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Focus op aspecten van de
Belgische landbouw

Foto: IFAJ2010
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Van 1 juli tot 31 december neemt ons land
het wisselend voorzitterschap van de Raad
van de Europese Unie waar. Dat is geleden van het najaar 2001. En de volgende
keer is nog zeer veraf! Het komt ons land
onder meer toe om dit najaar als voorzitter het debat over het gemeenschappelijk
landbouwbeleid (glb) na 2013 officieel op
te starten. Hoe is echter met de Belgische
landbouw gesteld?
Sinds 2001 is het aantal lidstaten van de
Europese Unie uitgebreid van 15 tot 27. In
die nieuwe lidstaten pikt de landbouw nog
een zeer belangrijk deel van de economie
en dus van de maatschappelijke en politieke aandacht en macht in. Het Belgische
aandeel in de Europese landbouw is dan
ook minimaal geworden maar is ook …
niet min!
Dat besef je pas goed wanneer anderen
zich over onze landbouw en voedingsindustrie uitlaten. In april vond in ons land
het wereldcongres van landbouwjournalisten plaats (ifaj 2010). Landbouwjournalisten uit meer dan 30 landen maakten
kennis met de Belgische landbouw, het
landbouwonderzoek, de toeleverings- en
de verwerkende industrie. Wat kunnen wij
verrast zijn als anderen over de prestaties
van onze landbouw verrast zijn! Vandaar
deze ‘Focus op’ de, voor ons alledaagse,
Belgische landbouw.

te gebieden van de wereld. En toch kan het in Europa mee met de

landbouw. Wat is het geheim van de Vlaamse, en bij uitbreiding van
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de Belgische landbouw?

Foto: Basiel Dehasselair

nd
bo

en

Vlaanderen is met 456 inwoners per km2 een van de dichtst bevolk-

nere bedrijven en sterke verstedelijking,
wordt voornamelijk gekenmerkt door een
landbouw op zoek naar veel toegevoegde
waarde. De veredelingslandbouw, de
melkveehouderij en de tuinbouw zijn er
sterk ontwikkeld. Wallonië wordt gekenmerkt door grotere bedrijven, akkerbouw
en vleesvee. Wallonië heeft meer klimatologische en geografische handicaps dan
Vlaanderen. Vlaanderen kent meer verstedelijking en heeft dus meer maatschappelijke en milieuhandicaps dan Wallonië. En
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De Belgische landbouw houdt in Europa
het midden tussen het Noorden en het
Zuiden, tussen het Oosten en het Westen.
Hij is een compromis tussen de Nederlandse en de Franse landbouw en is sterk
gelijkend op de Duitse, weliswaar de WestDuitse landbouw. Sinds de opsplitsing
van de landbouwbevoegdheden tussen
de regio’s – met name Vlaanderen, Wallonië en Brussel – komen de verschillen
tussen Vlaanderen en Wallonië nog sterker tot uiting. Vlaanderen, met zijn klei-
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landbouw in verstedelijkt gebied
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toch zijn beiden nog gedeeltelijk op elkaar
aangewezen. In de toekomst misschien
nog meer. Denk aan de opfok van Vlaams
jongvee in Wallonië en het afmesten van
Waals vleesvee in Vlaanderen.

Mini-Europa
De verschillen in bedrijfsgrootte en teeltplan zijn pertinent (figuur 1). Het gaat
echter in beide landsgedeeltes om een
sterk uitgebouwde familiale landbouw.
Over de toekomst zijn ze het echter niet

Foto: Belgisch voorzitter schap

De vlaamse landbouwconjunctuurindex
Hoe voelen Vlaamse boeren zich? Om de 6 maanden ondervraagt de Vlaamse overheid, departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, 750 Vlaamse bedrijfsleiders
uit de land- en tuinbouw over heden en toekomst. Dat noemt
men de landbouwconjunctuurindex of conjunctuurbarometer.
De barometer geeft inzicht in economische schommelingen,
ondernemersvertrouwen en geplande investeringen. De jongste bevraging vond plaats in maart 2010. Voor de berekening
van de index worden vragen gesteld over omzet, productie,
personeel en prijzen, toekomstverwachtingen op korte en lange
termijn, geplande investeringen, ... De antwoorden extrapoleert
men naar de totale Vlaamse landbouwpopulatie. De index gaat
theoretisch van -100 (landbouwers unaniem negatief) tot +100

granen voor de korrel

6-15

suikerbieten

16-25

aardappelen

26-35

voedergewassen

36-50

vollegrondsgroenten

51-135

oppervlakte steeds bedekt met blijvend grasland

er

figuur 1 Gemiddelde oppervlakte van de landbouwbedrijven per gemeente en verdeling
van de teelten per provincie (2007). Bron: landbouwtelling, mei 2007

Bo

opbrengst voor tarwe bedraagt 3,2 ton/ha.
Bij ons is dat 8,6 ton. Voor aardappelen
ligt het Europese gemiddelde op 16,6 ton.
Bij ons is dat 46,4 ton… En moeten we de
Belgische resultaten van de suikerbietenoogst 2009 in herinnering brengen? Deze
resultaten zijn het gevolg van een mix van
grond, klimatologische omstandigheden,
vakkennis en een professionele toeleverings- en verwerkende industrie. Geen
wonder dat ons klein land op de faolijsten van grootste exporterende landen
hoge toppen scheert: peren, prei, diepvriesgroenten, aardbeien, tomaten, aardappelproducten, varkensvlees, … België
als land neemt 7,7% van de landbouwinvoer en 9% van de landbouwuitvoer van
de Europese Unie voor zijn rekening. Het
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staat daarmee respectievelijk op de zesde
en de vierde plaats. Bij de agro-industriële
producten is België zelfs Europa’s tweede
grootste exporteur. Deze beide hoge cijfers
wijzen erop dat ons land bij uitstek een
open economie heeft die leeft van in- en
uitvoer en van doorvoer. Dat betekent ook
dat de sector sterk onder invloed staat van
de concurrentie, wat hem ook wakker
houdt.
Het moet tot slot worden gezegd, het
zwaartepunt van de toegevoegde waarde
van de Belgische landbouw en van de voedingsindustrie ligt in Vlaanderen. En precies in Vlaanderen ligt de milieudruk en
de druk van de verstedelijking het hoogst!
Het moet zijn dat die Vlaamse landbouw
eco-efficiënt is, of toch poogt te zijn.

(landbouwers unaniem positief). Niet de index op zich is belangrijk, wel de evolutie ervan. In maart werd deze bevraging voor de
zevende keer gehouden (zie figuur 2).
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Resultaat? Ons land scoort opbrengsten per hectare die maar weinig geëvenaard worden. De gemiddelde Europese
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Zwaartepunt in vlaanderen
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altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook niet,
want Europa laat een zeer grote diversiteit
van landbouw toe en stimuleert zelfs de
diversificatie opdat overal in de Europese
Unie landbouw zou blijven bestaan. Niet
een enkel type maar meerdere types van
landbouw, aangepast aan de streek. België is dan ook op gebied van landbouw
een Europa in het klein, een mini-Europa. Echter, zo mini is het belang van de
landbouw in ons land ook weer niet. De
landbouwsector, in de enge betekenis van
het woord, voert ruim zesmaal meer uit
dan het aandeel in het bruto binnenlands
product van ons land. Wordt ook de voedingsnijverheid meegerekend, dan is het
zelfs twaalfmaal! Meteen is ook een van
de geheimen van de Belgische landbouw
prijsgegeven, met name de performante
voedingsindustrie. Ook deze is hoofdzakelijk familiaal gestructureerd en dus zeer
flexibel. En niet enkel ‘af het landbouwbedrijf’ (output), ook langs de andere kant
kan van het bedrijf, wat binnenkomt als
productiemiddelen en diensten (input),
kan de Belgische landbouw rekenen op
een toeleveringsindustrie die van wanten
weet. Ons land wordt, samen met Nederland, wel eens de kraamkliniek van innovaties in de landbouw genoemd. Zolang
dat zo blijft, hoeft de landbouw niet te vrezen want hij zal niet verstoken blijven van
nieuwigheden op de markt.
Een ander typisch kenmerk van de familiale Belgische landbouw is de grote inzet
van loonwerkers op het bedrijf. Boeren
specialiseren zich in zaken waar ze goed
in zijn. Ander noodzakelijk werk wordt
uitbesteed. Het is zo typisch dat Vlaamse
boeren die uitwijken naar het noorden van
Frankrijk nog steeds een beroep blijven
doen op hun vertrouwde loonwerker.

