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Inleiding 
 

De structuur en de dynamiek van de land- en tuinbouw wordt steeds meer bepaald door de 

relaties met de rest van de keten, aangezien de productie meer en meer geïntegreerd raakt 

met activiteiten en producten van de sectoren ervoor en erna (Van Dingenen et al., 2008).  Het 

belang van deze keten en het ruimere agro business complex binnen de provincie Antwerpen 

wordt erkend door de selectie van het agrocomplex als economische speerpuntsector in het 

bestuursakkoord van de provincie Antwerpen ‘De provincie werkt voor U  2013-2018’ 

In 2010 werd door Idea Consult de studie ‘De economische betekenis van het agrocomplex in 

de provincie Antwerpen’ opgemaakt. Binnen deze studie werden onder meer het direct, 

indirect en gerelateerd economisch belang van de land- en tuinbouwsector bepaald. Naast 

inzichten in de grootteorde van het agrocomplex, wordt aangetoond dat het tekort aan ruimte 

een belangrijk knelpunt is voor het economisch functioneren van zowel de landbouwsector als 

de agrocomplexbedrijven. De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid wil om deze reden het 

agrocomplex onder de aandacht brengen van het Ruimtelijk beleid.  

Dit rapport beoogt door een gestructureerd inzicht te bieden in het agrocomplex binnen de 

provincie Antwerpen, een waardevolle insteek te bieden voor de opmaak van de Nota Ruimte.   

Concreet wordt in dit rapport het agrobusiness complex beschreven aan de hand van twee 
aspecten: 

- De grootteorde en ruimtelijke situering van het agrobusinesscomplex. Hierbij wordt 

nagegaan hoeveel bedrijven deel uitmaken van het agrobusiness complex binnen de 

provincie Antwerpen en wordt in kaartbeelden aangegeven waar deze gelegen zijn.  

- De kracht van het Agrobusiness complex. Naast het aantal bedrijven wordt de kracht 

van het ABC geduid door het netwerk tussen bedrijven te beschrijven. De kracht van 

het ABC is sterk verbonden met een historisch gegroeide cluster – ruimtelijke 

verankering – van bedrijven in de keten.  Kortweg gezegd komt het erop neer dat de 

kracht van het agrocomplex erin bestaat dat het geheel meer is dan de som der delen.  

 
Het rapport bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel wordt een basisinventaris 

opgemaakt van het agrobusiness complex van de provincie Antwerpen, in het tweede deel 

wordt het netwerk tussen de bedrijven besproken. Na een beschrijving van de methode 

worden de resultaten weergegeven en besproken voor de case rond pluimvee. In de bijlagen 

worden een aantal bijkomende kaarten opgenomen alsook meer uitgebreide cijfers en een 

beknopte beschrijving van de netwerken rond de sectoren rundvee, varkens en tuinbouw.  
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Het agrocomplex? 

Wat is een netwerk? 

Elke puzzel van schakels (bedrijven of instanties) die elk hun functie hebben binnen een 

complex systeem is een netwerk. Functies kunnen sterk variëren. Sommige voegen een 

meerwaarde toe aan het product, andere staan in voor analyses of controles, …  De relaties in 

een netwerk zijn niet lineair. Elke schakel komt met meerdere schakels van het netwerk in 

contact.  

Interacties tussen schakels 

Een netwerk bestaat uit meerdere stromen. Naast productstromen zijn er ook 

dienstenstromen, financiële stromen en niet te vergeten kennisstromen. De in- of output van 

een schakel kan dus zowel fysiek (product, dienst of financieel middel) als niet-fysiek (kennis of 

vertrouwen) zijn. 

Agrocomplex? 

Ook land- en tuinbouwbedrijven maken deel uit van een groter geheel, een netwerk dat met 

agrocomplex aangeduid wordt. Afhankelijk van de context wordt naar dit netwerk verwezen 

met agrobusinesscomplex (ABC). 
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Het rapport is opgedeeld in twee delen. Eerst komt de ruimtelijke spreiding en de grootteorde 

van het agrocomplex aan bod, vervolgens het gedeelte over de verwevenheid van het 

agrocomplex. 

 Naast de ruimtelijke spreiding wordt ook een korte beschrijving gegeven, inclusief de 

grootteorde (het aantal bedrijven in die categorie). Het eerste gedeelte geeft enkel de 

vestigingen van de bedrijven weer zonder iets te zeggen over de samenhang van het 

agrocomplex. 

 

 In ‘de kracht van het agrocomplex’ ligt de focus op de verwevenheid van het 

agrocomplex.  In dit tweede gedeelte komen de complexiteit en werking van een 

netwerk (los van het ruimtelijke aspect) aan bod. Eén gedetailleerde case werd 

uitgewerkt voor de pluimveesector. 

 

In de kaarten is niet het gehele agrocomplex inbegrepen, omdat er bedrijven zijn die niet 

uitsluitend land- en tuinbouwgericht zijn, zoals in het geval van de bouw van bedrijfsgebouwen 

bijvoorbeeld. Die bedrijven zijn ook actief in de industriebouw. In het tweede gedeelte van het 

rapport is daarom aangeduid (in het vet) welke bedrijven in de kaarten meegerekend zijn. 
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Deel 1: De ruimtelijke spreiding en 

grootteorde van het agrocomplex 
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Indeling van de kaarten 
 

In het kaartgedeelte wordt onderscheid gemaakt tussen land- en tuinbouw en de overige 

agrocomplexbedrijven. Dit onderscheid moet het mogelijk maken om de kaarten te 

combineren met  de landbouwkaarten waarover de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid 

beschikt en om een beter beeld te krijgen van hoe de bedrijven onderling gesitueerd zijn ten 

opzichte van elkaar. Het aantal bedrijven dat beschreven wordt is telkens exclusief land- en 

tuinbouw. 

 Het agrocomplex excl. land- en tuinbouw p. 12 

De eerste kaart geeft het totale agrocomplex excl. land- en tuinbouw in de provincie 

Antwerpen weer.  

 

o Alle leveranciers van land- en tuinbouw p. 14 

Het agrocomplex excl. land- en tuinbouw is opgesplitst in leveranciers en 

afnemers. Alle leveranciers (uitgezonderd broederijen) worden op één kaart 

weergegeven, omdat deze aan meerdere sectoren kunnen leveren (zie 

netwerkbeeld p 33). De broederijen worden weergegeven op de kaart van de 

pluimveesector. 

 

o Sectorspecifieke afnemers  

De afnemers (voedingsbedrijven en groothandel) zijn vaak sectorspecifiek en 

kunnen opgesplitst worden in verschillende deelsectoren. Zo is voor vijf 

verschillende deelsectoren het agrocomplex opgesplitst. 

 

 Specifieke afnemers van de pluimveesector (leghennen) p. 16 

 Specifieke afnemers van de melkveesector p. 18 

 Specifieke afnemers van de vleesproductie p. 20 

 Specifieke afnemers van de tuinbouwsector p. 22 

 Specifieke afnemers van de akkerbouwsector p. 24 

 

o Varia p. 26 

Enkele bedrijvengroepen kunnen niet ingedeeld worden als leverancier of 

specifieke afnemer van één van bovengenoemde deelsectoren. Deze zijn samen 

weergegeven op één kaart. 

 

 Detailkaart van de voedings- en drankindustrie p. 28 

Los van voorgaande indeling wordt de totale voedings- en drankindustrie in de provincie 

Antwerpen op een specifieke detailkaart weergegeven.  
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Het agrocomplex exclusief land- en tuinbouw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACE-codes 

 

01.61 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (# 347) 

01.62 Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt (# 211) 

01.63  Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst (# 13) 

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen (# 1886) 

11  Vervaardiging van dranken (# 111) 

12  Vervaardiging van tabaksproducten (# 0) 

13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels (# 0) 

13.2 Weven van textiel  (# 0) 

20.15  Vervaardiging van kunstmeststoffen (# 38) 

20.2  Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten 

voor de landbouw  (# 7) 

28.3  Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw  

(# 81) 

46.11  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en 

textielgrondstoffen en halffabrikaten  (# 265) 

46.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren (# 786)) 

46.31 Groothandel in groenten en fruit  (# 805) 

46.32 Groothandel in vlees en vleesproducten  (# 479) 

46.331  Groothandel in zuivelproducten en eieren  (# 279) 

46.61  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw   

  (# 435) 

46.752 Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten  (# 10) 

49.41002 Ophaling van melk en vervoer naar de zuivelfabriek  (# 16) 

75.00    Veterinaire diensten  (# 552) 

77.31    Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen  (# 129) 

 

In de provincie Antwerpen zijn geen bedrijven met als hoofdactiviteit de vervaardiging 

van tabaksproducten (12), het bewerken en spinnen van textielvezels (13.1) of het 

weven van textiel (13.2). Daarom worden zij verderop in het rapport niet meer vermeld. 
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Deze kaart geeft de agrocomplexbedrijven excl. land- en tuinbouw in de provincie 

Antwerpen weer. Alle ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een 

NACE-code uit de agrocomplex-selectie (linkerpagina), worden weergegeven op deze 

kaart.  

De provincie Antwerpen telt aldus  7.176 ondernemingen (excl. land- en tuinbouw) actief 

binnen het agrocomplex.  
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Alle leveranciers van land- en tuinbouw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NACE-codes 

01.61 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen (# 347) 

01.62 Ondersteunende activiteiten in verband met veeteelt (# 211) 

01.63 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst (# 13) 

10.9 Vervaardiging van diervoeders (# 66) 

20.15 Vervaardiging van kunstmeststoffen (# 38) 

20.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten 

voor de landbouw (# 7) 

28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de  bosbouw 

(# 81) 

46.11 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en 

textielgrondstoffen en halffabrikaten (# 265) 

46.211 Groothandel in granen en zaden  (# 171) 

46.212 Groothandel in veevoeders (# 35) 

46.216 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment  

  (# 537) 

46.23 Groothandel in levende dieren (# 451) 

46.61 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (# 435) 

46.752 Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten (# 10) 

75.00 Veterinaire diensten (# 552) 

77.31 Verhuur en lease van landbouwmachines en –werktuigen (# 129) 
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Deze kaart houdt zowel handel in, als dierenartsen en vervaardiging van machines en 

werktuigen, kunstmeststoffen, verdelgingsmiddelen & andere chemische producten.  

De provincie Antwerpen telt 3.177 ondernemingen die actief zijn in de toelevering van 

producten en/of diensten aan land- en tuinbouw. 
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Specifieke afnemers van de pluimveesector 

(leghennen) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACE-codes 

46.33102 Groothandel in eieren en eierproducten (# 35) 
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Deze kaart geeft enkel afnemers weer in de leghennensector. De vleeskippensector 

ressorteert immers onder vleesproductie. Op deze kaart worden ook de broederijen 

(rode punten) extra weergegeven, omdat ze als enige leveranciers sectorspecifiek zijn.  

