 zullen gaan.
Is de euro of de dollar in crisis? noteer
echter dat de Europese Commissie zich de
jongste jaren meerdere malen heeft
miskeken op de evolutie van de
wisselkoersen.
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In tegenstelling tot rund- en schapenvlees zit de consumptie en de productie van varkens- en
pluimveevlees ook de komende jaren in de lift. De kosten ook!
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nederland

Malta

ht

Bo

Malta is de kleinste en dichtstbevolkte EU-lidstaat: 1281
inwoners per km2! Het EU-gemiddelde bedraagt 114. In
België wonen 350 inwoners per km2. In Finland amper 17.

vooral voor de biobrandstoffen.
Europa verwacht ook een verdere wisseling
van teelten. In lijn met het verleden neemt
het areaal zachte tarwe, maïs, oliehoudende zaden en suikerbieten toe ten nadele van
de andere graansoorten zoals gerst.

Suikermarkt
De ontwikkelingen voor de wereldmarkt
voor suiker in de komende 10 jaar zullen
vooral een gevolg zijn van de groeiende
vraag naar bio-ethanol en de gevolgen van
de te verwachten afschaffing van de
Europese suikerquotaregeling. Enerzijds
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landse vraag is een gevolg van de groei van
de Europese ethanol- en biomassa-industrie
in het kader van Europese wettelijke
initiatieven inzake gebruik van biobrandstoffen en biomassa. na de sterke prestaties van
de graanuitvoer van 2008 tot 2010 zou de
Europese uitvoer op 20 miljoen ton blijven
hangen, vooral als gevolg van problemen
omtrent de wisselkoersen.
De Europese Commissie spreekt van
graanprijzen op middellange termijn van
150 tot 170 euro/ton. Deze prijzen moeten
tegen het licht worden gehouden van
hogere kosten als gevolg van de stijgende
energieprijzen en meerdere onzekerheden,
zoals klimaatomstandigheden en ontwikkelingen in de sector van de biobrandstoffen. Tegen 2020 wordt een graanoogst van
305 miljoen ton verwacht. Dit is dus heel
wat meer dan de 278 miljoen ton van 2011.
De binnenlandse vraag zal vooral gedreven
worden door de ethanolproductie. Verwacht
wordt dat de vraag naar granen voor
ethanol zal verdriedubbelen tegen 2020 en
30 miljoen ton zal bereiken. Zoals gezegd
zou de export dalen van 32 miljoen ton tot
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wordt witte suiker in Europa gezien als een
van de belangrijkste grondstoffen voor de
productie van ethanol, maar anderzijds ziet
het ernaar uit dat de verwerking van
suikerbieten op het huidige niveau zal
blijven. Met andere woorden, er komt geen
verwerking bij.
De markt blijft stabiel. Sinds de grote
Europese herstructurering van de suikersector is de Europese Unie veranderd van
een netto-uitvoerder naar een netto-invoerder van suiker. Bijkomend was er nog het
feit dat de prijzen op de wereldmarkt op
bepaalde momenten hoger lagen dan de
Europese prijzen.
niettegenstaande de vooruitzichten voor de
komende 10 jaar, van relatief hoge
suikerprijzen en het vrijkomen van de
suikerproductie in de EU door afschaffing
van de quotaregeling, ziet het er niet naar
uit dat de handelspositie van de EU zal
veranderen. De vraag naar zoetstoffen zou
maar licht toenemen en worden opgevangen door andere zoetstoffen dan suiker;
zoals isoglucose. Trouwens men verwacht
dat isoglucose zijn marktaandeel zal
verhogen na de afschaffing van de quotaregeling. Toename van productie van suiker in
de EU zou worden opgevangen door de
voorraden, aangezien men ervan uitgaat
dat de EU zijn handelspositie niet zal
wijzigen en netto-invoerder zal blijven.

en

ongeveer 20 miljoen ton. De invoer zou
stabiliseren op 12 miljoen ton. De lage
graanoogsten van de jongste 2 jaar hebben
voor gevolg dat de Europese graanvoorraden dringend moeten worden aangevuld.
Dat zal moeilijk worden. De verwachte
hogere productie gaat immers gepaard
met een hogere binnenlandse vraag,
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nederland is het enige land dat landbouwgrond heeft
veroverd zonder oorlog te voeren of tropisch regenwoud te
vernielen. De grond werd gewonnen op de zee. En toch komt
het daarmee niet toe en voert men veel veevoedergrondstoffen in.