figuur 2 Evolutie van de Vlaamse landbouwconjunctuurindex

De crisis voorbij, voorbij de crisis?
De conjunctuurindex was in het voorjaar van 2010 nog steeds
negatief, maar de stijgende trend van het najaar 2009 wordt voortgezet. De globale index voor alle sectoren gezamenlijk stijgt van
-19 naar -9. De zou kunnen betekenen dat de landbouwsector van
mening is dat de crisis over haar dieptepunt heen is. De situatie
is echter nog niet positief! Wanneer de gegevens worden opgedeeld in economische evolutie, tevredenheid over de situatie en
toekomstverwachtingen moet opgemerkt worden
t p. 36
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figuur 3 Landbouwtyperingskaart Vlaanderen 2007
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Vlaanderen moet als regio niet onderdoen in Europa voor wat zijn landbouw
betreft. Dirk Bergen van het departement
Landbouw en Visserij ging een aantal
bedrijfsindicatoren na met het oog op het
toekomstplan van de Vlaamse regering.
Met ‘Vlaanderen in Actie’, (www.vlaandereninactie.be), wil de Vlaamse regering dat
Vlaanderen tegen 2020 tot de 5 meest performante regio’s van Europa behoort. Ook
van de Vlaamse landbouw wordt verwacht
dat hij de vergelijking met de Europese
landbouweconomische topregio’s kan
doorstaan. Hoe maak je de vergelijking?
Volgende indicatoren op bedrijfsniveau
werden geselecteerd: netto toegevoegde
waarde per bedrijf, netto bedrijfsinkomen,
netto toegevoegde waarde per bedrijf per
voltijdse arbeidskracht (op jaarbasis), netto bedrijfsinkomen per voltijdse arbeidskracht, productiviteitsratio of gerealiseer-
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p. 35 t dat deze laatste wel opnieuw positief scoort.
Er zijn echter belangrijke verschillen per sector en per
leeftijdscategorie. Bijna alle deelsectoren blijven met hun
index onder 0 steken. Gespecialiseerde akkerbouwers en
siertelers schatten de toekomst zelfs negatiever in dan in
het najaar 2009. Voor de vleessector en de sector van vollegrondsgroenten en fruit stijgt de index het sterkst. De
vleessector komt als enige boven 0 uit…
Akkerbouwers zagen hun situatie in maart zeer somber in. De index van de melksector nam daarentegen zeer
sterk toe. De stijging in de varkenssector was louter het
gevolg van hoopvolle verwachtingen.
Opmerkelijk is dat verschillen van mening tussen
grote en kleine bedrijven in de steekproef bijna volledig
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De vergelijking van de evolutie van
die milieudruk met de bruto toegevoegde waarde van de landbouw geeft
een aanduiding voor de eco-efficiëntie.
In 2007 bedroeg deze toegevoegde waarde 2,3 miljard euro. Dat is een gevoelige
daling tegenover de 2,9 miljard uit 2000
als gevolg van hogere kosten en lagere
opbrengstprijzen. In diezelfde periode
echter daalde zowel de verzurende (-28%)
als de vermestende emissie (-67%) aanzienlijk. Dat is een gevolg van het mestbeleid en de conjunctuur, met name een
dalende veestapel. Het mestbeleid leidde
tot een dalend gebruik van kunstmeststof,
toepassing van emissiearme technieken,
geringere nutriënteninhoud van veevoeders en toenemende verwerking van mest.
De gekrompen veestapel verklaart de afname van de broeikasemissies (-13%) en de
emissie van fijn stof (-10%). De erosiegevoeligheid is van 2000 tot 2007 met 4%
gestegen als gevolg van het landgebruik.
Daar komt nu pas wat verandering in.
De druk op het waterleven door gewasbe-
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veredeling - rundvee
akkerbouw - rundvee
groenten - rundvee
verstedelijkt

de output op de gebruikte input op basis
van een selectie van productiefactoren,
solvabiliteit, schuldgraad, liquiditeit en
rendement op activa. Hiervoor gaat men
uit van het jaar 2006 voor een Europese
benchmarking, ijkpuntbepaling of nulmeting. Nadien kan dan jaarlijks de evolutie
worden gevolgd. Er werd vergeleken met
de 25 eu-lidstaten uit 2006. Er werden cijfers vergeleken voor Vlaanderen en voor
België. De oorsprong van het gebruikte
cijfermateriaal is eerder micro-economisch – dus op bedrijfsniveau – maar het
feit dat deze informatie verwerkt wordt tot
nationale gemiddelden geeft haar vooral
een macro-economische betekenis. In vergelijking met de andere lidstaten komt de
Vlaamse en de Belgische landbouw voor
de meeste genoemde indicatoren reeds
als erg performant voor de dag. Vlaanderen scoort, in vergelijking met België, op
Europees vlak beter voor indicatoren als
netto toegevoegde waarde per bedrijf, productiviteit en rendement op activa. Anderzijds oogt de Vlaamse landbouw financieel iets kwetsbaarder met een duidelijk
lagere liquiditeit dan België. Meteen geeft
dit een beeld van de verschillen tussen de
Vlaamse en de Waalse landbouw. Voor
Vlaanderen én België als geheel vallen
alleen de solvabiliteit van de bedrijven en
de schuldgraad buiten de Europese top 5.
Volgens Dirk Bergen moet daarom in de
toekomst wellicht nog meer aandacht
worden besteed aan het verbeteren van die
solvabiliteit. Solvabiliteit is de capaciteit
van een bedrijf om zijn schulden terug te
betalen met beschikbare cash of om zijn
uitgaven op lange termijn te dekken. Zij
wordt weergegeven door de verhouding
‘eigen vermogen’ op ‘totaal vermogen’ op
het einde van het boekjaar. Hoe hoger
deze ratio, hoe beter de kansen van een
bedrijf om zijn schulden terug te betalen.
Voor de schuldgraad ligt het wellicht complexer, gezien de koppeling met investeringen en innovatie. Schuldgraad wordt

zijn weggevallen. Uit diepgaande analyse kunnen we wel
opmaken dat grotere bedrijven negatiever zijn over hun
huidige situatie dan de kleinere bedrijven. Zij compenseren deze negatievere houding met een positievere houding inzake verwachtingen voor de komende 6 maanden.
Wordt de leeftijd van de bedrijfsleider in rekening genomen, dan is de globale index van de jongste categorie met
-2 veel minder negatief dan deze van de oudste categorie (-15). Deze hogere score van jongeren is bijna volledig het gevolg van hun groter vertrouwen in de toekomst
op langere termijn. De score voor de verwachtingen voor
de komende 2 jaar lag op -2 bij bedrijfsleiders ouder dan
60 jaar, maar bedroeg +20 bij bedrijfsleiders jonger dan
40 jaar.

1980

Aantal bedrijven

1990

113.883

2000

87.180

2006

61.926

2007

49.850

2008

48.013

2009

46.187

44.381

Oppervlakte cultuurgrond (ha) 1.418.121 1.357.366 1.394.083 1.382.390 1.370.285 1.373.844 1.365.155
Arbeidskrachten (effectief)
Oppervlakte per bedrijf (ha)

185.134

142.272

12,5

107.399

15,6

22,5

92.405

89.041

27,7

28,5

86.456
29,7

83.865
30,7

Vlaanderen
75.898

57.934

41.047

33.272

31.984

30.666

29.394

Oppervlakte cultuurgrond (ha)

Aantal bedrijven

634.397

603.896

636.876

625.207

622.133

623.699

620.161

Arbeidskrachten (effectief)

124.658

96.015

74.695

64.983

62.511

60.563

58.635

Oppervlakte per bedrijf (ha)

8,4

10,4

15,5

18,8

19,5

20,3

21,1

Wallonië
Aantal bedrijven
Oppervlakte cultuurgrond (ha)
Arbeidskrachten (effectief)
Oppervlakte per bedrijf (ha)