In de provincie zijn er 35 ondernemingen met als hoofdactiviteit de groothandel van 

eieren en eierproducten (excl. broederijen).  
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Specifieke afnemers van de melkveesector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACE-codes 

10.5   Vervaardiging van zuivelproducten (# 192) 

46.33101  Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.) (# 135) 

49.41002   Ophaling van melk en vervoer naar de zuivelfabriek (# 16) 
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De kaart omvat de ondernemingen met als hoofdactiviteit de productie van 

zuivelproducten (incl. de productie van consumptie-ijs) (192), de groothandel in 

zuivelproducten (135) en de melkophaling voor vervoer naar de zuivelfabriek (16). 

Er bevinden zich 343 agrocomplexbedrijven in de provincie Antwerpen die enkel 

producten afnemen van de melkveesector.  

De meeste melk (98% volgens sectorcijfers van de Belgische Confederatie van de 

Zuivelindustrie) vanuit de melkveehouderij gaat naar grote zuivelcoöperaties zoals 

bijvoorbeeld FrieslandCampina (Provincie Oost-Vlaanderen, Aalter) en Milcobel 

(Provincie Oost-Vlaanderen, Kallo). Beide hier genoemde zuivelcoöperaties hebben nog 

een vestiging in de provincie Antwerpen, namelijk in Schoten en Bornem (rode bol).  
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Specifieke afnemers van de vleesproductie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NACE-codes 

 

10.1 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten 

   (# 343) 

46.24 Groothandel in  huiden, vellen en leer (# 251) 

46.32 Groothandel in vlees en vleesproducten (# 479) 
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Deze kaart geeft slachterijen, bedrijven voor verdere verwerking en groothandel van 

vlees weer. Vlees omvat alle soorten, o.a. kippenvlees, varkensvlees, rundsvlees, maar 

ook andere zoals schapenvlees, … 

In totaal nemen 1.073 ondernemingen producten af van de landbouw die gericht is op de 

vleesproductie, waarvan 343 actief in de verwerking en conservering van vlees en de 

vervaardiging van vleesproducten, 479 in de groothandel in vlees en vleesproducten en 

251 in de groothandel van huiden, vellen en leer. 

De aanwezige slachthuizen worden geaccentueerd op de kaart (rode bol).  
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Specifieke afnemers van de tuinbouwsector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NACE-codes 

 

10.32 Vervaardiging van groente- en fruitsappen (# 18) 

10.39 Overige verwerking en conservering van groenten en fruit (# 9) 

46.22 Groothandel in bloemen en planten (# 191) 

46.319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen (# 786) 
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De kaart met de specifieke afnemers van de tuinbouwsector geeft de bedrijven weer die 

groenten en fruit verwerken en conserveren, groente- en fruitsappen maken, de 

groothandel in groenten en fruit en de groothandel in bloemen en planten. De rode 

punten op de kaart geven de twee veilingen in de provincie weer (Hoogstraten en Sint-

Katelijne-Waver) omdat dit twee belangrijke afzetkanalen zijn voor de tuinbouw. 

In de provincie zijn 1004 ondernemingen specifiek actief in het afnemen van producten 

uit de tuinbouwsector. 
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Specifieke afnemers van de akkerbouwsector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NACE-codes 

 

10.31 Verwerking en conservering van aardappelen (# 63) 

10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten (# 24) 

10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren (# 468) 

46.214 Groothandel in andere akkerbouwproducten (# 12) 

46.311 Groothandel in consumptieaardappelen (# 19 ) 
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Deze kaart geeft de bedrijven weer die aardappelen verwerken en conserveren, 

akkerbouwproducten malen, bakkerijproducten en deegwaren vervaardigen of  

handelen in consumptieaardappelen, aardappelproducten of andere 

akkerbouwproducten. 

 

De provincie Antwerpen telt 586 agrocomplexbedrijven actief in het afnemen en 

verwerken van producten afkomstig van de akkerbouw.  
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Varia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NACE-codes 

 

10.2 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren (# 11) 

10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (# 23) 

10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen (# 673) 

11. Vervaardiging van dranken (# 111) 

46.213 Groothandel in ruwe en plantaardige en dierlijke oliën en vetten (# 43) 

46.331 Groothandel in zuivelproducten en eieren (# 109) 

 
 

10.8 houdt o.a. de vervaardiging in van suiker, cacao, chocolade, thee en koffie, 

specerijen, sauzen en kruiderijen, bereide maaltijden en schotels, …. De vervaardiging 

van suiker valt onder de categorie akkerbouw (suikerbieten), maar deze komt niet voor 

in de provincie Antwerpen.  

De groothandel in zuivelproducten en eieren die in varia gecategoriseerd wordt, zijn de 

ondernemingen die hun hoofdactiviteit niet gedetailleerder (enkel zuivel of melk) 

weergaven en bijgevolg waarschijnlijk actief zijn in beide. 
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Deze kaart bevat de agrocomplexbedrijven die niet als leverancier of als sectorspecifieke 

afnemer kunnen geclassificeerd worden.  

970 agrocomplexbedrijven in de provincie Antwerpen vallen onder deze categorie. 
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Detailkaart van de voedings- en drankindustrie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NACE-codes 

10. Vervaardiging van voedingsmiddelen 

 10.1 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten 

(# 343) 

 10.2 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren (# 11) 

 10.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit (# 90) 

 10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (# 23) 

 10.5 Vervaardigen van zuivelproducten (# 192) 

 10.6 Vervaardigen van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten  

   (# 24) 

 10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren (# 468) 

 10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen (# 673) 

 10.9 Vervaardiging van diervoeders (# 66) 

 

11.0 Vervaardiging van dranken 

 11.01 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en 

mengen (# 20) 

 11.02 Vervaardiging van wijn uit druiven (# 13) 

 11.03 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen (# 8) 

 11.04 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken (# 8) 

 11.05 Vervaardiging van bier (# 52) 

 11.06 Vervaardiging van mout (# 9) 

 11.07 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander 

gebotteld water (# 1) 

 

 
10.8 omvat de vervaardiging van suiker, cacao, chocolade, suikerwerk, bereide 

maaltijden en schotels, koffie, thee en specerijen, alsook beperkt houdbare 

voedingsmiddelen en specialiteiten. Geen enkel bedrijf heeft de vervaardiging van suiker 

opgegeven als hoofdactiviteit. 

10.9 omvat zowel de productie van veevoeding als van petfood. Er zijn echter geen 

bedrijven die de productie van petfood als hoofdactiviteit aangeven. 
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Deze kaart geeft zowel de voedingsindustrie (gele punten), de veevoedingsindustrie 

(groene punten) als de drankindustrie weer (blauwe punten). 

Onder voedingsindustrie verstaan we alle bedrijven die producten verwerken afkomstig 

van land- en tuinbouw, zoals de verwerking van aardappelen tot kroketten, van 

karkassen tot versneden vlees of  van appels tot appelsap, …  Drankindustrie omvat alle 

bedrijven die dranken produceren, zowel frisdranken en mineraalwater als alcohol-

houdende dranken. 

1.890 ondernemingen in de provincie Antwerpen zijn actief in de voedingsindustrie, 

waarvan 66 actief in de productie van veevoeders (10.9). Daarnaast zijn er 111 

ondernemingen actief in de drankindustrie. 
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Synthese 
 

 De bron van deze kaarten is de VKBO-databank (2013). Deze bevat alle 

ondernemingsnummers (ook de kleinere bedrijven) van België gekoppeld aan de 

hoofdactiviteiten (NACE-codes).  

 

 De kaarten zijn gebaseerd op hoofdactiviteiten (NACE-codes) die land- en/of 

tuinbouwgericht zijn en zijn dus een onderschatting van het agrocomplex. 

Verschillende bedrijven, zoals labo’s, bouwindustrie, transport,… leveren 

producten en/of diensten aan meerdere sectoren en zijn dus niet in te delen in 

enkel de categorie landbouw. Deze worden niet weergegeven, maar verderop in 

het tweede gedeelte van het rapport wel besproken. 

 

 De haven van Antwerpen speelt een grote rol in de land- en tuinbouw en het 

agrocomplex in de provincie Antwerpen. De kaarten tonen voor veel 

agrocomplexbedrijven aan dat het zwaartepunt binnen de contour van stad 

Antwerpen gelegen is. 

 

 De veevoederindustrie in de provincie Antwerpen is vnl. gevestigd langs het 

Albertkanaal. De vestiging van deze bedrijven is een strategische zet. Via de 

scheepvaart kunnen de veevoederfabrieken tegen relatief lage transportkosten 

eiwit invoeren van overzee. Door de invoer van veevoeders van overzee kende de 

veehouderij een sterke groei. De veehouderij is dan ook economisch de 

belangrijkste agrarische sector in de provincie Antwerpen1.  

 

 Rond de veiling in Sint-Katelijne-Waver zijn veel bedrijven gesitueerd die actief zijn 

in de verwerking en conservering van groenten en fruit. 

 

 In Antwerpen en in Turnhout zijn vele voedingsbedrijven gevestigd. 

 

  

                                                           

1 Van Dingenen, K., Wautelet, A., Vermeire B. en Gellynck, X. ( 2008) Analyserapport voor het agrobusinesscomplex in Vlaanderen, 

Departement Landbouw en Visserij, afdeling Monitoring en Studie, Brussel.  

 



29 
 

 44 % van de agrocomplexbedrijven (excl. land- en tuinbouw) zijn bedrijven die 

producten en/of diensten leveren aan land- en/of tuinbouw. 

 

 Van de bedrijven die producten afnemen van land- en/of tuinbouw zijn de meeste 

bedrijven directe afnemers van de vleesproductie en de tuinbouw. Daarna volgt de 

akkerbouw, melkveesector en leghennensector.  

 

 13,4 % van de agrocomplexbedrijven is geen leverancier van land- of tuinbouw, maar 

kan ook niet gezien worden als directe afnemer van slechts één van de 

bovenvermelde sectoren.  

 

 27,8 % van de agrocomplexbedrijven zijn actief in de voedings- of drankindustrie, en 

verzorgen dus de verdere verwerking van onze land- en tuinbouwproducten. 