er

eiwitten (tarwe) worden vervangen dierlijke
eiwitten (vlees) en hiervoor zijn steeds meer
voedergranen nodig.
Omdat ook de stijging van de gemiddelde
opbrengsten verder afneemt zal – waar
mogelijk – meer grond in bedrijf genomen
worden waardoor de productie kan
toenemen. Er wordt verwacht dat graanexporterende landen, zoals Rusland, Oekraïne
en Canada, hun areaal zullen uitbreiden. Zij
hebben nog landbouwgrond op overschot.
Wat de Europese graanmarkt betreft, zijn de
vooruitzichten ook gekenmerkt door een
relatief krappe marktsituatie, lage voorraden
en prijzen die boven het gemiddelde liggen.
De groei van het aanbod verloopt traag en is
een gevolg van matig stijgende opbrengsten
per hectare, gemiddeld 0,7% per jaar en
wisselingen tussen graansoorten binnen een
stabiel graanareaal. De stijgende binnen-
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Biobrandstoffen
De Europese Commissie geeft toe dat de
markten voor granen, suiker en oliehou-

Oostenrijk
Oostenrijk is de belangrijkste producent van biologische
land- en tuinbouwproducten. Ook het plattelandsbeleid is
een Oostenrijkse uitvinding. Vele boeren zijn in de zomer
boer en in de winter skileraar.
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Portugal

Polen
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Polen is het grote landbouwland onder de nieuwkomers. De
sector telt 2 miljoen volwaardige arbeidskrachten. Enkel
Roemenië doet beter met 2,2 miljoen. In de EU werken 11
miljoen mensen in de landbouw.

rekenen met sterk stijgende kosten. Voor
het eerst sinds 2003 werd de EU een
netto-uitvoerder van rundvlees als gevolg
van een gevoelige toename van de Europese uitvoer, ook van levende runderen. Die
uitvoer was vooral bestemd voor nieuwe
markten zoals Turkije en Rusland. Echter
ook de uitvoer naar de meer klassieke
afzetmarkten, zoals het Midden-Oosten en
China, zat goed. Reden? De zwakkere euro
en het tekort van aanbod van Brazilië en
Argentinië.
Wat brengt de toekomst? De vraag op de
wereldmarkt zal verder blijven toenemen,
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sprake van slechts 1% tegen 2020.
Blijkbaar duurt het veel langer dan gedacht
om de technologie op punt te zetten. Dat
houdt in dat we veel langer dan verwacht
biobrandstoffen van de eerste generatie
zullen moeten produceren, met alle
gevolgen van dien voor de markten van
granen, suiker en oliehoudende zaden.

op

Vleesmarkten

C

De Europese Commissie geeft voor de
komende 10 jaar goede vooruitzichten voor
de vleesmarkten van niet-herkauwers en
een verdere daling van de productie van
vlees van runderen en schapen. Dat verhaal
houdt ze ons al enkele jaren voor. De vraag
naar pluimveevlees blijft groeien, maar
varkensvlees blijft wereldwijd het meest
gevraagde vlees. De Commissie gaat ervan
uit dat de EU het komende decennium
netto-uitvoerder zal blijven van varkens- en
pluimveevlees. Herinner je dat de Europese
Commissie vorig jaar nog stelde dat de EU
tegen 2015 wel eens netto-invoerder zou
kunnen worden voor pluimveevlees, gelet
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zeker na het herstel van de financiële en
economische crisis. Globaal zal de
wereldexport met 2% per jaar toenemen,
gestuwd door de grote vraag naar pluimvee- en varkensvlees. Tegen 2020 zal de
export 20% hoger liggen dan in 2009. Voor
varkensvlees 31% en voor pluimveevlees
26%. Voor andere vleessoorten zal de
stijging minder groot zijn.
De verwachtingen op macro-economisch
vlak zal voor Europa gemengde gevolgen
hebben. De export van de EU zal enerzijds
verminderen als gevolg van een sterkere
euro. Anderzijds zal de vraag toenemen,
zowel in de EU als op wereldvlak. De
belangrijkste factor die de vooruitzichten op
de vleesmarkt zal beïnvloeden, is de
verdere stijging van de olieprijs. Die heeft
enorme gevolgen voor de kostprijs van het
vlees (energie, meststoffen, veevoeders).
De Europese Commissie verwacht dat de
vleesmarkt ook de gevolgen zal dragen van
politieke beslissingen zoals de verdere
ontkoppeling van premies en afschaffing
van de melkquotaregeling.
De totale vleesproductie in de EU zal zich
herstellen en tegen 2020 44,7 miljoen
bedragen, of 2,4% meer dan in 2010. De
productie van rund- en kalfsvlees en van
schapen- en geitenvlees zal echter dalen
met respectievelijk 1,3% en 7,9% en de
productie van varkensvlees en pluimveevlees zal toenemen, beide met 3,6%. Van
een tijdelijke verzwakking van de euro zal
gebruik kunnen worden gemaakt om meer
uit te voeren. Echter nadien zal de euro