37.843

29.178

20.843

16.557

16.008

15.500

14.966

783.165

752.743

756.725

756.811

747.840

749.852

744.733

60.141

46.076

32.614

27.365

26.470

25.839

25.176

20,7

25,8

36,3

45,7

46,7

48,4

49,8

Bron: fod Economie, KMO, Middenstand en Economie
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Met de stad als bondgenoot

van het landbouwareaal (145.060 ha in
2008) en de landbouwbedrijven (6971
bedrijven) in Vlaanderen liggen in een
zogenaamd stadsgewest. Dat is verschillend voor Wallonië waar de industriële
revolutie eerder plaatsvond dan in Vlaanderen en waar – mede door de ontkerkelijking en de invloed van vakbonden – de
arbeiders meer in dan rondom de steden
waren gehuisvest. Vlaanderen kent dan
ook om historische, sociaaleconomische
en politieke redenen zeer uitgebreide
stadsgewesten waardoor de regio kan worden beschouwd als een groot verstedelijkt
gebied. Het is een netwerk van vele, zeker
voor buitenlanders, relatief kleine steden
en waar de meerderheid van de Vlaamse
bevolking niet in, maar buiten de kernsteden woont. Dat is, naar verluidt, uitzonderlijk in vergelijking met het buitenland
en dus zelfs met Wallonië. Deze specifieke
vorm van verstedelijking zet zich in Vlaanderen door waardoor stad en land meer en
meer in elkaar overgaan en verwevenheid
nog toenneemt.
Die landbouw in de stadsranden heeft
met specifieke handicaps af te rekenen.
Door beperkte mogelijkheden van schaal-
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immers gemeten als de uitstaande schuld
ten opzichte van de netto waarde van een
bedrijf. Wie veel investeert en innoveert
heeft meer schulden. Wie niet investeert
en/of innoveert heeft geen schulden.
Er zal worden nagegaan of ook andere
indicatoren of parameters in aanmerking
kunnen worden genomen, zoals milieuen sociale parameters en gegevens met
betrekking tot de handel, invoer en uitvoer
binnen en buiten de Europese Unie. Want
zoals blijkt uit de jaarlijkse cijfers die met
duurzaamheid te maken hebben, maakt
de Vlaamse landbouw sterke vooruitgang.
Europese vergelijkingen zijn echter niet
gemakkelijk te maken omdat de omgevingsomstandigheden van bedrijven in de
verschillende lidstaten zeer sterk verschillen.
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Voor Amerikanen is België een grote
stad. Belgische landbouw is voor hen
een vorm van ‘stadslandbouw’. Zo wordt
de landbouw bij ons (nog) niet bekeken.
Alhoewel, uit studies blijkt dat vooral in
Vlaanderen, om historische redenen,
daar heel wat voor te zeggen is. Een kwart

Belemmeringen en investeringen
In de enquête wordt ook steeds gepolst naar belemmeringen
die landbouwers ondervinden, evolutie van aankoopprijzen en
geplande investeringen. Voornaamste belemmeringen zijn financiële tekorten (38%) en beperkingen opgelegd door de overheid
(25%). Positief is dat de indicator financiële tekorten gedaald is
van 47% naar 38%. Landbouwers plannen opnieuw investeringen.
Eind 2009 antwoordde nog 71% negatief op de vraag naar geplande investeringen voor de komende 6 maanden. In maart was dat
60%. Voornamelijk siertelers stellen hun investeringen verder uit.
Fruittelers hebben de meeste plannen (48%). Zij geven aan dat het
vooral om vervanging van aanplantingen gaat. Bij de overige sectoren werden het vaakst aanpassingen en uitbreidingen van stallen
gemeld. Ook zonnepanelen zijn in trek.
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vergroting, stijgende grondprijzen, een
verhoogde milieudruk, een strikt vergunningenbeleid, maar ook en misschien
vooral verhoogde maatschappelijke druk
– burger en consument kijken letterlijk
over de schouder van de boer mee – staat
de landbouw in de stadsranden onder
zware druk. Nochtans wordt elders in
de wereld aangetoond dat landbouw in
zogenaamde ‘peri-urbane gebieden’, dat
zijn gebieden rondom de stad, voordelen biedt. Alhoewel dit type landbouw
in grote delen van de wereld een lange
traditie heeft, wordt de landbouw in
geïndustrialiseerde landen eerder uit de
stad geweerd. Geïndustrialiseerde landen maken immers volop gebruik van
de moderne voedingstechnologie inzake
bewaring, koeling en transport om voldoende voedsel aan te voeren. De logistiek
inzake aanvoer van voedingsmiddelen
waarop grote steden vandaag beroep kunnen doen, dwingt bewondering af. Dus
om de voeding van de stedelijke bevolking
is niet per se stadslandbouw nodig. Er is
meer! Stadslandbouw kan onze consumptie- en productiepatronen verder verduurzamen omdat deze kansen biedt op het
vlak van lokale voedselzekerheid, sociale
tewerkstelling, integratie, leefbaarheid,
educatie, vrijetijdsbeleving, afvalverwerking, energiekringloop enzovoort. Het
produceren van een deel van ons voedsel in steden biedt om die redenen dan
ook voordelen. Volgens professor Guido
Van Huylenbroeck, decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van
de Universiteit Gent, is er in een verstedelijkte omgeving een duidelijke maatschappelijk vraag naar meer duurzame
en multifunctionele landbouw. Met deze
laatste wordt een landbouw bedoeld die
meerdere functies combineert, niet enkel
productie van voedsel. Stad en platteland
kunnen beide voordelen halen uit elkaars
nabijheid en dit biedt kansen voor de periurbane landbouw. Deze landbouw verbindt immers steden met hun omgeving
en kan daarom een acceptabel, betaalbaar
en effectief instrument zijn voor duurzame verstedelijking. Terwijl verstedelijking
dwingt tot een duurzame, ook verbrede en
verdiepte landbouw. Sommigen spreken
van een nieuw verbond tussen stad en
land omdat beiden als systeem opereren
en niet onafhankelijk van elkaar mogen
worden gezien.
Dat is een zware en vooral dringende
en dwingende uitdaging want uit cijfers
blijkt dat het aantal landbouwbedrijven
in stadsranden, dus peri-urbane landbouw, jaarlijks sneller afneemt dan het
aantal landbouwbedrijven op het platteland. Stadslandbouw is dus gemakkelijker
gezegd dan gedaan. r
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België
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Tabel 1 aantal bedrijven, oppervlakte en arbeidskrachten 1980-2009
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Steeds hoge kwaliteit nastreven
Wie het in België over landbouw heeft, kan niet om

15 jaar varkenshouder

Kristof en Angelique namen in 1995 de
varkenstak van het bedrijf van Kristofs
ouders over. Dat bedrijf telde toen 375 zeugen, 1960 vleesvarkens en 80 melkkoeien.
In 2003 namen ze een vleesvarkensbedrijf
met 1500 dieren over en in 2006 volgde
ook de overname van het tweede deel van
het ouderlijke bedrijf.
Kristof: “Drie jaar geleden deden we een
depop-repop van ons bedrijf en breidden
het ook uit. Alle zeugen werden afgevoerd.
Sindsdien hebben we op onze thuislocatie
in Nevele 700 zeugen en 3000 vleesvarkens. De biggen worden bijna allemaal in
eigen beheer afgemest.” De akkerbouwtak
omvat zo’n 90 ha, er worden voornamelijk maïs voor ccm (60 ha), aardappelen
(15 ha) en grasland (15 ha) geteeld.
Kristof en Angelique hebben 2 zonen
– Henri (13) en Louis (12) – en een dochter, Elise (10).

er

de varkenshouderij heen. Deze sector bepaalt immers
een groot aandeel van de eindproductiewaarde van de

Bo

landbouw. We gingen in internationaal gezelschap naar
Verbivar, het varkensbedrijf van Kristof en Angelique
Verschelde in Nevele.