 
 

THEMA  AANTAL % t.o.v. totaal 
agrocomplex 

1)  Leveranciers van land – en 
tuinbouw 

3.177 44,3% 

2) Afnemers van    
land- en 
tuinbouw 

Vleesproductie  

3.041 

1.073 

38,9% 

15,0% 

Tuinbouw 1.004 14,0% 

Akkerbouw 586 8,2% 

Melkveesector 343 4,8% 

Pluimvee 
(leghennen) 

35 0,5% 

3) Varia 958 13,4% 

TOTAAL 7.176 100,0% 

 

 

 

 

  

OVERZICHT  
VOEDINGS-  EN DRANKINDUSTRIE 

AANTAL % t.o.v. totaal 
agrocomplex 

Voedingsindustrie 1.890 26,3% 

waarvan veevoedingsindustrie 66 0,9% 

Drankindustrie 111 1,5% 

TOTAAL 2.001 27,8% 
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Deel 2: De kracht van het agrocomplex 
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Overzicht van het agrocomplex 
 

 

 

Het netwerkbeeld van het agrocomplex geeft het gedeeltelijk agrocomplex (enkel de 

productstromen) weer van vijf deelsectoren: pluimvee, rundvee, varkens, akkerbouw en 

tuinbouw. Er zijn echter andere deelsectoren in de provincie Antwerpen die hier niet 

beschreven zijn, zoals geiten, schapen, paarden, konijnen, aquacultuur, algenteelt,  … . 

Elke deelsector heeft zijn kleur. Bedrijven die specifiek gericht zijn op één bepaalde deelsector 

(sectorspecifiek) hebben dezelfde kleur als die van de desbetreffende deelsector. In het geel 

zijn de bedrijven weergegeven die met meerdere deelsectoren handelen.  

Wat opvalt is dat de leveranciers veelal met meerdere deelsectoren handelen, met 

uitzondering van de broederij en zijn voorketen. De afnemers daarentegen zijn meestal 

sectorspecifiek. 
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 1. Pluimveesector 

De vleeskippensector is gericht op de productie van kippenvlees en heeft specifieke 

slachthuizen. De leghennensector is gericht op de productie van eieren. Deze worden 

verpakt om in de handel te brengen ofwel verwerkt door de eierbrekerij om in de 

voedingsindustrie te gebruiken. De uitgelegde leghennen gaan naar slachthuizen 

specifiek voor de leghennen. 

 

 2. Rundveesector 

De melkveesector is gericht op de productie van melk, die wordt afgenomen door de 

melkerij of door de voedingsindustrie en wordt verwerkt tot kaas, hoeve-ijs, 

melkpoeder, in bakkerijproducten,… . Het uitgemelkte melkvee wordt geslacht in 

rundvee-slachthuizen. De vleesveesector is gericht op de productie van vleesvee. Deze 

worden verwerkt door dezelfde slachthuizen als waar het melkvee terecht komt, maar 

verwerkt in aparte loten. Ook de vleeskalversector is goed vertegenwoordigd in de 

provincie. Het bestaan van deze sector is een gevolg van de melkveesector. 

Theoretisch gezien is 1 op de 2 kalveren een stier, een mannelijk kalf, en dus 

ongeschikt voor de melkproductie. Deze kalveren gaan naar specifieke bedrijven die de 

kalveren afmesten voor de slacht. Deze vleeskalveren worden geslacht in dezelfde 

slachthuizen als melkvee en vleesvee.  

 

 3. Varkenssector 

De varkenssector kan opgesplitst worden in twee deelsectoren: de zeugenhouderij en 

de vleesvarkenshouderij. De zeugenhouderij is gericht op de productie van biggen. 

Deze biggen worden vervolgens ‘opgekweekt door de vleesvarkenshouder voor de 

productie van vlees. Bedrijven die beide activiteiten combineren worden gesloten 

bedrijven genoemd. Ook voor de varkenssector zijn specifieke varkensslachthuizen 

aanwezig.  

 

 4. Akkerbouwsector (grondgebonden) 

De akkerbouw houdt o.a. de teelt van korrelmaïs, aardappelen, granen en andere 

nijverheidsgewassen in. Meer dan de helft van het areaal wordt ingenomen door 

korrelmaïs, meer dan een vierde door aardappelen. Korrelmaïs en graan gaan 

rechtstreeks naar het veevoederfabriek al dan niet via de (agro-)handel of  

rechtstreeks naar de veehouderij. Consumptie-aardappelen gaan rechtstreeks naar de 

handel. Aardappelen voor de verwerking tot bv. zetmeel, frieten, puree, kroketten, 

chips, … gaan naar de voedingsindustrie. Grotere telers voorzien ook zelf in de 

verwerking van de aardappelen.  

 

 5. Tuinbouwsector 

Onder tuinbouw verstaan we onder meer de teelt van groenten en fruit, sierteelt en 

boomkwekerijen. Groenten en fruit komen vaak via de veiling in de handel terecht of 

bij de verwerkende bedrijven. Sierteelt- en boomkwekerijproducten gaan ofwel via de 

handel ofwel rechtstreeks naar de particulier/consument. 
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Case pluimvee 
 

 

Wat/ waarom? 

Om de verwevenheid of samenhang van het agrocomplex en de impact van de land- en 
tuinbouw op de economie in de provincie Antwerpen beter te kunnen begrijpen, is één case 
gedetailleerd uitgewerkt.  

Er is een diepte-onderzoek uitgevoerd in het pluimveecomplex dat wegens zijn vele schakels 
een complexe sector is. Elke sector, zoals beschreven in vorig netwerkbeeld, heeft 
sectorspecifieke afnemers. De pluimveesector is de enige sector die ook een sectorspecifieke 
leverancier (de broederij) heeft. De inzichten in deze sector lenen zich uitermate tot andere 
sectoren, wat gezien de tijdsinvestering – interviews en hun verwerking zijn zeer 
arbeidsintensief – handig meegenomen is voor de andere sectoren.  

Hoe? 

Door middel van interviews is onderzocht welke bedrijven of instanties in het 
pluimveenetwerk voorkomen en hoe deze met elkaar interageren (via product-, dienst-, 
kapitaal- en/of kennisstromen). In deze case bespreken we enkel de productketen en het 
volledig netwerk van de pluimveesector. 

 

Andere sectoren 

De sectoren rundvee, varkens en tuinbouw worden beknopt uitgewerkt in bijlage. Voor de 
uitwerking van deze sectoren werd gesteund op kennis bijgebracht door enkele interviews, 
aangevuld met kennis en expertise van de praktijkcentra, sectororganisaties en de provinciale 
landbouwkamer. De beschrijving van deze sectoren is dan ook minder volledig dan de 
beschrijving van de pluimveehouderij.  
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De productketen 
 

 

 

 

Voor een gedetailleerde beschrijving van selectiebedrijf tot broederij, bekijk bijlage 1. 

 

 

Wat is een productketen? 

De productketen geeft het proces en de verschillende schakels van beginproduct tot 
eindproduct weer. Elke schakel zorgt voor een meerwaarde van het product. 
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Voorbeeld van een productketen 

Aan de linkerzijde is ter illustratie de productketen voor de pluimveesector uitgewerkt. 

De pluimveesector (rood, primair) bestaat uit twee productietakken. De leghennensector is 
gefocust op de productie van eieren, terwijl de vleeskippensector zich focust op de 
vleesproductie. Dit zijn twee aparte productketens. 

 
 
Toelevering 
Alles begint bij de selectiebedrijven of fokkerij-organisaties. De selectiebedrijven leveren 
(genetisch geselecteerde) ééndagskuikens aan de opfokbedrijven voor moederdieren. 
Op de opfokbedrijven voor moederdieren worden deze kuikens opgekweekt tot ze bijna 
legrijp zijn. Daarna worden ze naar het moederdierenbedrijf getransporteerd.  

Het moederdierenbedrijf heeft als doel broedeieren te produceren. De broedeieren worden 
aan de broederij geleverd, die ze zal uitbroeden. Zowel het opfokbedrijf van de moederdieren 
als het moederdierenbedrijf zelf werken onder contract met de broederij.  

De broederijen staan in voor de levering van de ééndagskuikens. Ze specialiseren zich in het 
uitbroeden van kuikens voor de pluimveehouder ofwel van vleeskippen ofwel van leghennen. 
Wanneer in de broederij de kuikens uit de eieren gekomen zijn, ondergaan ze een selectie. 
Zieke of weinig levenslustige kuikens worden eruit gehaald en de kuikens worden gesekst 
(enkel bij legpluimvee). Daarna krijgen ze een enting en worden geleverd aan de 
pluimveehouder. De broederijen voorzien zelf het transport van de kuikens naar de 
pluimveehouders.  
 
 
Primair 
Beide producties starten bij de ééndagskuikens. Voor de leghennensector groeien de kuikens 
op in een specifiek opfokbedrijf. Wanneer ze bijna legrijp zijn, worden ze naar het 
leghennenbedrijf getransporteerd. De kuikens voor de vleeskippensector zullen op het 
vleeskippenbedrijf opgroeien.  
 
 
Afnemers 
Terwijl een leghen pas geslacht wordt nadat ze uitgelegd is (gemiddeld na 1,5 jaar), bereikt 
een vleeskip al na 42 dagen het beoogde gewicht en wordt dan ook meteen geslacht. Zowel 
een legkip als een slachtkip worden geslacht in specifieke slachthuizen. 
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Volledig netwerk van de 

pluimveesector 
 

 

 

 

 

Het pluimveecomplex 
 

Wat geeft het beeld weer?  

De land- en tuinbouw staat in contact met bedrijven die producten leveren en afnemen, maar 

ook bedrijven die kennis en service leveren. Het (vereenvoudigd) netwerkbeeld van de 

pluimveesector  geeft enkel de product-, diensten- en kennisstromen weer van en naar de  

land- en tuinbouw. Uiteraard zijn er ook stromen tussen de andere schakels.   

 

Voor een gedetailleerd beschrijving, bekijk bijlage 1.
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Kort overzicht van in- en outputs 

 Aankopen 
Onder aankopen vallen vnl. de productstromen. Dit gaat van het bouwen van stallen, het 
aankopen van ééndagskuikens bij de broederij en voeder bij de voederfabriek tot het 
aankopen via de handel, zoals strooisel voor in de stallen, ontsmettingsmiddelen … 
 

 Kapitaal 
Ook banken zijn een belangrijke schakel in het netwerk. Zonder voldoende kapitaal kan 
geen enkel agrocomplexbedrijf investeren. Daarnaast kan je in sommige gevallen ook bij 
de overheid terecht voor bepaalde subsidies, zoals het VLIF dat duurzame investeringen 
stimuleert. 
De grootste investering van land- en tuinbouwers is de voorziening van bedrijfsgebouwen, 
bv. stallen, loodsen, serres,…  Daarnaast is de investering in nieuwe machines een grote 
kost, denk maar aan eiersorteerders, tractoren, oogstmachines, … Ook de beschikbaarheid 
van specifieke genetica kan een vorm van aanwezig bedrijfskapitaal zijn.  
 