bo

op de hoge vraag binnen Europa en de
slechte concurrentiepositie de Europese
producenten. Zowel in 2009 als in 2010
steeg in de EU de productie van vlees met
uitzondering van de productie van schapenen geitenvlees. Deze laatste is reeds enkele
jaren in verval. Zowel schapen en geiten als
runderen en kalveren hadden met ziektes
te kampen. Varkenshouders kregen af te
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Portugal leeft in de schaduw van Spanje, ook de Portugese
landbouw. Het land is onder meer bekend van de productie
en verwerking van kurk afkomstig van de kurkeik. De
verwerking beperkt zich allang niet meer tot wijnstoppen.

en

dende zaden in toenemende mate beïnvloed zullen worden door de vraag naar
biobrandstoffen. De markt van de biobrandstoffen hangt sterk af van de politiek. De
Europese beslissing om tegen 2020
minstens 10% van de transportbrandstof te
vervangen door biobrandstof is de grote
drijver. Hierbij tellen biobrandstoffen van de
tweede generatie dubbel. De verwachtingen
zijn dat het aandeel tegen 2020 9% zal
bedragen, waarvan 8% uit eerste generatie
en 1% uit de tweede generatie waardoor de
doelstelling zal zijn bereikt. Biobrandstoffen
van de tweede generatie zijn biobrandstoffen die vervaardigd zijn uit grondstoffen die
niet voor mens of dier geschikt zijn. Dat zijn
dus geen granen, suiker of oliehoudende
zaden, maar bijproducten van de landbouwen voedingsindustrie of houtachtige
producten. De komst van die tweede
generatie wordt telkens uitgesteld. nu is er
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Roemenië
Met 182 landbouwbedrijven per 1000 inwoners telt Roemenië relatief de meeste landbouwbedrijven. Dat is meer dan
het dubbele dan Griekenland, de tweede in de rij. Gemiddeld
zijn er in de EU 28 bedrijven per 1000 inwoners.
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Melk en zuivelproducten
De marktvooruitzichten voor melk en
zuivelproducten zijn op lange termijn
positief. De belangrijkste drijvers van de
markt zijn de uitbreiding van de vraag op

Slovenië

Bo

wereldvlak als gevolg van de groeiende
bevolking en toenemende welvaart. Europa
exporteert inmiddels opnieuw meer
zuivelproducten. Vooruitzichten op dat vlak
zullen sterk afhangen van de wisselkoersen. Tenzij Europa afzetmarkten vindt die in
euro’s willen kopen.
De Europese Commissie verwacht dat de
melkproductie in de EU zal blijven toenemen. Tegen 2020 wordt een productie van
157,6 miljoen ton verwacht of een stijging
met 7% tegenover 2009. De stijging is een
combinatie van een hogere productie van
melk die aan de melkfabriek geleverd
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nieuwe lidstaten plaatsvinden. Men
verwacht dat deze stijging de productie zal
vooruitduwen tot 23,4 miljoen ton (+3,6%)
tegen 2020. Europa zal echter ook profiteren van de toenemende vraag op de
wereldmarkt. Goed nieuws dus, maar
zonder de stijging van de kosten gerekend.
En hier blijft het schoentje wringen.
De Commissie verwacht dat de productie
van pluimveevlees in 10 jaar met 3,6% zal
toenemen. De productie blijft echter flexibel
en kan inspelen op de markt. De uitvoer
blijft echter sterk, dankzij de verzwakking
van de euro. Maar wat als die weer gaat
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Slovenië heeft een zeer gevarieerd landschap, gaande van
besneeuwde bergtoppen tot de zee. De landbouw is er klein
maar fijn. Sloveense boeren hebben als eerste opnieuw
leren leven met de komst van wolven.

