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Milieu • Meer dan de helft van de landbouwers die agromilieu- en klimaatmaatregelen uitvoeren doet dat vanwege het
positieve effect op natuur, milieu en
landschap. Voor de meeste ondervraagden is het gunstige effect van de maatregelen ook te zien. Dat is gebleken uit een
enquête van het departement Landbouw
en Visserij bij landbouwers die op de
maatregelen hebben ingetekend. Vier op
de vijf vinden dat het de taak van de
landbouw is om mee zorg te dragen voor
het milieu. Driekwart geeft aan bezorgd
te zijn voor erosie en bodemkwaliteit.
Tweede belangrijkste reden om in te
tekenen op agromilieu- en klimaatmaatregelen is na de impact de vergoeding. De
overgrote meerderheid is van mening dat
die vergoeding in verhouding staat tot de
gevraagde inspanningen, al verschilt de
mening van maatregel tot maatregel. De
mening wordt gedeeld door 97% van de
ondervraagden voor de beheersovereenkomst akkervogels en door 81% voor de
teelt van vlinderbloemigen. Slecht 33% is
akkoord met de vergoeding wanneer het
om behoud van lokale schapenrassen
gaat. Tot slot, respondenten die een
agromilieu- en klimaatmaatregel uitvoeren hebben vaker een diploma hoger
onderwijs, zijn vaker landbouwer in
hoofdberoep en hebben een bedrijf met
een hogere standaardopbrengst dan
degene die geen verbintenis aangaan.
Naar: ‘Wat denkt de landbouwer over
agromilieu- en klimaatmaatregelen?’,
departement Landbouw & Visserij,
www.vlaanderen.be/landbouw.
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Europa • Eurostat vergelijkt de Europese
cijfers met de wereldcijfers en twintig andere
landen (G20). Daaruit blijkt hoe (on)belangrijk
we wel zijn. Laat ons het bij het goede nieuws
houden. De EU is de grootste melkproducent,
zowel in absolute termen als per inwoner,
respectievelijk 168,8 miljard ton en 330 kg per
inwoner. Buiten de landbouw munten we uit in
een laag sterftepercentage bij de geboorte,
een laag armoedepercentage, de tweede
laagste besteding van aandeel van inkomen
aan voedsel (12,2%), na de VS (6,4%) en de
grootste uitvoerder en invoerder van diensten
met de VS als belangrijkste handelspartner.
Wat milieu betreft is 25,8% van de EU-oppervlakte op de ene of andere manier beschermd.
Enkel Brazilië doet beter met 28%. De EU
heeft dan ook geen amazonewoud.
Naar: ‘The EU in the world – edition 2018’,
Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/

©© BASIEL DEHASSELAIR

EUROPA IN DE WERELD

co

WAT HAD JE
ZELF GEDACHT?

en

België • Statbel, het Belgische Bureau van de Statistiek, maakt en verspreidt
betrouwbare en pertinente cijfers over de Belgische economie, de samenleving
en het grondgebied. Waar haalt Statbel zijn cijfers? Het verzamelen van cijfers
gebeurt op basis van administratieve databronnen en enquêtes en op een wetenschappelijke, kwaliteitsvolle wijze. De privacy, de bescherming van vertrouwelijke gegevens en louter gebruik voor statistische doeleinden worden gegarandeerd. In ‘Kerncijfers Landbouw, editie 2018’ met een bijzondere bijlage over de
biologische landbouw in ons land, haalden de
verdere structurele afname van het aantal bedrijven en de daarmee gepaard gaande concentratie
van gronden het nieuws. In 37 jaar tijd (1980-2017)
verdween 68% van de landbouwbedrijven. Dat is
gemiddeld 2,5% per jaar. In diezelfde periode
verdriedubbelde de gemiddelde bedrijfsoppervlakte
en daalde de werkgelegenheid met 62%. Kortom, in
2017 waren er in België nog 35.910 landbouwbedrijven van gemiddeld 37 ha, terwijl dat 37 jaar
geleden nog 113.883 bedrijven waren van gemiddeld 12 ha. Vlaanderen telt respectievelijk 23.278
bedrijven (26 ha) en Wallonië 12.632 bedrijven
(57 ha). De gemiddelde oppervlakte in Wallonië
bedraagt dus het dubbele van die in Vlaanderen.
Vlaanderen telt in vergelijking met Wallonië het
dubbel aantal bedrijven met de helft van de gemiddelde oppervlakte. Zonder
commentaar.
Nog een opvallend cijfer: tussen 2000 en 2017 steeg het Belgisch aardappelareaal van 65.844 ha naar 92.854 ha. Het suikerbietenareaal deed ongeveer het
omgekeerde. Het daalde van 90.858 ha naar 62.470 ha. Ook zonder commentaar.
Naar: ‘Kerncijfers landbouw. Belgische landbouw in cijfers 2018’,
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, www.statbel.fgov.be.
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