 Kennis 
De knowhow van de land- en tuinbouwers is onder andere te danken aan degelijk 
onderwijs, praktijkonderzoek, wetenschappelijk onderzoek en een degelijk kennisnetwerk.  
Kennisuitwisseling is belangrijk om goede productieresultaten te bekomen en 
kwaliteitsvolle producten te kunnen leveren. De productiviteit van het pluimveebedrijf 
wordt mede bepaald door de expertise van de adviseurs die de pluimveehouders 
begeleiden. De kennisstromen maken innovatie en ontwikkeling mogelijk.  
Elk bedrijf in het agrocomplex is expert in zijn vakgebied en beschikt over kennis die 
opgebouwd is met de jaren. Bijvoorbeeld studie- en adviesbureaus moeten goed op de 
hoogte zijn van de steeds veranderende wetgeving om land- en tuinbouwers en andere 
agrocomplexbedrijven correct te kunnen adviseren. Daarvoor is informatie-uitwisseling 
met de overheid noodzakelijk. Dierenartsen dienen zelf een uitstekende kennis te hebben 
omtrent ziekte, hygiëne, medicijnen en dergelijke, maar moeten ze ook kunnen 
overbrengen naar de landbouwer zodat deze zijn zieke of gewonde dieren zelf kan 
verzorgen. 

 

 Service 
Zowat alle land- en tuinbouwers doen beroep op servicebedrijven. Service- of 
dienstenbedrijven leveren (producten op basis van) kennis aan of verzorgen taken op 
arbeidspieken. Dierenartsen bijvoorbeeld onderzoeken zieke dieren, stellen hun diagnose 
en behandelen ze. Vangploegen zijn ploegen die op verschillende pluimveebedrijven de 
kippen gaan vangen voor het transport naar het slachthuis. Aangezien het vangen en het 
transport liefst zo weinig mogelijk tijd in beslag nemen voor het welzijn van de dieren, is 
dit te veel arbeid op korte tijd voor de pluimveehouder alleen.  
 

 Eindproducten 
Het is belangrijk dat de eindproducten van goede kwaliteit zijn. Het zijn immers deze 
producten die rechtstreeks de omzet van de pluimveehouder bepalen. 
De eindproducten van de pluimveesector, of van de land- en tuinbouw in het algemeen, 
worden verder verwerkt door de voedingsindustrie of direct in de handel gebracht. 
 

 Nevenstromen 
Bij de productie komen meestal ook nevenstromen vrij, zoals pluimveemest dat als 
meststof in de akkerbouw gebruikt kan worden.  
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De kracht van een netwerk 
 

Wat maakt het agrocomplex sterk? 

De kracht van een netwerk is een goede afstemming van de bedrijven onderling en wederzijds 
vertrouwen en respect. Daarnaast is ook goede kennisuitwisseling uiterst belangrijk.  
 
Een sterk netwerk ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het is een complex lokaal 
verankerd systeem dat historisch groeit en eens het verdwenen is, zich maar moeilijk laat 
heropbouwen.  
 
Afhankelijkheid van de verschillende schakels 

De keerzijde van een krachtig netwerk is dat de sterke samenhang van bedrijven gemakkelijk 
uit balans kan geraken door het verdwijnen of verplaatsen van één van de agrocomplex-
bedrijven. Eén verdwijnende schakel kan het gehele netwerk treffen. Zowel afnemers als 
leveranciers hebben er alle belang bij nabij de land- en tuinbouw gevestigd te zijn, en 
omgekeerd.  
 

o Agrocomplexbedrijven zijn afhankelijk van lokale land- en tuinbouw 
 
De agrocomplexbedrijven zijn grotendeels afhankelijk van de lokale land- en tuinbouw. Een 
sterke inkrimping of herlokalisatie van de land- en tuinbouw zou het hele lokaal verankerde 
netwerk onder druk zetten. 

Vooral afnemers hebben nood aan ‘lokale’ producten om te verwerken. (De Belgische 
voedingsindustrie haalt zijn belangrijkste landbouwgrondstoffen grotendeels in eigen land(Van 
Outryve , 2015)). 

Sommige leveranciers kunnen ‘blijven’ bestaan zonder land- en tuinbouw, zoals bij wijze van 
voorbeeld stallenbouwers die zich kunnen heroriënteren naar industriebouw. Voor anderen, 
bij wie de transportkosten zouden oplopen,  zou het op lange termijn minder interessant zijn 
en deze zouden op termijn verdwijnen/verplaatsen bv. broederij, veevoeder, dierenartsen. 
 

o Land- en tuinbouw is afhankelijk van agrocomplexbedrijven 
 

Maar land- en tuinbouw is evengoed afhankelijk van de overige agrocomplexbedrijven. Zonder 
leveranciers en afnemers is er geen landbouwproductie mogelijk.  
 
Leveranciers zijn noodzakelijk voor onder meer toelevering, dieren- en plantengezondheid 
maar ook voor innovatie. De afnemers zijn echter nog belangrijker omdat zij zorgen voor 
omzet op land- en tuinbouwbedrijven.  
 
Zonder georganiseerde afzetmarkt kunnen de huidige, maar ook nieuwe agrarische sectoren 
niet bestaan. Dit is ook de voornaamste reden dat nieuwe teelten en innovaties zoals 
bijvoorbeeld algenteelt of de teelt van hennep maar moeilijk ingang vinden. Niet alleen 
teelttechnisch moet alles kloppen, maar ook op het vlak van toepassingen en vermarkting. 
Hiervoor is een productketen nodig.  
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De afnemers hebben bovendien de macht hun leveranciers (land- en tuinbouw) te kiezen en 
de prijs vast te leggen (onder druk van de handel/retail). 
 
De afnemers kiezen hun leveranciers op basis van verschillende factoren.  

 Allereerst is het uiterst belangrijk om een kwaliteitsproduct te leveren dat voldoet aan de 
standaardnormen. Al naargelang de afnemer moet het product voldoen aan de eisen van 
de consument (vorm, grootte, kleur) of gemakkelijk verwerkbaar zijn in de 
voedingsindustrie.  

 Voor de afnemer is de grootschaligheid  een belangrijke factor voor de keuze van aanvoer 
van land- en tuinbouwproducten. De reden hiervoor is het optimaal ‘vullen’ van de 
transporten (makkelijker om ritten te plannen) en de flexibiliteit om in te spelen op nieuwe 
‘trends’ in de markt. (Het is gemakkelijker om een paar grote bedrijven te laten 
overschakelen op de productie van een nieuw product, dan vele kleinere.) 

 Een andere factor is de nabijheid. Hoe dichter de land- en tuinbouw bij de afnemer 
gelegen is, hoe beperkter de transportkosten.  

 
Bij overproductie hebben de afnemers de macht/luxe om tussen hun producenten te kiezen of 
om bijkomende eisen op te leggen.  
 
Een goed voorbeeld van het belang van de nabijheid en grootschaligheid voor de afnemers is 
de crisis in de melkveesector. Doordat de melkquota weggevallen zijn, is de melkproductie 
sterk gestegen. Een gevolg hiervan is dat een Nederlandse melkerij kiest om bijna uitsluitend 
van Nederlandse melkveehouders melk af te nemen, zodat de Nederlandse melkveehouders 
kans hebben om nog grootschaliger te worden. Veel Belgische melkveehouders worden aan de 
kant geschoven.  (Zij worden bijna gedwongen om naar een Belgische afnemer over te 
stappen. Stel dat er geen meer was…). 
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Discussie & Conclusie 

 

 Agrocomplex in de provincie is groot, maar is slechts een onderschatting. 

De provincie Antwerpen telt 7.176 agrocomplexbedrijven (excl. land- en 

tuinbouwbedrijven). Dit is slechts een onderschatting. Er zijn meer bedrijven 

betrokken bij land- en tuinbouw dan de kaarten weergegeven. De kaarten zijn 

slechts gebaseerd op hoofdactiviteiten (NACE-codes) die land- en/of 

tuinbouwgericht zijn. Verschillende bedrijven, zoals labo’s, bouwindustrie, 

veetransport,… leveren producten en/of diensten aan meerdere sectoren en zijn 

dus niet in te delen in enkel de categorie landbouw en zijn bijgevolg niet 

meegenomen in de cijfers.   

 

“Het Vlaamse agrobusinesscomplex telt 35.471 bedrijven. Er is sprake van een 

dalende trend: ten opzichte van 2008 zijn er 16% minder bedrijven in 2013. De 

omzet daarentegen is sterk toegenomen.” (Platteau et al., 2014) 

 

 Daarvan zijn 2.010 bedrijven actief in de voedings- en drankindustrie. 

“De handel in Belgische agrovoedingsproducten is tussen 2000 en 2014 met 86,1 

procent toegenomen en zelfs meer dan verdubbeld met landen buiten de 

Europese Unie. “Hiermee wordt bevestigd dat onze agrovoedingsindustrie top is, 

niet alleen in kwaliteit, maar ook in cijfers”, zeggen federale ministers Kris Peeters 

en Willy Borsus.” (VILT,  2016) 

“De Belgische voedingsindustrie is inzake tewerkstelling de grootste industrie van 

het land, die haar belangrijkste landbouwgrondstoffen nog altijd grotendeels in 

eigen land haalt. Er is geen voedingsindustrie mogelijk zonder nabijgelegen 

landbouw en omgekeerd (premier Charles Michel).”  (Van Outryve, 2015)  

 

 Het agrocomplex is een complex lokaal verankerd netwerk.  

“De kracht van het agrocomplex is dat het geheel meer is dan de som der delen.” 

(Berkhout et al., 2015) 

 

Maar wat is lokaal?  

De pluimveehouders in de provincie Antwerpen werken niet enkel meer met 

‘lokale’/nabije leveranciers en afnemers. Als gevolg van de industriële revolutie 

konden producten steeds gemakkelijker verder getransporteerd worden. Het 

agrocomplex is steeds meer en meer internationaal verweven geraakt. Dit moet 

echter in perspectief geplaatst worden, want België is een relatief klein land t.o.v. 

de buurlanden (Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,…).  

 

“De belangrijkste handelspartners van België binnen de Europese Unie zijn onze 

buurlanden, buiten de EU gaat het om de Verenigde Staten, Rusland en Algerije.” 

(VILT, 2016) 
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 De impact van de land- en tuinbouw op de economie is groot. 
Uit dit diepte-onderzoek blijkt dat de impact van land- en tuinbouw heel ver gaat. Zo 

heeft de pluimveesector en ook de land- en tuinbouwsector een veel grotere impact 

op de economie dan algemeen wordt aangenomen (zie netwerkbeeld p. 39). Zo blijkt 

ook uit de studie ‘De economische impact van het agrocomplex in de provincie 

Antwerpen’ (2010). 