De gemiddelde productie per koe zal tegen
2020 toenemen tot 7400 kg (+18%). De
Europese melkveestapel zal afnemen tot
21,4 miljoen dieren. Dit effect zal meer
spelen in de nieuwe lidstaten (-19%) dan in
de 15 oude lidstaten (-6%) waar de sector
reeds meer is gestructureerd.
Kaas blijft de motor van de zuivelmarkt. Dat
is al jaren het geval. Het kaasverbruik
binnen de EU zal tegen 2020 toegenomen
zijn tot 17,3 kg per persoon, of 6% meer
dan in 2009. Vooral in de nieuwe lidstaten
stijgt het verbruik. De Commissie verwacht
dat de kaasproductie met 10% zal stijgen
tot 9,5 miljoen ton, want de vooruitzichten
voor het kaasverbruik zijn niet alleen
binnen maar ook buiten de EU positief. Men
kan zich afvragen of de EU zal in staat zijn
bijkomende uitvoer te realiseren. Men
denkt aan bijkomende uitvoer naar landen
als Rusland, Japan en de VS.
Ook de verwachtingen voor de afzet van
vollemelkpoeder op de wereldmarkt blijven
positief. Hetzelfde kan worden gezegd voor
de mageremelkpoeder en zelfs voor boter.
Echter ook voor de zuivelsector waarschuwt de Europese Commissie voor
stijgende kosten waardoor het inkomen in
gevaar kan komen.
Meer uitgebreide informatie over de stand
van zaken en de vooruitzichten van de
zuivelmarkt vind je in Landbouw&Techniek
22 van 24 december 2011, Focus op het
wereldzuivelcongres in Parma.
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vlees betreft. Maar de lijn uit het verleden
zou zich de komende jaren opnieuw
doorzetten. Reden? Het sterker worden van
de euro en de zwakkere
concurrentiepositie.
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opnieuw sterker noteren. De Commissie
verwacht dat tegen 2020 de EU-invoer van
vlees zal stijgen met 6,1% en de export
met 1,9%.
Varkensvlees blijft in de EU ook in 2020 het
meest gegeerde vlees (41,6 kg/persoon),
gevolgd door pluimveevlees (23,6 kg/
persoon), rund- en kalfsvlees (15,8 kg/
persoon) en schapen- en geitenvlees (2 kg/
persoon). Voor varkensvlees is dat een
lichte stijging. Dé grootste stijging zal in de

Finland

C
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In Finland hebben 27% van de landbouwbedrijven een
inkomen van buiten de landbouw. Gemiddeld in de EU zijn
dat 10%. Finse landbouwbedrijven zijn kleine bedrijven maar
vele hebben ook nog een stuk bos als nevenactiviteit.

stijgen. Hoe dan ook komt de Europese
Commissie op haar verwachtingen van
vorig jaar terug. De EU blijft een nettouitvoerder van varkens- en van pluimveevlees. Wat rundvlees en schapenvlees
betreft, neemt de invoer steeds verder toe
en wordt de EU steeds meer netto-invoerder. Eventjes was de EU terug wat rund-

wordt (+9%) en een daling van de hoeveelheden melk die op de boerderij worden
verkocht of verwerkt (-12%). Melkleveringen zouden stijgen tot 145 miljoen ton,
terwijl de melk die op de boerderij blijf zou
dalen tot 13 miljoen ton. Denk onder meer
aan de bestaanslandbouw in Bulgarije en
Roemenië die geleidelijk zal afnemen.
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Groenten en fruit
Voor groenten en fruit geeft de Europese
Commissie geen vooruitzichten, ook niet
voor aardappelen. Zij houdt zich aan de
teelten en producties waarop zij via het GLB
voldoende greep heeft. Het is overigens niet
eenvoudig voor groenten en fruit marktvooruitzichten op middellange of lange
termijn te geven. De productie gebeurt zeer
verspreid over de EU, vaak op zeer kleine
perceeltjes. Bovendien is de productie meer
flexibel en kan zij zich sneller aanpassen
aan de vraag, met uitzondering van de
permanente teelten. Wij gingen te rade bij
Freshfel, de Europese koepel van handel in
verse groenten en fruit. Hun recentste
cijfers en verwachtingen worden in het
kader van Fruit Logistica, begin feburari,
vrijgegeven. Hierop komen we later terug.
Hierna volgt een terugblijk op 2009 en 2010.
Groenten en fruit beslaan 3% van de
Europese landbouwoppervlakte maar zijn
goed voor 17% van de productiewaarde van
de Europese landbouw. In de EU worden op
1,4 miljoen land- en tuinbouwbedrijven fruit
dossier • 39