– Anne Vandenbosch –

van de afhaling van dieren, mest en kadavers (inrit 2). Een plannetje toont de te
volgen weg. Deze bedrijfsleiders voeren
hygiëne duidelijk erg hoog in het vaandel;
om de hogegezondheidstatus te behouden
volgen ze strikte hygiëneprotocols. Dat
is alvast een van de redenen waarom dit
bedrijf 1,5 jaar geleden de European Pig
Farmer Award in de wacht sleepte.
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Wanneer je het straatje naar het bedrijf
van Kristof Verschelde en Angelique Dobbels
oprijdt, geraak je er niet zomaar tot aan de
bedrijfsgebouwen. De 2 inritten van Verbivar – dat staat voor ‘Verschelde biggen en
varkens’ – zijn immers geblokkeerd met
een slagboom. Aanmelden is verplicht
en levering van goederen en dieren wordt
streng gescheiden (inrit 1, met weegbrug)

Minder varkenshouders, iets meer varkens
Tabel 1 geeft de definitieve cijfers van de landbouwenquête van
mei 2009 (fod Economie, 2010). De cijfers tonen aan dat de varkensstapel, net zoals vorig jaar, een beetje toeneemt (+0,9%). De
trage verandering in de structuur van de varkensstapel bevestigt
zich: het aantal vleesvarkens neemt toe terwijl de varkens voor de
reproductie in alle categorieën afnemen.
We stellen ook opnieuw een sterke daling (-6%) van het aantal
varkenshouders vast. Er zijn nu nog slechts 6163 varkensbedrijven
in België, waarvan 5377 in Vlaanderen. De achteruitgang is beduidend groter dan bij het geheel van de land- en tuinbouwbedrijven
(-3,9%).
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Tabel 1 Definitieve cijfers varkenshouderij - landbouwenquête 2009
Eenheden
Varkens

Dieren
Bedrijven

Biggen van minder dan 20 kg

Dieren

Varkens van 20 kg tot minder dan 50 kg

Dieren

Mestvarkens van 50 kg en meer (reforme inbegrepen)

Dieren

Fokvarkens van 50 kg en meer:
- Beren

Dieren

- Zeugen die voor het eerst gedekt zijn

Dieren

- Andere gedekte zeugen

Dieren

- Jonge nog niet gedekte zeugen

Dieren

- Andere niet gedekte zeugen

Dieren

Bron: Algemene directie Statistiek en Economische informatie 2010

Hoge eisen

Foto: Anne Vandenbosch
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De voederinstallatie vormt het hart van
het varkensbedrijf. De brijkeuken kreeg
een plekje in de loods, die centraal tussen
de 2 afgescheiden zones ligt. “De Wedainstallatie is bijna een hele dag – tussen
2 en 22 uur – voedermengsels aan het
maken, deze aan het verdelen naar de verschillende afdelingen of de installatie aan
het reinigen. We maken immers 2 mengsels per dag klaar voor de zeugen, 4 voor
de gespeende biggen en 4 voor de vleesvarkens. Deze bereiken via ondergrondse
leidingen de respectievelijke stallen. Naast
de eigen ccm (20%) gebruiken we in deze
mengsels ook wei (5%), aardappelstoomschillen (10%), draf (5%), en restproducten van de bio-ethanolproductie (5 à 10%);
die aangevuld worden met andere granen.
Brijvoer laat ons toe om de dieren zo economisch mogelijk te voederen, gebruikmakend van eigen en lokale voedermiddelen.”
Deze voeders geven alvast zeer goede
resultaten. De vleesvarkens halen een
voederconversie van 2,28, een groei van
810 g per dag in het traject tussen 23 en
115 kg lichaamsgewicht en een magervleespercentage van 62 à 63%. Het vlees
van de dieren van Verbivar is gegeerd.
Sinds kort gebruikt wereldkampioen barbecue Peter De Clercq uit Maldegem dit
immers exclusief in zijn restaurant. “Het
is mooi en natuurlijk economisch noodzakelijk om goede resultaten te behalen,
maar werkvreugde en kwaliteit – op alle
mogelijke bedrijfsvlakken – krijgen hier
uiteindelijk nog steeds de bovenhand”,
besluiten Kristof en Angelique. r

Waals gewest

Evolutie

2008

2009

Evolutie

2008

2009

6.262.465

6.321.055

+0,9%

5.884.555

5.933.238

+0,8%

377.907

387.815

Evolutie

6.553

6.163

-6,0%

5.710

5.377

-5,8%

841

784

-6,8%

1.633.497

1.658.180

+1,5%

1.576.162

1.605.570

+1,9%

57.335

52.610

-8,2%

1.292.059

1.319.771

+2,1%

1.206.631

1.219.002

+1,0%

85.428

100.769

+18,0%

2.788.500

2.798.962

+0,4%

2.573.964

2.584.755

+0,4%

214.534

214.205

-0,2%

+2,6%

7.799

7.505

-3,8%

7.349

7.055

-4,0%

450

450

+0,0%

83.346

82.321

-1,2%

79.856

78.899

-1,2%

3.490

3.422

-1,9%

346.686

345.347

-0,4%

334.026

333.174

-0,3%

12.660

12.173

-3,8%

52.081

52.157

+0,1%

49.629

49.585

-0,1%

2.451

2.572

+4,9%

58.497

56.812

-2,9%

56.938

55.198

-3,1%

1.559

1.614

+3,5%

Foto:Verbivar
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Vlaams gewest

2009

C

2008

Bewuste keuze voor brijvoer

er

Kristof legde aan de internationale landbouwjournalisten ook uit hoe het bedrijf
moet voldoen aan de strenge milieuvereisten. “De nieuwe zeugenstallen werden
onder meer uitgerust met biologische
luchtwassers. Metingen wezen uit dat we
er een ammoniakreductie van 88%
mee realiseren. Dankzij het wassysteem worden
natuurlijk ook

Het varkensbedrijf van Kristof
en Angelique Verschelde-Dobbels
heeft een hogegezondheidsstatus.

België

veel stof- en geurpartikels uit de lucht
verwijderd. De mest die we niet op het
eigen land kunnen uitrijden, laten we
verwerken in de nabijgelegen biogasinstallatie vc Energy. We pompen de mest
ondergronds naar ginder, dat is zo’n 800
à 1000 m ver.”

en

de zeugen optimaal te benutten. Momenteel behalen we 14,6 levend geboren biggen per zeug, een worpindex van 2,48
en een productiegetal van meer dan 30
gespeende biggen per zeug per jaar. Om
dit steeds te kunnen realiseren, hebben
we onder meer een couveuseafdeling voor
de overtallige biggen voorzien.
We werken sinds de uitbreiding volgens
het vierwekensysteem met 5 groepen zeugen, 2 groepen biggen en 4 groepen vleesvarkens. Bij dit managementsysteem moet
je een strakke planning volgen. Twee zeer
drukke weken worden telkens afgewisseld
met 2 rustigere weken.” Kristof en Angelique hebben een voltijdse en een deeltijdse
arbeidskracht in dienst. “Om de 4 weken
komt immers een nieuwe groep zeugen in
de kraamafdeling. Op dat moment mogen
er geen biggen van de vorige ronde meer
aanwezig zijn, dit alweer om ziekteoverdracht te vermijden. Het werk concentreert zich voornamelijk rond de periode
van het spenen, dekken en werpen. Die
activiteiten volgen elkaar snel op.”

ht

Het bedrijf van Kristof en Angelique heeft
sinds de uitbreiding een hogegezondheidstatus. De 2 nieuwe zeugenstallen
werden zo ver mogelijk van de biggenbatterij en vleesvarkensstallen gebouwd,
namelijk aan de andere zijde van het
woonhuis, rekening houdende met de
windrichting. “Met deze 2-site-aanpak,
op 1 bedrijfslocatie, houden we bewust de
zeugen volledig gescheiden van de biggen
en vleesvarkens. Elke zone heeft trouwens
een eigen hygiënesluis en we gebruiken er
aparte kledij en materiaal”, legt Kristof uit.
“Wij herstartten in 2007 immers met
een volledig nieuwe ziektevrije (spf-)zeugenstapel. We kochten sindsdien geen
‘vreemd’ fokmateriaal meer, zo vermijden
we insleep van ziekten. We kopen enkel
sperma bij een ki-station, zowel voor het
in stand houden van onze zeugenstapel
als voor de productie van onze slachtvarkens. We begonnen met 630 f1-zeugen en
70 Yorkgrootouderzeugen. De Yorkzeugen
kruisen we met Deens Landras, voor de
productie van onze eigen fokzeugen. We
hanteren een vervangingspercentage van
40%, dit betekent dat we jaarlijks zo’n 280
goede fokzeugen moeten produceren. We
volgen de selectiecriteria van onze dieren
van nabij op. We geven de relevante cijfers
door aan de Deense fokkerijorganisatie.
Van alle dieren wordt er een fokkerijindex berekend. Aan de hand
van al die gegevens bezorgen
zij ons vervolgens selectieen kruisingsadviezen voor
onze zeugenstapel. Het is een
voortdurende uitdaging om
het genetisch potentieel van
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Gezondheidstatus hoog houden
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Foto: Luc Van Dijck
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Melkveebedrijf
mooi in balans