 “Uit de casestudies blijkt dat er een sterke verwevenheid is binnen de verschillende 

deelsectoren. De primaire productie hangt onlosmakelijk samen met (delen van) de 

toeleverende en verwerkende industrieën.” (Berkhout et al., 2015)  

De aanwezigheid van de haven van Antwerpen heeft vanuit historisch perspectief een 

belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van het economische netwerk rond de 

veehouderij in de provicie Antwerpen. 

 

De kracht van het agrocomplex is sterk verbonden met een historisch gegroeide cluster 

– ruimtelijke verankering – van bedrijven in de keten. “De nabijheid van de primaire 

sector kan als motor fungeren voor innovaties in de andere schakels van de keten, 

zoals de toelevering. Door de nabijheid van de primaire sector, kunnen 

product(ontwikkelingen) worden getest op primaire bedrijven. Enige kritische omvang 

van de primaire sector is daarbij noodzakelijk, maar deze omvang is moeilijk te 

kwantificeren.” (Berkhout et al., 2015) 

 

Deze ruimtelijke nabijheid uit zich in het ontstaan concentraties van economische 

activiteiten die zich in elkaars nabijheid vestigen. Een voorbeeld hiervan is de 

Agrocluster rond Veiling Zuid in Sint-Katelijne-Waver.  

 Macht van de afnemers 
De bedrijven die leveren aan land- en tuinbouw zijn belangrijk. Zonder aanlevering van 

grondstoffen is het niet mogelijk om aan land- of tuinbouw te doen. Maar de afnemers 

van de eindproducten zijn al even vitale onderdelen in de keten. Ze zorgen immers 

voor de omzet bij de land- of tuinbouwer. Zonder een ‘regionale/lokale’ afzetmarkt 

(nabij gelegen afnemers) is het risico groter dat je je product niet afgezet krijgt.   

 

 De toekomst/ uitdagingen voor het agrocomplex 

Vlaanderen heeft als sterke troef een koopkrachtige afzetmarkt die vlakbij is, veelal 

gemotiveerde familiale bedrijven met dikwijls een gezonde financiële structuur, maar 

vooral met gemotiveerde en geschoolde arbeid.  
 

Maar, de concentratie bij toeleveranciers en afnemers groeit. Daardoor kan een 

landbouwer bij een steeds beperkter aantal bedrijven zijn waren aankopen maar is hij 

vooral sterk gelimiteerd in de keuze voor een afnemer. Het zijn de afnemers die 

landbouwers in de richting van schaalvergroting en kostenbesparing sturen. 

(Rombouts, 2016) 
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Met de mondialisering van de markt wordt naast kwaliteit, ook kwantiteit steeds 

belangrijker. Onze ervaring leert ons dat bepaalde nieuwe markten pas bereikbaar 

worden met grote volumes. Afnemers willen leverzekerheid. (VILT, 2015) 

De consument beslist. En deze wil kwaliteit voor de beste prijs en wordt vandaag op 

zijn wenken bediend door de retail. Maar we zitten in een neerwaartse spiraal. Marges 

worden kleiner. Het aanbod verschraalt. Er dreigen barre winkeltijden voor de 

consument” (Reynolds, Oxford Institute of Retail Management, 2014)  

Bio, fairtradeproducten en de korte keten, allen hebben ze hun verdiensten, maar de 

grote duurzaamheidswinsten kan je alleen in het gangbare kanaal boeken. Philippe 

Toussaint, verantwoordelijke duurzaam aankoopbeleid bij Colruyt verwoordde het zo 

in 2015: “Bio- en fairtradeproducten tellen samen slechts voor drie procent van onze 

omzet. Daar kan je geen hefboom mee creëren. Een kleine verandering in die 97 

procent andere producten kan een grotere impact hebben.” 

Van duurzame voeding de standaard maken. Voor Gert Engelen en Saartje Boutsen, 

die het boek ‘#SaveTheFoodTure’ schreven, zit de toekomst onder meer in 

samenwerking tussen de verschillende actoren in de keten. 
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Bijlage 1. Methode 
 

Het agrobusinesscomplex (ABC) wordt gedefinieerd als ‘de direct en indirect samenhangende 

economische activiteiten verbonden met de productie, verwerking en afzet van een agrarisch 

product, met inbegrip van de met de agrarische productie samenhangende toeleverende en 

dienstverlenende bedrijven’ (Viane et al., 2001). 

Inzicht in het ABC van de provincie Antwerpen werd verzameld aan de hand van 2 methodes. 

De analyse van de Economische Kruispuntbank van ondernemingen laat toe de ruimtelijke 

spreiding en grootteorde van het agrocomplex te beschrijven. Daarnaast werden interviews 

verricht met sleutelactoren om inzichten te verkrijgen in de kracht van het netwerk.  

 De ruimtelijke spreiding en grootteorde van het ABC  

De methodiek vertrekt van de Verrijkte Kruispuntbank van Ondernemingen (VKBO. De VKBO is 

een Vlaamse uitbreiding van de federale Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) waarin 

basisinformatie van ondernemingen verzameld wordt. Hierin wordt per onderneming 

uiteenlopende informatie bijgehouden. De belangrijkste informatie voor dit onderzoek is het 

vestigingsadres en de aard van de activiteiten, weergegeven volgens NACEBEL-codes. Deze 

gegevens zijn eigendom van CORVE en zijn beschermd door de wet op auteursrechten/privacy. 

Wij verkregen via CORVE, mits het tekenen van een overeenkomst inzake de privacywetgeving, 

een VKBO-aftap van de hele provincie Antwerpen. De VKBO-aftap gehanteerd voor deze studie 

dateert van mei 2013. 

Rekening houdend met de mogelijkheden van de beschikbare data werd in overleg met de 

opdrachtgever het ABC concreet afgebakend op basis van de hoofd-NACE code van de 

ondernemingen gevestigd binnen de provincie Antwerpen. Het agrocomplex werd afgebakend 

op basis van een selectie NACE-bel codes naar analogie met eerdere beschrijvingen van het 

agrocomplex door het Departement Landbouw en visserij (Van Dingenen, K., Wautelet, A., 

Vermeire B. en Gellynck, X., (2008). Het overzicht van de NACE-codes gehanteerd voor de 

beschrijving van het ABC wordt gegeven in tabel 1.  

 De kracht van het ABC in beeld 

De kracht van het ABC is sterk verbonden met een historisch gegroeide cluster – ruimtelijke 

verankering – van bedrijven in de keten (Berkhout et al., 2015). Het agrocomplex ontleent zijn 

sterkte aan de ruimtelijke concentratie van economische activiteiten die nauw met elkaar 

verbonden zijn: de nabijheid van de bedrijven leidt tot synergie en levert efficiëntie en 

innovatievoordelen. Voor dit rapport zijn diverse actoren in de agrosector geïnterviewd.  
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Bijlage 2. Productketen Pluimveehouderij 
 

 

De productketen geeft het proces en de verschillende schakels van beginproduct tot 
eindproduct weer. Elke schakel zorgt voor een meerwaarde van het product. 

Toelevering. Alles begint bij de selectiebedrijven of fokkerij-organisaties. De selectiebedrijven 
leveren (genetisch geselecteerde) ééndagskuikens aan de opfokbedrijven voor moederdieren. 
Op de opfokbedrijven voor moederdieren worden deze kuikens opgekweekt tot ze bijna 
legrijp zijn. Daarna worden ze naar het moederdierenbedrijf getransporteerd.  

Het moederdierenbedrijf heeft als doel broedeieren te produceren. De broedeieren worden 
aan de broederij geleverd, die ze zal uitbroeden. Zowel het opfokbedrijf van de moederdieren 
als het moederdierenbedrijf zelf werken onder contract met de broederij.  

De broederijen staan in voor de levering van de ééndagskuikens. Ze specialiseren zich in het 
uitbroeden van kuikens voor de pluimveehouder ofwel van vleeskippen ofwel van leghennen. 
Wanneer in de broederij de kuikens uit de eieren gekomen zijn, ondergaan ze een selectie. 
Zieke of weinig levenslustige kuikens worden eruit gehaald en de kuikens worden gesekst 
(enkel bij legpluimvee). Daarna krijgen ze een enting en worden geleverd aan de 
pluimveehouder. De broederijen voorzien zelf het transport van de kuikens naar de 
pluimveehouders.  
 
Primair. Beide producties starten bij de ééndagskuikens. Voor de leghennensector groeien de 
kuikens op in een specifiek opfokbedrijf. Wanneer ze bijna legrijp zijn, worden ze naar het 
leghennenbedrijf getransporteerd. De kuikens voor de vleeskippensector zullen op het 
vleeskippenbedrijf opgroeien.  
 
Afnemers. Terwijl een leghen pas geslacht wordt nadat ze uitgelegd is (gemiddeld na 1,5 jaar), 
bereikt een vleeskip al na 42 dagen het beoogde gewicht en wordt dan ook meteen geslacht. 
Zowel een legkip als een slachtkip worden geslacht in specifieke slachthuizen. 
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Bijlage 3. Detailanalyse pluimveecomplex 
 

Input 1: Aankopen 

 

 

 

 Levende materie 
De broederijen staan in voor de levering van de ééndagskuikens. Ze specialiseren zich in het 
uitbroeden van kuikens voor de pluimveehouder ofwel van vleeskippen, ofwel van leghennen. 

Maar voordat het broedei in de broederij aankomt, is er al een hele keten aan voorafgegaan. 
Alles begint bij de selectiebedrijven of fokkerij-organisaties. De selectiebedrijven leveren 
(genetisch geselecteerde) ééndagskuikens aan de opfokbedrijven voor moederdieren.  

Op de opfokbedrijven voor moederdieren worden deze kuikens opgekweekt tot ze bijna legrijp 
zijn. Daarna worden ze naar het moederdierenbedrijf getransporteerd.  

Het moederdierenbedrijf heeft als doel broedeieren te produceren. De broedeieren worden 
aan de broederij geleverd, die ze zal uitbroeden. Zowel het opfokbedrijf van de moederdieren 
als het moederdierenbedrijf zelf werken onder contract met de broederij.  

Wanneer in de broederij de kuikens uit de eieren gekomen zijn, ondergaan ze een selectie. 
Zieke of weinig levenslustige kuikens worden eruit gehaald en de kuikens worden gesekst 
(enkel bij legpluimvee). Daarna krijgen ze een enting en worden geleverd aan de 
pluimveehouder. De broederijen voorzien zelf het transport van de kuikens naar de 
pluimveehouders.  

Sommige broederijen kopen later wel vleeskippen terug onder zeer strikte voorwaarden en 
verkopen ze door aan het slachthuis. 