Zweden

goed voor 17,2% van het totaal, gevolgd
door uien, sjalotten, look en prei (17%). De
belangrijkste producerende landen van
verse groenten zijn in volgorde Italië,
Spanje, Frankrijk en Polen.
De Europese export van groenten en fruit
steeg in 2010 aanzienlijk als gevolg van de
vraag vanuit Rusland. De export van
groenten steeg met 37,6% en die van fruit
met 17,9%. Inmiddels is gebleken hoe
gevaarlijk export naar Rusland kan zijn
wanneer men te pas en te onpas grenzen
sluit. Het belangrijkste Europese exportproduct zijn appels, wat vers fruit betreft (1,2
miljoen ton), uien en sjalotten wat verse
groenten betreft (701.000 ton). Appels
worden in de EU ook ingevoerd (595.000
ton), naast bananen, appelsienen en
ananas.
Wat tot slot nog die intra-communautaire
handel van groenten en fruit betreft, is
Duitsland de grootste afzetmarkt met een
invoer van 6,6 miljoen ton per jaar. Geen
wonder dat iedereen zich naar Fruit
Logistica rept. Ook voor Vlaanderen – en
dus de VLAM – is Fruit Logistica een
trefpunt. Zelfs Vlaams minister-president
Kris Peeters zal er aanwezig zijn. n
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33,8% appels en peren, 20% citrusvruchten,
19% steenfruit en 7% tafeldruiven. De
Europese fruitproductie was de jongste
jaren vrij stabiel. Variatie in productie is
vooral een gevolg van weersomstandigheden. Italië en Spanje zijn de belangrijkste
fruitproducenten met respectievelijk een
aandeel van 29% en van 24% in de
Europese productie.
De Europese productie van verse groenten
daalde in 2009 tot 41 miljoen ton. Kolen en
bloemkolen zijn de belangrijkste producten,
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Zweden en Finland geven relatief het meeste uit aan
onderzoek en ontwikkeling, met name 3,5% van hun BBP.
Gemiddeld in de EU gaat het om 1,8%. Geen wonder dat
Scandinavische landen ons altijd een stapje voor zijn.
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en groenten geteeld. Het grootse gedeelte
van de productie (61%) wordt lokaal
geconsumeerd of verwerkt en aangevuld
met groenten en fruit van elders. Dat
kunnen andere lidstaten of derde landen
zijn. De ‘intra-communautaire handel’, dat
is de handel tussen de verschillende
lidstaten van de Europese Unie, is voor de
sector van groenten en fruit zeer belangrijk.
Reden? Elke lidstaat teelt op andere
momenten van het jaar dikwijls andere
soorten groenten en fruit. Door de handel
beschikt de consument steeds over een rijk
en gevarieerd aanbod. In 2009 werd 26
miljoen ton groenten en fruit tussen de
EU-lidstaten onderling verhandeld. 26
miljoen ton op een totaal van 78 miljoen
ton. Dat is veel! De EU zelf voerde 12
miljoen ton verse producten in uit derde
landen. De EU is ‘s werelds grootste
afzetmarkt. Zelf voerde de EU 4,4 miljoen
ton vers product uit.
In 2009 bedroeg de Europese productie van
vers fruit 37,7 miljoen ton. Daarvan waren
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Verenigd Koninkrijk
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Het Verenigd Koninkrijk is geen landbouwland maar een
industriële mogendheid en is daarom niet met zijn hart bij
Brussel en zijn landbouwsubsidies. Voor de Britten is hun
countryside geen landbouw maar ontspanning voor de
vermoeide stedeling.

De gegevens in dit artikel komen uit
‘Prospects for Agricultural Markets and
Income in de EU 2011-2020 (december
2011 – Europese Commissie) en werden
hier en daar voorzien van eigen commentaar. Het volledige document vind je via
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/
caprep/prospects2011/index_en.htm.
Informatie over groenten en fruit komt uit
het activiteitenrapport 2010-2011 van
Freshfel (www.freshfel.org). Het nieuwe
rapport (2011-2012) verschijnt ter gelegenheid van Fruit Logistica (8-10 februari).

Appelen zijn als het ware de enige soort groenten en fruit die commercieel in alle EU-lidstaten
geteeld worden. Voor appelen bestaat ook een wereldmarkt. Voor peren niet. Peren zijn een
nicheproduct.
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