Samen met enkele buitenlandse journalisten bezochten we het melkveebedrijf van

er

Stijn en Griet Lietaer-Vangenechten uit Geel. Een degelijk melkveebedrijf, klaar voor
de toekomst. Een gezinsbedrijf ook, uitgebaat door een familie die weet wat efficiëntie

stal vergroot en verlengd. We pasten de
stal aan met het oog op een efficiënte uitbating en met aandacht voor het welzijn
van de koeien. Voor een betere verluchting
werden de zijmuren deels afgebroken en
vervangen door windbreekgaas. Een mestrobot doet geruisloos zijn werk, de koeien
kunnen zich schuren aan een koeborstel
en over enkele weken worden de ligboxen
voorzien van koematrassen.”
Stijn en Griet komen op voor de landbouw en de landbouwers. Griet is voorzit-
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Stijn Lietaer (43) is afkomstig van een
gemengd bedrijf met varkens, melkvee en
akkerbouw in het West-Vlaamse Menen.
“Ik ben in Geel ‘blijven hangen’ na mijn
studies aan de landbouwhogeschool. Als
stagiair op het melkveebedrijf van de familie Vangenechten had ik al gauw meer oog
voor dochter Griet dan voor de koeien”,
lacht Stijn. “In 1992 zijn we getrouwd.
Van 1992 tot 2002 baatten we het bedrijf
uit samen met de ouders van Griet. In
1993 en in 2003 hebben we de melkvee-

Bo

betekent. Sociaal contact en inzet staan er ook hoog op de agenda.
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– Luc Van Dijck –

ter van kvlv-Agra en Stijn is bestuurslid
van de Bedrijfsgilde en de Landelijke Gilde en zetelt in de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening.
Als er dan nog vrije tijd overschiet gaat
Stijn graag fietsen met zijn vrienden.

langleefbaarheid
Hun bedrijf telt vandaag 85 melkkoeien en
85 stuks jongvee. Stijn bracht vanuit WestVlaanderen 35 zwartbonte Holsteinkoeien
mee naar Geel. De mrij-koeien van vader

Gemiddeld grootste quotum in antwerpen en limburg
Het totale Belgische melkquotum in 2009 bedroeg 3.270.752.734 l. Gemiddeld hadden de
11.248 Belgische melkveehouders een quotum van 290.785 l (zie tabel 1). Voor de Vlaamse melkveehouder was dit 304.829 l, wat een gemiddelde groei met 10% ten opzichte
van 2008 betekent. In Vlaanderen bezitten de Antwerpse en Limburgse melkveehouders
gemiddeld de grootste quota. Achter het gemiddelde cijfer gaat echter een zeer diverse
waaier aan melkveebedrijven schuil, met soms grotere verschillen binnen de provincie dan
de diversiteit tussen de provincies. Ruim 60% van de melkveehouders komt uit Oost- en
West-Vlaanderen. Van alle Belgische provincies heeft West-Vlaanderen met 18,6% van de
melkproductie het grootste quotumaandeel. Luik en Antwerpen maken, met een respectievelijk aandeel van 16,1% en 15,7% in de Belgische melkplas, de top 3 volledig. Op 2 jaar tijd
is het aantal bedrijven met een bedrijfsquotum van meer dan 500.000 l met 37% gegroeid.
In de andere quotumklassen daalt het aantal bedrijven.

In 2004 kwam er een volledig nieuwe
melkinstallatie. De 2 x 8 stands 50° visgraat van DeLaval is voorzien van automatische afname en infraroodmelkmeters. De in- en uitgangspoorten worden
vacuüm bediend. De melkstellen huizen
in een opklapbaar spoelblok. De koeltank
van 9000 l is uitgerust met een snelreiniging met waterbesparing. De vloer van
de melkstal is afgewerkt met oppervlaktecoating. De machinekamer is geluidsarm
en werd op de zolderverdieping ondergebracht. Het spoelwater dient voor de reiniging van de melkstal. Griet en Stijn zijn
zeer tevreden met deze investering. “De
melkstal voldoet aan onze verwachtingen.
We gebruikten de beschikbare oppervlakte
zo goed mogelijk. Via de grote frontingang
staan de koeien snel in positie. In een uur
tijd melken we 70 koeien; voor ons bedrijf
betekent dat meer dan 1000 l in een uur
en een kwartier. Wat opvalt is de rust in de
melkstal tijdens het melken. Beugels zijn
overbodig geworden.”
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Er valt heel wat veldwerk te doen. Het areaal beslaat in totaal 63 ha waarvan 29 ha
gras, 25,5 ha maïs (20 ha kuilmaïs en
5,5 ha korrelmaïs), 4 ha triticale, 3 ha graszaadteelt (contract) en 1,5 ha aardappelen
(thuisverkoop). Van het gras wordt 19 ha
ingekuild en 10 ha begraasd. De huiskavel is 11 ha groot; daarvan zijn 3 ha weiden
bestemd voor de koeien die in het weideseizoen een uur of 6 buiten lopen. “De
meeste veldwerkzaamheden doen we zelf.
Alleen voor het hakselen van het gras en
de maïs en om wat mest uit te rijden komt
de loonwerker”, zegt Stijn. “Ik houd heel
nauwgezet de teelten en het teeltplan bij.
Zo weet ik op ieder moment wat ik op een
bepaald perceel heb uitgevoerd en wanneer. Ik weet precies hoeveel een bepaalde
teelt mij heeft gekost en wat de opbrengsten zijn. Dat laat mij toe het werk correct
te evalueren. Op basis daarvan maak ik
mijn teeltplan voor het volgend jaar.”

Groeien met verstand

De gemiddelde melkproductie bedraagt
rond 9500 l met 3,5% eiwit en 4,4% vet.
Het winterrantsoen voor de koeien is als
volgt samengesteld: 10 kg voordroogkuil,
25 kg kuilmaïs, 8 kg perspulp, 4 kg draf,
2 kg geplette triticale en 3 kg eiwitkern
(37% ruw eiwit). In de zomer wordt wei-

“We kunnen nog doorgroeien zonder al
te grote investeringen”, zegt Griet. “De
stal is voorzien voor 105 koeien. We willen daar naartoe werken, maar dat is nog
niet voor morgen. Het is nu al behoorlijk
druk. Het komt erop aan de arbeid rond
te krijgen met 2 arbeidskrachten, al heb-
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Degelijke machines zonder snufjes
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Teeltplan

nd

Melkstal

ben we ook veel hulp van onze twee tienerdochters Leen en Sofie en steken ook
mijn ouders nog een handje toe. Wat mij
nog het meest afschrikt is de toenemende
administratie. Het vergt steeds meer tijd
om alles in orde te krijgen. En een kleine

Foto: Luc Van Dijck

degras aangevuld met 25 kg maïs, 1,5 kg
melknoten en 2 kg eiwitkern. Stijn voedert met een verreiker. “De verreiker is
uitgerust met een voederbak met een
vijzel. Dat werkt prima. Verder hebben
we qua machines alles wat nodig is voor
de uitbating van het grasland en voor de
teelt van de voedergewassen. De laatste
aanwinsten zijn een vijfschaarploeg, een
grasmaaier en een grashark. De machines
goed onderhouden vind ik heel belangrijk.
Ik koop wat ik nodig heb en ga niet voor
de laatste snufjes. Als een machine goed
werk levert, is het goed.”

Vangenechten werden ingekruist met Holsteins. Stijn kiest voor stieren die een goed
beenwerk en een goede uier vererven. De
vruchtbaarheid en de langleefbaarheid
zijn eveneens belangrijke aandachtspunten. “Voor de vruchtbaarheidsbegeleiding
laten we ons bijstaan door een specialist.
De leeftijd van eerste kalving ligt op 24
maanden. De gemiddelde leeftijd van de
koeien is 4,8 jaar. Die willen we optrekken
tot 5 jaar. Daar moeten de nieuwe stalmatrassen binnenkort ook toe bijdragen.”