 Voeder 
De veevoederfabrieken leveren hun product  aan de volledige dierlijke sector. Ze beschikken 
over een voedergamma voor elke diersoort in elk levensstadium. De fabrieken hebben  
machines en de bijhorende onderdelen nodig ter verwerking van hun  grondstoffen tot 
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voedermengelingen. Ze kopen hun grondstoffen zoals granen, additieven, enzymen, premixes 
enz. aan van makelaars, akkerbouwers en premixfabrikanten. Grote fabrieken zijn meer 
gespecialiseerd in de pluimvee- en varkenssector, terwijl kleinere zich meer focussen op 
rundvee.  

 Materiaal 
Om een pluimveebedrijf te kunnen uitbaten heb je bedrijfsgebouwen (stallen) en ander 
materiaal nodig. 

De stallen en de inrichting ervan wordt vooral bepaald door de diersoort die er gehuisvest 
wordt. Verschillen uiten zich vooral in de hokindeling, voeder- en drinksystemen eigen aan de 
verschillende productiemethoden. Vleeskippenstallen hebben weinig gesofisticeerde 
stalinrichting nodig, vnl. voeder- en drinklijnen. Leghennen daarentegen hebben ook legnesten 
en stalindelingen en -inrichtingen nodig. Europese regelgeving, o.a. inzake dierenwelzijn en 
milieuwetgeving, is bepalend voor de eisen waaraan de stallen moeten voldoen.  

Andere benodigdheden haalt de pluimveehouder bij de handel. Voor de pluimveesector gaat 
het om de toelevering van kleine benodigdheden, producten voor bedrijfshygiëne, strooisel 
voor de stallen enz. Voor de toelevering van strooisel is de handel  afhankelijk van de 
akkerbouw. 

Input 2: Kennis 

Kennisoverdracht situeert zich  in opleidingen en studiedagen. Een sterk kennisnetwerk leidt 
tot meer gedegen opleidingen.  

Beleid en wetgeving worden in eerste instantie door de overheid bepaald. Daarnaast 
verzamelt en verwerkt de overheid informatie over de specifiek economische dynamiek van de 
sector en organiseert ze voorlichting d.m.v. studiedagen, evenementen, … . 

Studie- en adviesbureaus zijn actief in de studie van vergunningen, advisering en 
boekhouding. Denk maar aan bouw- en milieuvergunningen, advisering inzake mestwetgeving, 
subsidies, …  

Aan de basis van al deze kennisverwerving ligt het wetenschappelijk en toegepast onderzoek.  
Onder onderzoek verstaan we het praktijkonderzoek over pluimveehouderij uitgevoerd in het 
provinciaal Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel. Maar ook de veevoederfabrieken, 
broederijen, … doen proeven waarvoor ze al dan niet samenwerken met één van de andere 
schakels. 

Vakorganisaties zijn organisaties die de sectorale belangen verdedigen, zoals Boerenbond, ABS 
en de Provinciale Vereniging voor Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders. 

Input 3: Kapitaal 

Ondernemers zien zich voor hun investeringen vaak genoodzaakt om kapitaal te verwerven via 
banken. Daarnaast kan je in sommige gevallen ook bij de overheid terecht voor bepaalde 
subsidies, zoals het VLIF dat duurzame investeringen stimuleert. 

Input 4: Service 

Pluimveehouders doen ook vaak beroep op servicebedrijven.  
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Zo zijn er dierenartsen nodig voor de controle op ziektedruk en uitval, het opstellen van 
vaccinatieschema’s, begeleiding van de opvang van ééndagskuikens, begeleiding bij de groei 
enz. Dierenartsen zijn vaak gespecialiseerd in één of enkele diersoorten.  

Voor mest-, bodem- en wateranalyses o.a. in het kader van het MAP (MestActiePlan) doen de 
land- en tuinbouwers beroep op privé-labo’s.  

Poets- en ontsmettingsdiensten zijn gespecialiseerd in het reinigen en ontsmetten van stallen. 

De pluimveehouder is verplicht de pluimveestallen na elke productieronde te ontsmetten en 

drie weken leeg te laten staan.  

De entploegen zijn ploegen die gespecialiseerd zijn in het enten van ééndagskuikens, jonge 

leghennen en moederdieren. De enting kan gebeuren via spray-vaccinatie, oogdruppel-

vaccinatie, olievaccintoediening of vleugelpriktoediening. De ééndagskuikens worden meestal 

in de broederij geënt.  

De vangploegen zijn gespecialiseerde ploegen die de kippen vangen en laden voor transport 

naar het slachthuis. 

Certificatie-instellingen  maken ook deel uit van de sector en treden op ter erkenning van 

privé-labo’s, mestvoerders, veetransporteurs, … , maar ook ter controle van verschillende 

lastenboeken, zoals bv IKM en vegaplan.  

 

Output: Eindproducten 

 

Het eindproduct van de vleeskippensector is uiteraard het kippenvlees. Het eindproduct van 

de leghennensector zijn de eieren maar ook de uitgelegde leghennen worden uiteindelijk 

geslacht.  

Via gespecialiseerde veetransporten worden de kippen vervoerd naar het slachthuis. Een 

pluimveeslachthuis is specifiek gericht op het slachten van vleeskippen ofwel leghennen, 

omdat vleeskippen een veel hoger slachtgewicht hebben dan leghennen en deze een andere 

afzetmarkt hebben. Voor het vlees van leghennen, ook soepkippen genoemd, is hier slechts 

een beperkte markt. 
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De eieren van de leghennen worden getransporteerd naar de pakstations waar de eieren 

verpakt worden en in de handel gebracht. Anders gaan de eieren voor verhandeling naar de 

eierveiling. Een groot deel van de geproduceerde eieren gaat rechtstreeks naar de 

eierbrekerijen (voedingsindustrie).  

De eierbrekerijen breken de eieren en scheiden het eiwit van het eigeel. Daarna worden ze 

eventueel nog  gedroogd  tot eierpoeder. De eiproducten zijn gemakkelijk te transporteren en 

te verwerken voor andere voedingsbedrijven. 

 

Output: Nevenstromen 

De mest van pluimvee en dierlijk afval (door sterfte) zijn nevenstromen van de 

pluimveehouders.  

Pluimveemest wordt getransporteerd naar niet-veeteeltintensieve akkerbouwgebieden 

(Wallonië of Frankrijk) of in het mestverwerkingsbedrijf verwerkt.  

Mest mag enkel getransporteerd worden door erkende mestvervoerders. Voor elk transport, 

behalve voor het uitrijden op eigen percelen, moet een mestafzetdocument worden 

opgemaakt. 

Een destructiebedrijf of vilbeluik verwerkt kadavers en dierlijk restmateriaal, afkomstig van 

pluimveehouders, slachthuizen en broederijen. Dit restmateriaal wordt opgehaald door 

vrachtwagens die speciaal uitgerust zijn tegen geurhinder. De eindproducten, diermeel en 

dierlijk vet, worden ingezet als biobrandstof voor de productie van energie.  
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Bijlage 4. Ruimtelijke situering 

pluimveecomplex (resultaat uit de interviews) 
 

 

 

 

Input 1: Aankopen 

 Levende materie 
Op wereldniveau zijn er slechts twee fokkerij-organisaties actief. Deze zijn niet in België 

gelegen. 

De broederijen hebben zowel contracten met vermeerderingsbedrijven (de opfokbedrijven 

van moederdieren en de moederdierenbedrijven) in de provincie Antwerpen als daarbuiten. 

De reden waarom bedrijven verspreid liggen is het beperken van het risico op ziektes. Indien 

broederijen enkel met pluimveehouders uit de eigen provincie zouden samenwerken en er een 

ziekte zou uitbreken, dan zou de levering van broedeieren aan de broederij in het gedrang 

komen.  

Vier broederijen zijn gevestigd in het noordoosten van de provincie Antwerpen. Deze zijn 

gelegen in Ravels, Merksplas en Arendonk. Drie daarvan  zijn gespecialiseerd in het uitbroeden 

van kuikens voor de vleeskippensector. De andere legt zich toe op de leghennensector. Ook in 

West- en Oost-Vlaanderen en in Nederland zijn enkele broederijen actief.  

Indien een broederij een tekort of een overschot aan broedeieren heeft, wordt er tussen 

broederijen gehandeld. Export van broedeieren richt zich vooral op landen waar wegens het 

warme klimaat of politieke instabiliteit geen moederdierbedrijven te vinden zijn. Eén bedrijf in 

de provincie heeft zich gespecialiseerd in de export van broedeieren ook buiten Europa (West-

Afrika, Rusland, …).  

 Voeder 
Opvallend is dat de grote veevoederfabrieken in de provincie Antwerpen gelegen zijn langs 

het Albertkanaal. Het Albertkanaal vormt de verbinding met de haven van Antwerpen als 
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toegangspoort voor de import van veevoeders. Tegen relatief lage transportkosten kunnen er 

goedkoop veel eiwitten geïmporteerd worden over water, wat zelfs import vanuit Amerika 

mogelijk maakt. Een goed voorbeeld daarvan zijn de veevoederfabrieken langs het kanaal in 

Grobbendonk, die ook hun leveranciers (premixfabrikanten,…) in de zeer nabije omgeving 

vinden. 

 

Enkele kleinere fabrieken zijn verspreid gelegen over de provincie, hoewel dat aantal beperkt 

is wanneer je vergelijkt met deze in West-Vlaanderen. Er zijn natuurlijk ook Nederlandse 

veevoederfabrikanten die in de provincie Antwerpen acquisitie doen. 

 

 Materiaal 
In de provincie Antwerpen zijn enkele bedrijven actief in industrie- en stallenbouw. De grotere 

stallenbouwers liggen buiten onze provincie (West-Vlaanderen, Limburg). In de inrichting van 

pluimveestallen zijn vooral Nederland en Duitsland sterk gespecialiseerd. 

 

De handelaren liggen eerder verspreid over de provincie. Deze zijn nl. niet gespecialiseerd in 

één bepaalde sector en hebben er voordeel bij dicht bij de land- of tuinbouwer te liggen. 

Input 2: Kennis 

Onderzoek en onderwijs leveren belangrijke kennis aan de pluimveehouders, wat de 

specialisatie mee in de hand werkt. De provincie Antwerpen beschikt over een autonoom 

Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel dat onderzoek doet naar pluimveepraktijken. Verder is 

er een hogeschool in Geel die landbouwopleidingen aanbiedt.  

Input 4: Service 

Er zijn enkele dierenartsengroepen in de provincie, maar ook vele kleine zelfstandigen. 

Output: Eindproducten 

In de provincie Antwerpen bevinden zich enkel twee slachthuizen voor uitgelegde leghennen 

of soepkippen. Ze nemen ook leghennen van Nederland af, dat niet meer over zulke 

slachthuizen beschikt. De meerderheid van de soepkippen wordt naar Afrika en het Midden-

Oosten geëxporteerd, omdat de lokale markt daarvoor slechts beperkt is. Enkele 

pluimveehouders verkopen hun leghennen reeds aan een slachthuis in Polen. 

De vleeskippen geproduceerd in de provincie Antwerpen gaan vnl. naar slachthuizen in West-

Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg. Tot enkele jaren geleden was er nog een slachthuis 

in Olen. Vandaag de dag doet dat enkel nog de verdere verwerking. 

De pakstations, veilingen en eierbrekerijen, die de verpakking of de verwerking van de eieren 

verzorgen, liggen eerder verspreid over de provincie. 

Output: Nevenstromen 

De verwerking van de mest tot meststoffen gebeurt in Oost-Vlaanderen (Kallo).  

In België is slechts één destructiebedrijf gelegen. Dit situeert zich in Oost-Vlaanderen. 
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Bijlage 5. Productketen rundvee 
 

Binnen de rundveehouderij komen bedrijven voor met melkvee, vleesvee en vleeskalveren. De 

melkveehouderij en de vleeskalverhouderij is sterk met elkaar verweven. De productketen is 

gericht op de productie van melk en rundsvlees.  

 

 
 

De productketen geeft het proces en de verschillende schakels van beginproduct tot 
eindproduct weer. Elke schakel zorgt voor een meerwaarde van het product. 

 Primair: De melkveebedrijven 

 Primair: De vleesveebedrijven 

 Primair: De bedrijven met vleeskalveren 

 Toelevering 

 Afnemers 

 

De melkveebedrijven 

De melkveesector is gericht op de productie van melk, die wordt afgenomen door de 

zuivelindustrie en wordt verwerkt tot kaas, roomijs, melkpoeder, boter en consumptiemelk. 

Een deel van deze producten (bv melkpoeder) wordt door de voedingsindustrie verder 

verwerkt.  

 

Om melk te produceren is het noodzakelijk dat een koe een kalf op de wereld zet. Vrouwelijke 

kalveren, vaarzen genoemd, worden opgekweekt om later melk te produceren. Dit gebeurt 

vaak op het melkveebedrijf zelf. De stiertjes worden verkocht aan een vleeskalverenbedrijf. Bij 

sterke uitbreiding of een tekort aan eigen jongvee, koopt men via de veehandelaren vee aan. 

In Vlaanderen wordt op de melkveebedrijven jaarlijks ongeveer 30% van de melkkoeien 

vervangen. Het melkvee dat niet langer melk produceert wordt geslacht. De gemiddelde 

leeftijd van de melkkoeien op een bedrijf in Vlaanderen bedraagt dus ongeveer 4 tot 4,5 jaar.  
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De vleesveebedrijven 
De vleesveesector is gericht op de productie van vlees. Hiervoor worden specifieke 

vleesveerassen gehouden. Het bekendste is het Belgische witblauwe ras. Maar ook rassen 

zoals Blonde d’Aquitaine en andere Franse vleesveerassen komen voor. Het vleesvee wordt 

afgenomen door het slachthuis of de veehandel. Ook de verwerking en verkoop op het eigen 

bedrijf komt voor. Op vleesveebedrijven wordt een selectie van vaarzen en stieren 

opgekweekt voor de fok. De overige dieren worden vetgemest. Het vetmesten gebeurt op het 

eigen bedrijf of op een gespecialiseerde vleeskalverhouderij. Daarnaast zijn er ook specifieke 

afmestbedrijven die stierkalveren van vleesvee aankopen en vetmesten tot ze de leeftijd van 2 

jaar bereiken. 

 

De vleeskalverenbedrijven 

Ook de vleeskalversector is goed vertegenwoordigd in de provincie. Het bestaan van deze 

sector is voornamelijk een gevolg van de melkveesector. Theoretische gezien is 1 op de 2 

kalveren een stier, een mannelijk kalf, en dus ongeschikt voor de melkproductie. Deze kalveren 

gaan naar vleeskalverhouderijen die de kalveren afmesten voor de slacht. Het voeder van de 

vleeskalveren bestaat voornamelijk uit melkproducten. Op een leeftijd van ongeveer 8 

maanden worden de dieren geslacht. Deze sector is zeer sterk geïntegreerd. Integratie wil 

zeggen dat zowel de toelevering, het primaire landbouwbedrijf en de slacht als de verwerking 

en de verkoop door één en hetzelfde bedrijf georganiseerd wordt.  

 

Toelevering 

De economische prestaties van de rundveebedrijven (melkvee en vleesvee) zijn onder meer 

afhankelijk van de kwaliteit van het vee. Dit maakt de fokkerijactiviteiten, zowel op het eigen 

bedrijf als in gespecialiseerde centra (bv CRV) erg belangrijk. Hierdoor wordt vaak aan 

kunstmatige (KI) inseminatie gedaan. Uitgebreide genetische informatie is terug te vinden in 

diverse stamboeken. Vanuit KI-centra geraakt de waardevolle genetica makkelijk verspreid 

over de bedrijven.  

In uitvoering van het fokkerijbesluit van 19 maart 2010 hebben KI-centra en fokkerijen een 

erkenning nodig. Van de 14 in België erkende (BS 26 augustus 2011) centra is er één gelegen in 

de provincie Antwerpen, namelijk (Heemskerk België bvba) in Ravels.  

Naast veehandel en KI-centra behoren ook, de voedersector, de machinebouw en de 

stallenbouw tot de toelevering van een rundveebedrijf. Op de meeste rundveebedrijven wordt 

het grootste gedeelte van het voeder voor de dieren zelf geproduceerd op de velden. Hierdoor 

zijn ook loonwerken, de meststoffen- en gewasbeschermingsindustrie belangrijke 

toeleverende sectoren. De trend om nog te voorzien in de productie van het eigen diervoeder 

onderscheidt de rundveehouderij van de meeste pluimvee- en varkensbedrijven.  

 

Kennis wordt aangeleverd door onderzoek en onderwijs. De provincie Antwerpen beschikt 

over het praktijkcentrum Hooibeekhoeve dat onderzoek bij melkvee uitvoert én het 

Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV vzw) dat praktijkonderzoek naar 

ruwvoederteelten uitvoert. Verder is er de hogeschool Thomas More in Geel die hogere 
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landbouwopleidingen aanbiedt. Een opleiding tot dierenarts wordt ingericht aan Universiteit 

Antwerpen.  

 

 

 

Afnemers 

De afnemers van het vlees zijn voornamelijk de slachthuizen met al dan niet de veehandel als 

tussenpersoon. Melkvee en vleesvee kunnen in dezelfde slachthuizen terecht, maar worden 

verwerkt en verkocht in aparte loten.  

 

In de provincie Antwerpen zijn vijf slachthuizen voor runderen operationeel. Deze bevinden 

zich in Hoogstraten (Swaegers), Mechelen (Slachthuis Mechelen), Heist-op-den-Berg 

(Slachthuis Heist-op-den-Berg), Olen (Vanlommel) en Geel (Sopraco). Het slachthuis in Olen 

verwerkt enkel kalfsvlees.  Het slachthuis Sopraco voor kalveren en runderen in Geel is een 

geïntegreerd slachthuis. Hier worden dus enkel kalveren en runderen van de eigen bedrijven 

geslacht.  

 

De afname van de melk gebeurt voornamelijk door de zuivelindustrie. De zuivelindustrie of 

gespecialiseerde firma’s halen de melk op bij de melkveehouder. De melk wordt opgehaald via 

grote melkwagens waardoor een goede bereikbaarheid voor de melkveebedrijven heel 

belangrijk is. De meeste melk die geproduceerd wordt in de provincie Antwerpen wordt 

richting Oost-Vlaanderen getransporteerd naar enkele grotere zuivelbedrijven. In de provincie 

Antwerpen zijn nog twee kleinere afdelingen van zuivelbedrijven aanwezig. Het gaat om 

Milcobel-Drinks in Schoten en Friesland Campina Belgium nv in Bornem. 

De Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) is de beroepsvereniging van de 

zuilvelindustrie in België. De leden van BCZ, de zuivelondernemingen, halen ongeveer 98% van 

de in België geproduceerde melk op bij de melkveehouders en verwerken die tot lekkere en 

gezonde zuivelproducten.  

In de zuivelindustrie wordt de melk verpakt of verwerkt tot onder meer kaas, yoghurt en 

melkpoeder. De voedingsindustrie verwerkt deze producten verder tot onder meer koffiemelk, 

pizza, koekjes en desserten. Maar ook de voederindustrie verwerkt melkpoeder verder tot 
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voeders voor de opfok van vee en zorgt voor de valorisatie van reststromen uit de verwerking, 

zoals weipoeder. 

Zowel melk als vlees wordt in mindere mate ook zelf op het landbouwbedrijf verwerkt richting 

de korte keten.    
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Bijlage 6. Productketen varkens 
 

De term varkenshouderij wordt in de volksmond zowel gebruikt voor een zeugenhouderij als 

voor een vleesvarkensbedrijven. Een zeugenhouderij produceert biggen. Deze biggen gaan 

naar vleesvarkensbedrijven waar ze tot slachtrijpe varkens worden opgekweekt. Er zijn ook 

gesloten bedrijven.  

 
De productketen geeft het proces en de verschillende schakels van beginproduct tot 
eindproduct weer. Elke schakel zorgt voor een meerwaarde van het product. 

 Primair: zeugenhouderij en vleesvarkensbedrijf 

 Toelevering 

 Afnemers 

Primair: Zeugenhouderij en vleesvarkensbedrijf.  
De varkenshouderij komt in de provincie Antwerpen voornamelijk voor in het noorden en het 
oosten van de provincie. Twee verschillende soorten bedrijven komen voor: zeugenhouderijen 
en vleesvarkensbedrijven. 
 
Een zeugenhouderij produceert biggen. Elke zeug werpt ongeveer 2,20 keer per jaar een nest 
van rond de 11 biggen. De zeugen blijven in Vlaanderen gemiddeld 2,5 jaar actief. Nieuwe 
zeugen worden aangekocht van een opfokbedrijf of worden op het zeugenbedrijf zelf 
opgekweekt. De bevruchting van de zeugen gebeurt via kunstmatige inseminatie (KI). De 
biggen blijven een 9-tal weken in de zeugenhouderij tot ze een gewicht van ongeveer 22 kg 
bereikt hebben. 
 