Stijn en Griet Lietaer-Vangenechten baten
een melkveebedrijf uit waar sociaal contact en inzet hoog op de agenda staan.

vergissing of onachtzaamheid kan grote
gevolgen hebben. Een ander probleem
voor de toekomst is de grond. Komen er
beperkingen op het aantal koeien volgens
de beschikbare oppervlakte, dan moeten
we hier in Geel rekening houden met
dure grond. De druk op de grond is groot.
Men is hier nog naar veel grond op zoek
en zeker naar industriegrond.” r

Leveringsjaar 2008-2009

Beschikbare

Quotumaandeel

Aantal

Melkquotum

melkquota

(%)

melkproducenten

per producent

512.214.735

15,7

1.222

419.161

Vlaams Brabant

104.282.784

3,2

422

247.116

West-Vlaanderen

609.463.323

18,6

2.382

255.862

Oost-Vlaanderen

496.447.515

15,2

1.804

275.193

Limburg

247.088.703

7,6

631

391.583

1.969.497.060

60,3

6.461

304.829

Henegouwen

369.160.033

11,3

1.780

207.393

Luik

527.205.065

16,1

1.460

361.099

Luxemburg

177.270.865

5,4

652

271.888

Namen

180.006.304

5,5

699

257.520

47.613.407

1,4

196

242.926

Wallonië

1.301.255.674

39,7

4.787

271.831

België

3.270.752.734

100,0

11.248

290.785

C

Antwerpen

Vlaanderen

Waals-Brabant

Foto:Luc
LucVan
VanDijck
Dijck
Foto:

Tabel 1 Provinciale verdeling van de melkquota en melkproducenten (2008-2009) - Boerenbond
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akkerbouw moet omgaan
met schommelingen
Hoe positioneert een akkerbouwer zich in deze turbu-

ig

lente tijden? Wij gingen erover praten met Luc Desmet
en zijn dochter Ann Sophie van het Hof van Ename in
– Patrick Dieleman –
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Bossuit.

Het Hof van Ename was vroeger een
abdijhoeve van de gelijknamige abdij
vlakbij Oudenaarde. Het is er goed boeren. Historische bronnen gaan terug tot
het begin van de twaalfde eeuw, maar
lang daarvoor werd er ook al geboerd. Op
de heuvelrug waar de hoeve staat, stond

Tabel 1 Definitieve cijfers akkerbouw - landbouwenquête 2009
België

Vlaams gewest

Eenheden

2008

2009

Oppervlakte cultuurgrond

ha

1.373.844

1.365.155

Granen voor de korrel

ha

363.168

344.992

Wintertarwe

ha

208.606

198.243

Wintergerst

ha

48.839

Korrelmaïs

ha

Waals gewest

2008

2009

-0,6%

623.699

620.161

-0,6%

749.852

-5,0%

160.368

151.656

-5,4%

202.688

-5,0%

73.358

69.401

-5,4%

135.182

48.200

-1,3%

12.080

11.904

-1,5%

36.750

72.015

66.670

-7,4%

66.618

61.637

-7,5%

5.369

ha

96.498

96.351

-0,2%

29.910

30.205

+1,0%

66.586

Suikerbieten

ha

64.296

62.740

-2,4%

22.218

21.713

-2,3%

42.077

Cichorei

ha

8.957

9.500

+6,1%

1.685

1.897

+12,5%

7.272

Vlas

ha

11.914

11.277

-5,3%

3.578

3.704

+3,5%

8.336

Koolzaad

ha

8.631

9.662

+11,9%

432

450

+4,1%

8.199

Aardappelen

ha

63.883

73.723

+15,4%

37.929

42.352

+11,7%

25.927

Nijverheidsgewassen

Bron: Algemene directie Statistiek en Economische informatie 2010
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Ann Sophie Desmet op het achterveld het
Hof van Ename. De bomenrij links geeft aan
waar de Schelde stroomt. De herstructurering
van de bietensector dwingt jonge boeren om
over te schakelen op een ingewikkelder teeltplan.

ook niet te duur worden, want dan loopt
het weer verkeerd voor de voederprijzen.
Het moet geen 300 euro zijn, maar 100
is ook niet goed.” De prijsfluctuaties zijn
volgens Ann Sophie een groot probleem.
Luc treedt haar bij: “Alle banken richtten
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De akkerbouwteelten van de familie
Desmet zijn granen, aardappelen en suikerbieten. De laatste 10 jaar werd ook de
teelt van vollegrondsgroenten geïntroduceerd. Het gaat vooral om uien, die op
het bedrijf gesorteerd en verpakt worden,
maar ook om wortels en schorseneren.
Voor het vleesvee, de tweede tak van het
bedrijf, zit er ook een pakket gras en voedermaïs in het teeltplan. Luc Desmet is al
jaren lid van de sectorvakgroep Akkerbouw en is voorzitter van het Coördinatiecomité van de Bietenplanters van Vlaanderen (Coco Vlaanderen). Ann Sophie
vertegenwoordigt Agra in de provinciale
vakgroep Akkerbouw. Hoe kijken zij naar
de gang van zaken in de akkerbouwsector? Luc: “In de centrale vakgroep zien we
al jaren hoe de graanprijzen de gang van
zaken in de sector beïnvloeden. Door de
droogte zijn de graanprijzen aan ’t stijgen, maar ook de prijs van de droge pulp
en andere voederprijzen stijgen mee. We
proberen op ons bedrijf een derde van de
grond in granen te houden. Dat laat ons
toe om stalmest op te brengen en onze
grond goed in conditie te houden. Wat de
suikerbieten betreft: ik heb als voorzitter
van het Coördinatiecomité Vlaanderen de
moeilijke periode van de herstructurering

van het zaaizaad is gestegen. Om op de
tarwe terug te komen. Als de tarweprijs
boven de 150 euro zou liggen, zouden
we de kans hebben om er iets aan te verdienen, zonder dat het daarom buitenissig wordt. Het areaal andere teelten zou
dan ook minder variëren, wat misschien
tot een betere prijsvorming kan leiden.”
Luc: “Aan de andere kant moet het graan
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Graanprijs beïnvloedt de sector

van de bietensector meegemaakt. Dat is
voor mij en voor de sector een heel pijnlijke zaak. Voor ons is de quotavermindering iets minder ingrijpend, omdat wij
hier vollegrondsgroenten kunnen telen,
maar op de zwaardere gronden hebben
bedrijven die mogelijkheid niet. Die herstructurering is nu doorgevoerd. Er zijn
fabrieken gesloten, de campagne duurt
veel langer, maar wat is er veranderd
voor de consument? Niets, integendeel,
de consument heeft via zijn belastingen
de herstructurering van de bietensector
helpen financieren, maar hij betaalt niet
minder voor frisdrank, koekjes of andere
afgeleide producten van suiker. Voor de
herstructurering kregen wij voor onze bieten 45 euro, nu met supplementen erbij
ligt de prijs rond 29 euro. Dat is voor de
sector een verschil van 4 miljard euro.
Waar is dat geld naartoe? Wie heeft dat
in zijn zak gestoken? Wij, akkerbouwers,
mogen duidelijk niets verdienen, dat geld
is blijven hangen in de verwerking en de
distributie. Door de herstructurering zijn
de suikerbieten nagenoeg verdwenen
uit sommige streken. 2009 was ook een
extreem goed jaar. Wanneer de huidige
droogte aanhoudt, gaan we ongetwijfeld
een heel ander jaar tegemoet. De opbrengsten moeten goed zijn, want de kosten per
hectare blijven dezelfde.”
Ann Sophie: “We zien dat het arbeidsinkomen uit suikerbieten vanaf 2006
sterk is beginnen schommelen. Vroeger schommelde dat ook wat, maar het
niveau is nu beduidend lager. Ik zou liever
20 ha meer bieten zetten tegen 45 euro
per ton, zoals vroeger, dan andere teelten
met een groter kapitaalsrisico, waarbij je
ook meer afhankelijk bent van de fabriek.
Zij bepalen wanneer gezaaid en geoogst
wordt. Wanneer laat geoogst wordt, loop je
meer risico dat je grond structuurschade
oploopt, of zelfs dat je teelt niet meer kan
geoogst worden. We zien dat de contractprijzen dit jaar gedaald zijn, maar de prijs
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immers ooit een Romeinse villa. Maar
toen we met de landbouwjournalisten van
het ifaj-congres het bedrijf bezochten,
vernamen we dat die ideale ligging in de
huidige tijd ook zijn nadelen heeft. De
Schelde stroomt op slechts enkele honderden meters en dit motiveerde planologen
om van de percelen tussen de hoeve en de
Schelde op het gewestplan natuurgebied
te maken. Recente beslissingen van de
Vlaamse regering rond de afbakening van
de open ruimte trokken meer dan 1000
jaar landbouwactiviteit op die plek nog
meer in twijfel. Voor de familie blijft het
dus optornen tegen de druk van de natuur.

recordareaal aardappelen

Evolutie

C

2009

744.733

-0,7%

193.253

-4,7%

128.785

-4,7%

36.286

-1,3%

5.024

-6,4%

66.144

-0,7%

41.026

-2,5%

7.603

+4,6%

7.572

-9,2%

9.212

+12,4%

31.340

+20,9%

In tabel 1, gebaseerd op de landbouwenquête mei 2009 (fod Economie, 2010), zijn een aantal opvallende evoluties waar te nemen. In 2009 was er een sterke stijging van het areaal aardappelen (+15,4%), vooral in Wallonië
(+20,9%). Met 73.723 ha is dit een recordoppervlakte voor België. De sprong in 2009 is uiteraard toe te schrijven
aan het feit dat de aardappelen nu deel uitmaken van de teelten die het toelaten om toeslagrechten te activeren,
maar ook aan de stijgende vraag vanuit de verwerkingsindustrie.
De suikerbieten vertoonden opnieuw een daling (-2,4%), maar beduidend minder uitgesproken dan in 2008
(-22,2%!). De oppervlakte suikerbieten duikt echter voor het eerst onder het areaal aardappelen. Het graanareaal
daalt ook (-5,0%), weliswaar na een forse stijging in 2008. De oppervlakte granen voor de korrel blijft op een
zeer hoog niveau in vergelijking met de voorbije 20 jaar.
De oppervlakte koolzaad kende in 2009 een toename (+11,9%) na een achteruitgang in 2008, maar zonder
het record van 2007 te bereiken. Deze stijging betreft zowel voedings- als niet-voedingskoolzaad.
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een grondstoffenfonds op, zij speculeren met ons product en ze verdienen er
uiteindelijk meer mee dan de boeren,
terwijl wij de lasten en de risico’s hebben. Dit gaat misschien wel breder dan
de akkerbouw, maar wie kan als akkerbouwer of veehouder nog op voorhand
zijn kostprijs berekenen? Wij kunnen
als vleesveehouder niet op voorhand
zeggen hoeveel een kilogram vlees
ons zal kosten. Wij kunnen dat perfect
uitrekenen voor vandaag, maar welke
prijs en kosten zullen daar uiteindelijk
tegenover staan? De prijs van sommige grondstoffen kan op enkele weken
sterk variëren.”

Tijdens de praktijkdemonstratie bij de firma
Joskin toonden de mengmestinjectoren hun
kunnen.

er
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Wallonië, sterk in het
Belgisch witblauwras
Onze zuidelijke landshelft wordt gekenmerkt door

Bo

akkerbouw en grasland met extensieve veehouderij. Het
Belgisch witblauwras is er dominant aanwezig. De internationale landbouwjournalisten bezochten echter eerst
de firma Joskin, producent van de wereldvermaarde
mesttanks.

ht

Ann Sophie: “We konden vroeger vrij
goed inspelen op seizoensfluctuaties
van de grondstoffenprijzen, nu zit daar
totaal geen lijn meer in. Op het verkeerde moment mest- of brandstoffen
kopen kan al snel enkele honderden
euro’s verschil geven. De lage graanprijzen zorgen ervoor dat de marge wel
heel beperkt wordt. Er mag niets tegenzitten of je komt niet uit de kosten.”
Luc: “Deze streek leent zich ook niet
om vlot grote oppervlaktes bij te huren
om er bijvoorbeeld aardappelen op te
telen. De structuur van de bedrijven
laat dat niet toe. Iedereen benut zijn
eigen grond zo intensief mogelijk, er
is niet zomaar ruimte om grond te verhuren.” Ann Sophie: “Mijn echtgenoot
zit in de aardappelhandel. Wij hebben
ook al bekeken of wij ons hier op het
bedrijf meer op de teelt van nieuwe rassen kunnen richten, maar dat gaat hier
niet zo vlot als bijvoorbeeld in Wallonië of Noord-Frankrijk. Daar is de teelt
van aardappelen sterk uitgebreid sinds
de premies ook met aardappelteelt
kunnen ingevuld worden. Ze hebben
daar grote oppervlaktes en heel goede
grond. Dat zijn ook gronden waarop
vroeger weinig aardappelen geteeld
zijn.” Luc: “Hier zitten we in de driehoek Oudenaarde – Doornik – Kortrijk.
Dat was vroeger het centrum van de
aardappelteelt. In elk van die steden
was er een aardappelmarkt, en dat
bracht een enorme dynamiek met zich
mee. Dat maakt dat alle gronden hier
behoorlijk intensief voor aardappelteelt
benut zijn. ”
Luc is ook actief in de vakgroepwerking van de Boerenbond. “Het werk
in de vakgroep vraagt een inspanning,
maar het heeft mij ook enorm veel bijgebracht. Ik dien mijn laatste mandaat
uit tot aan de volgende verkiezingen.
Het zou mij plezier doen indien Ann
Sophie mij zou vervangen.” r
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centrum van de aardappelteelt

Veehouderij kan je niet los zien van de
mestproblematiek. Dierlijke mest werd
tot voor kort aanzien als ‘afval’, maar werd
de voorbije maanden opnieuw interessant
door de stijgende kostprijs van kunstmest-
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– Paule Scutenaire, landbouwjournalist –
stoffen. Een bezoek aan het Belgische
familiebedrijf Joskin (www.joskin.be), specialist in stalmestspreiding en mengmestinjectie maar ook in transportwagens, leek
dan ook een onmisbare stop tijdens een

Stabiel aantal runderen
Uit de definitieve cijfers van de landbouwenquête van mei 2009
van FOD Economie (tabel 1 en 2) kunnen we afleiden dat de
totale rundveestapel ongeveer stabiel (-0,2%) bleef tegenover
2008. België telt 2.600.453 runderen, waarvan ongeveer de
helft in elk gewest. Na een daling zonder onderbreking sinds
2002, vertoont het aantal melkkoeien een lichte stijging met
1,7%. Die stijging komt vooral door de veehouders in Vlaanderen (+2,8%), maar ook deels door een langere productieperiode
waardoor er minder reforme koeien zijn. Het aantal zoogkoeien
stabiliseerde opnieuw na de daling in 2008, maar het aantal
kalveren blijft de dalende trend aanhouden. Het aantal rundveebedrijven blijft dalen: België telt nog 26.217 rundveehouders
(-4,4%), waarvan 15.349 in Vlaanderen.

bo

nd

ook vooral naar het spreiden en injecteren
van mest. Welk systeem men ook kiest, de
mengmest moet goed gemixt worden in
de tank en stalmest moet goed gehakseld
worden. Het gebrevetteerde scalpersysteem
maakte veel indruk op de internationale
journalisten, het vermijdt verstopping van
de aanvoerbuizen voor de mest.
De aankoop van een mestverspreidingssysteem vergt een hele investering. Maar
een betere valorisatie van de mengmest
verantwoordt dit zeker. Bovendien zullen
in de toekomst de Europese milieuwetgeving en de nood aan een vermindering
van de productiekosten leiden naar een
toenemend belang van de bedrijfseigen
meststoffen.

Ki-centrum van het aWE

De journalisten konden tijdens de rondrit door Wallonië kennismaken met een
van de uithangborden van onze Belgische
landbouw, het Belgisch witblauwvleesveeras (bwb), l’Association Wallonne de l’Elevage
(awe) en het nieuwe inseminatiecentrum
van deze fokkerijorganisatie in Waver.
Het awe is een coöperatieve vereniging van fokkers. De raad van bestuur
is samengesteld uit verkozen leden, ze
vertegenwoordigen alle Waalse regionale
afdelingen van de organisatie. De voornaamste activiteiten van het awe zijn de
commercialisering van sperma van fokstieren en technische dienstverlening aan
haar leden. De dienstverlening van het
awe is zeer uitgebreid, zowel voor melkvee als voor vleesvee. Het awe heeft namelijk rond de veehouder een ondersteunend
netwerk uitgebouwd voor begeleiding
inzake management en selectie: stamboekregistratie, genanalyse (er wordt al
enkele jaren gecontroleerd op het gen van
het krommestaartensyndroom), het verlenen van kruisingsadviezen en het organiseren van prijskampen. Deze wedstrijden
met elitedieren zijn voor de fokkers steeds
confrontaties van hun dieren met bin-

en

nen de groep. De commerciële activiteiten
en de distributie naar de Poolse markt en
de aangrenzende landen gebeuren van
hieruit. De site in Bourges in Frankrijk
legt zich voornamelijk toe op de productie
van landbouwkiep- en silagewagens.
De internationale dimensies van dit
bedrijf verhinderen niet dat het nog een
typisch familiaal karakter heeft. Naast de
heer en mevrouw Joskin, nemen immers
ook hun 3 kinderen sleutelposities in op
het bedrijf. Voor de bezoekers – vooral
voor de Afrikaanse collega’s – leek het
bijna onwaarschijnlijk dat ook bedrijfsleider Victor Joskin hen vergezelde op het
demonstratieveld.
Oog hebben voor de evoluties binnen
de sector en de noden van de gebruikers,
vormen de drijfveren van dit bedrijf. Vanuit dit gegeven ontwikkelde Joskin onder
meer een programma op maat van de
gebruiker voor de productie van mesttanks. Met succes, gezien er al 22.000
mesttanks op die manier werden geproduceerd. Gezien dit hun specialisatie is, ging
de aandacht tijdens de demonstratie dan
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rondrit voor internationale landbouwjournalisten in Wallonië.
Joskin is intussen al meer dan 40 jaar
actief in de landbouwsector. Het innoverende karakter, de bekwaamheid en het
doorzicht in de sector maken van deze
Waalse firma een belangrijke speler in de
internationale mechanisatiewereld. Het
gamma bemestingsmachines is bijvoorbeeld zeer uitgebreid. Deze firma is dan
ook Europees leider in dit segment van
de mechanisatie. De groep Joskin heeft
een omzet van bijna 100 miljoen euro,
zowat 80% hiervan heeft betrekking op
de export naar zo’n 35 landen binnen en
buiten Europa. Naast de hoofdzetel, in
Soumagne nabij Luik, heeft Joskin ook
vestigingen in Polen en Frankrijk. In België zijn de ondersteunende diensten van
het bedrijf gecentraliseerd. De productielijn fabriceert hier voornamelijk stalmestverspreiders en machines en toebehoren
voor de verdeling van mengmest. De Poolse vestiging in Trzcianka is gespecialiseerd
in het lassen en monteren van onderdelen
voor de andere productie-eenheden bin-
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Bezoekers hebben van in het inseminatiecentrum van awe een uitstekend zicht op de
fokstieren.

C

Tabel 2 Definitieve cijfers rundveehouderij - landbouwenquête 2009

Runderen

België

Vlaams gewest

Eenheden

2008

Dieren

2.605.532 2.600.453

Bedrijven

27.416

2009
26.217

Evolutie
-0,2%
-4,4%

2008

Waals gewest

2009

1.295.449 1.296.510
16.120

15.349

Evolutie

2008

+0,1%

1.309.837 1.303.725

-4,8%

11.289

2009

Evolutie
-0,5%

10.861

-3,8%

Runderen jonger dan 1 jaar
- Om als kalveren geslacht te worden

Dieren

153.222

147.189

-3,9%

147.402

142.541

-3,3%

5.820

4.648

-20,1%

- Andere

Dieren

599.909

612.557

+2,1%

275.951

279.744

+1,4%

323.893

332.751

+2,7%

Runderen tussen 1 jaar en 2 jaar
- Mannelijke

Dieren

131.444

125.264

-4,7%

69.428

67.144

-3,3%

62.015

58.114

-6,3%

- Vaarzen voor de vleesproductie

Dieren

11.834

12.865

+8,7%

9.469

10.148

+7,2%

2.364

2.707

+14,5%

- Fokvaarzen

Dieren

363.522

354.953

-2,4%

170.262

169.674

-0,3%

193.222

185.259

-4,1%

Bron: Algemene directie Statistiek en Economische informatie 2010
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80 ha, waarvan 35 ha grasland en 45 ha
akkerbouwteelten. De veestapel bestaat
uit 2 types dieren, namelijk 70 Holsteinkoeien en 210 dieren van het bwb-ras. De
vaarzen van de zwartbonte Holsteins zijn
draagmoeders van bwb-embryo’s.
Verschillende stieren van dit bedrijf
staan in ki-centra. Heel wat buitenlandse
fokkers verdringen zich namelijk om fokmateriaal van het bedrijf van de familie
Leleux in te zetten. Vermeldenswaardig
zijn Histon d’Embise, die een eerste plaats
behaalde in Libramont (1997) en kampioen werd op de Royal Show in GrootBrittannië, en ook Acajou d’Embise Beloeil,
een embryo dat naar Noord-Amerika werd
geëxporteerd en er nationaal kampioene
werd in Madison in 1993. Het hoeft dan
ook niet te verwonderen dat de internationale journalisten, uit Amerika zowel als uit
Afrika en Europa, zwaar onder de indruk
waren van de realisaties van dit familiale
bedrijf. Het wordt immers met veel professionalisme en kennis en kunde geleid door
2 gepassioneerde veehouders. r
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week doet men er sperma-afnames. Het
sperma ondergaat bij elke fase van de verwerking – afname, analyse, verdunning,
het vullen van de rietjes, quarantaine en
opslag – strenge kwaliteitscontroles.
Het gebouw is dus zo ontworpen dat de
bezoekers, zowel professionelen als het
grote publiek bij opendeurdagen, zonder
sanitaire risico’s een goed zicht hebben
op de activiteiten. Hiermee vervult dit kicentrum een belangrijke vulgariserende
en promotionele rol voor de sector en haar
producten.
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Op het bwb-bedrijf L’élevage d’Embise is fokkerij een passie.
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nen- en buitenlandse toppers. Sinds 2009
kan men bij het awe ook sperma seksen.
Dit geeft de veehouders de mogelijkheid
om – met een zekerheid van 90% – het
geslacht van het kalf te bepalen. Het aantal
gesekste spermarietjes liep vorig jaar al op
tot meer dan 10.000 stuks.
De journalisten bezochten het nieuwe
inseminatiecentrum van het awe. Twee
vleugels van elk 110 m huisvesten er de
fokstieren. In elke vleugel is er plaats voor
25 stieren, in ruime boxen van 4 m breed
met een individuele voeder- en drinkbak
en met voor elke stier een eigen buitenbeloop. De vleugels komen samen in het
centraal gebouw waar op het gelijkvloers
het deklokaal en het labo liggen en op
de verdieping de kantoren, een vergaderlokaal en een polyvalente zaal. Via een
bezoekersgang in de linkervleugel en achter een glazen wand kan je de indrukwekkende stieren bewonderen. Op de eerste
verdieping biedt een polyvalente zaal met
een capaciteit van 120 personen ook een
goed zicht op de stieren die buiten lopen.
Je kunt van op deze verdieping bovendien
de activiteiten in het deklokaal volgen.
Voor het comfort van de stier is er hier
op de vloer van geborsteld beton nog een
antislipvloer gelegd. Een tot 2 maal per

Gegeerde gespierde kolossen
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Vervolgens werd het gerenommeerde
bwb-bedrijf L’élevage d’Embise in Mainvault, een deelgemeente van Ath in de
provincie Henegouwen, bezocht. Hier is
fokkerij een passie.
L’élevage d’Embise van Christian Leleux
en zijn zoon Laurent zijn erg gekend in de
fokkerijwereld. Een indrukwekkende verzameling medailles en trofeeën zijn getuige van hun prestaties. De hoeve beslaat

Tabel 2 Definitieve cijfers rundveehouderij - landbouwenquête 2009
België
Eenheden

2008

Vlaams gewest
2009

Evolutie

2008

Waals gewest

2009

Evolutie

2008

2009

Evolutie

Runderen van 2 jaar en ouder
- Mannelijke

Dieren

34.800

34.555

-0,7%

16.715

16.561

-0,9%

18.083

17.991

-0,5%

- Vaarzen voor de vleesproductie

Dieren

24.622

25.045

+1,7%

21.132

21.337

+1,0%

3.490

3.688

+5,7%

- Fokvaarzen

Dieren

234.583

230.913

-1,6%

90.183

88.947

-1,4%

144.369

141.945

-1,7%

- Melkkoeien in productie

Dieren

495.357

503.796

+1,7%

277.343

285.110

+2,8%

217.948

218.619

+0,3%

- Melkkoeien - reforme

Dieren

21.833

20.784

-4,8%

12.395

11.841

-4,5%

9.437

8.942

-5,2%

- Zoogkoeien in productie

Dieren

480.297

479.137

-0,2%

175.232

174.863

-0,2%

305.044

304.266

-0,3%

- Zoogkoeien - reforme

Dieren

54.109

53.395

-1,3%

29.937

28.600

-4,5%

24.152

24.795

+2,7%

Bron: Algemene directie Statistiek en Economische informatie 2010
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