Een vleesvarkensbedrijf verzorgt de opfok van big tot varken van 115 kg. Deze opfok duurt 
ongeveer 125 dagen waarna de varkens richting slachthuis vertrekken. Op een 
vleesvarkensbedrijf worden ongeveer 2,9 rondes vleesvarkens opgekweekt per jaar. De biggen 
worden aangekocht van één of meerdere zeugenhouderijen. Zeugenbedrijven die zelf hun 
eigen biggen ook opfokken combineren een zeugenhouderij met een vleesvarkensbedrijf en 
worden een gesloten varkenshouderij genoemd.  
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Toelevering 
De economische prestaties van de varkenshouderij wordt in grote mate bepaald door de 
voederkost, managementkwaliteiten van de landbouwer en de genetische eigenschappen van 
de varkens.  
 
De grootste kost binnen de varkenshouderij is de voederkost van de varkens met mengvoeders 
die aangekocht worden van de voederindustrie. Tussen de voederindustrie en de 
varkenshouderij kan een zekere vorm van integratie bestaan. Zo kan de voederfabrikant 
bijvoorbeeld eigenaar worden van het landbouwbedrijf en van de varkens. De varkenshouder 
levert dan nog slechts een dienst in ruil voor een arbeidsloon. Bij verdere vormen van 
integratie kan ook het slachten en de verdere verwerking door één en hetzelfde bedrijf 
gerealiseerd worden.  
 
Onder de genetische eigenschappen van de varkens wordt onder meer de worpgrootte, de 
levensverwachting van de zeug, de bevleesdheid en vleeskwaliteit en de groeisnelheid van de 
varkens verstaan. Maar ook ziekte- en stress resistentie en het voorkomen van berengeur zijn 
enkele van de selectiecriteria in fokkerij programma’s. In Vlaanderen zijn twee erkende 
fokkerij organisaties actief, de Vlaamse Piétrainfokkerij en RA-SE genetics nv.  
 
Specifieke berenfokkerijen zijn meestal Piétrainfokkerijen. Het sperma van deze varkens wordt 
gebruikt als vaderlijn voor de vleesvarkens. Dit is een andere lijn dan de zeugenlijn met andere 
selectieparameters. De vaderlijn (Piétrain) wordt geselecteerd op vleesparameters, moederlijn 
op voortplanting (grootte, tepels, karakter…). Het fokkerijbedrijf produceert dan biggen die op 
opfokbedrijven worden opgekweekt tot dekrijpe zeugen die ingezet worden in de 
zeugenhouderij.  
 
In 2009 waren er in Vlaanderen 37 spermacentra voor varkens erkend. Hiervan zijn er 8 
gelegen in de provincie Antwerpen. Meer dan 60% van het aantal beren is in de provincie 
West-Vlaanderen gehuisvest. Hier situeren zich ook de grootste berenfokkerijen.  
 
Naast de KI-centra en de voederindustrie behoren ook de stallenbouw en in mindere mate de 
machinebouw tot de toeleverende sectoren van de varkenshouderij. Kennis wordt 
aangeleverd door onderzoek en onderwijs. Een praktijkcentrum voor de varkenshouderij is 
gelegen in de provincie oost-Vlaanderen. De Thomas More Hogeschool in Geel biedt een 
landbouwopleiding aan. 
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Afnemers 
Vleesvarkens en zeugen die aan vervanging toe zijn worden geslacht in specifieke 
varkensslachthuizen. Aan de slachthuizen zijn vaak ook bedrijven gekoppeld die de karkassen 
versnijden en verder verwerken. Ook de groothandel in vlees en vleesproducten is vaak 
geïntegreerd in de slachterijen.   
 
In de provincie Antwerpen zijn momenteel vijf slachthuizen voor varkens operationeel, een 
zesde wordt momenteel gebouwd in Oevel. Het nieuwe slachthuis in Oevel, dat de naam Sus 
Campinae meekreeg, wordt het grootste slachthuis van België. De overige slachthuizen zijn 
gelegen in Kalmthout (Noordvlees Van Gool), Hoogstraten (Comeco en Herdico), Mechelen 
(Slachthuis Mechelen) en Geel (Sopraco – Beliporc). Het slachthuis Sopraco-Belliporc in Geel is 
een geïntegreerd slachthuis. Hier gebeurt zowel  de verkoop van het voeder, de opkweek , de 
slacht, verwerking en verkoop door hetzelfde bedrijf.  
Binnen de varkenshoudrij komt het ook voor dat levende dieren naar slachthuizen in de ons 
omliggende landen getransporteerd worden.  
 
De grootste varkensslachterijen in onze provincie zijn Sus Campinae en Noordvlees Van Gool. 
Deze laatste heeft in Kalmthout naast de slachterij ook een eigen verkooppunt voor 
particulieren, de vleeshal genaamd. 
 
Na de slacht worden de karkassen in uitsnijderijen verder versneden in deelstukken of tot 
consumeerbaar varkensvlees. Tussen de vleesverwerkende industrie, slachthuizen en 
uitsnijderijen bestaat ook een zekere vorm van integratie, waarbij varkens in eenzelfde bedrijf 
geslacht, versneden en vervolgens verder verwerkt worden tot vleeswaren.  
 
In Vlaanderen wordt meer varkensvlees geproduceerd dan dat er geconsumeerd wordt. Een 
deel van het varkensvlees, voornamelijk de betere delen worden uitgevoerd naar onze 
buurlanden. Voor de stukken vlees die voor de Vlaamse consument niet gewild zijn, zoals 
bijvoorbeeld het hele vette vlees is de verre export zeer belangrijk inzake rendement binnen 
de keten. 
 
Binnen Vlaanderen wordt het versneden varkensvlees verkocht aan de vleesverwerkende 
industrie, de grootdistributie of de slagers. De verdere verwerking gebeurt door de 
vleesafdeling van de supermarkten of de beenhouwers zelf. Sommige uitsnijderijen verkopen 
echter ook kant-en-klare porties aan supermarkten. De verkoop van het vers varkensvlees en 
vleeswaren aan de consument verloopt via de klassieke distributie, zijnde de supermarkten, via 
de slager of eventueel zelfs via hoeveverkoop. 
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Bijlage 7. Productketen tuinbouw 
 

Onder het begrip tuinbouwbedrijf worden zowel bedrijven met groenten, fruit als sierteelt- en 
boomkwekerij gewassen verstaan. Alle tuinbouwsectoren zijn heel kapitaalsintensieve 
sectoren die hoge opbrengsten per hectare landbouwgrond realiseren. Het kapitaal van deze 
bedrijven groeit letterlijk op de velden waardoor een goede bodemkwaliteit essentieel is.  
 

 

De productketen voor de tuinbouwsector geeft het proces en de verschillende schakels van 
beginproduct tot eindproduct weer. Elke schakel zorgt voor een meerwaarde van het product. 

 

 Primair: groenteteelt 

 Primair fruitteelt 

 Primair: boomkwekerij & sierteelt 

 Toelevering 

 Afnemers versmarkt groenten en fruit 

 Afnemers verwerkende industrie 

 Afnemers sierteelt en boomkwekerij 
 
Primair: groenteteelt 
Binnen de groenteteelt wordt een onderscheid gemaakt tussen groenten voor de versmarkt en 
groenten die geteeld worden voor verdere industriële verwerking binnen de 
voedingsindustrie.  
 
De groenten die geteeld worden voor de versmarkt komen vooral voor in de regio rond Sint-
Katelijne-Waver en Hoogstraten. Waarbij de regio rond Sint-Katelijne-Waver en klein-Brabant 
historisch gezien de oudste groenteregio’s zijn. Hier worden zeer veel verschillende 
groentesoorten op een relatief kleine oppervlakte geteeld, zowel in open lucht als in serres. In 
de regio rond Hoogstraten gebeurt voornamelijk serreteelt op groeimedium en niet langer in 
de grond. De teelt van groenten voor de versmarkt is erg arbeidsintensief.  
 
De tien meest geteelde groentesoorten in onze provincie zijn: tomaat, bloemkool, prei, 
kruiden, consumptiewortelen, tuin-en veldbonen, stamslabonen, erwten, sla en schorseneren.  
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Binnen de groenteteelt is de serreteelt erg belangrijk in onze provincie. Tomaten worden 
alleen maar in serres geteeld,  maar kennen binnen de groenten wel het grootste areaal. 
Verder zijn ook paprika, komkommer en sla belangrijke serreteelten.  
 
De groenten voor verdere industriële verwerking vinden we vooral terug in het Oosten van 
onze provincie (Ravels, Arendonk en Mol) waar de zandige gronden een diepe doorworteling 
(nodig voor de teelt van mooie rechte wortels bij consumptiewortels en schorseneren) én de 
grotere percelen een mechanische bewerking van de teelt toelaten.  
 
Ook kruiden worden geteeld voor de diepvriesindustrie en  zijn aanwezig in de ruime omgeving 
rond het verwerkende bedrijf. Aardappelen komen verspreid over de provincie voor. Enkele 
grotere aardappeltelers verzorgen ook de verwerking hiervan.   
 
Primair fruitteelt 
Binnen de fruitteelt wordt een onderscheid gemaakt tussen zachtfruit zoals aardbeien en 
bessen, en hardfruit zoals appelen en peren.  
 
Binnen het zachtfruit is vooral de aardbei belangrijk. In de provincie Antwerpen zit de teelt van 
aardbeien quasi volledig gesitueerd in de gemeente Hoogstraten. Hierbij gaat het dan zowel 
om de teelt van aardbeien in volle grond als in serres.  
 
Hardfruit, en dan vooral appels en peren, komen vooral voor in de gemeenten Ranst, Oud-
Turnhout en Turnhout.  
 
Primair: boomkwekerij & sierteelt 
Onder sierteelt wordt zowel de teelt van perk-en potplanten als de teelt van snijbloemen 
verstaan. De boomkwekerij omvat zowel de teelt van sierbomen en –struiken, maar ook van 
bosplantsoen.  
 
De sierteeltsector is vooral aanwezig in het zuiden en het noorden van de provincie 
Antwerpen. De gemeenten waar sierteelt het duidelijkst aanwezig is zijn voornamelijk Putte, 
Hoogstraten en Wuustwezel.  
 
Toelevering 
Vlaamse tuinbouwbedrijven betrekken onder meer zaai- en plantgoed, fytosanitaire producten 
en meststoffen maar ook bodemverbeterende middelen, energie en machines met 
toebehoren bij de toeleverende sectoren.  
 
Gespecialiseerde handelaren in bijvoorbeeld fytoproducten, tuinbouwmaterieel en 
tuinbouwmeststoffen zijn binnen de invloedssfeer van de veilingen gesitueerd. Dit geldt ook 
voor de dienstverlenende bedrijven en voor constructeurs van serres. Onder meer 
dienstverlenende bedrijven inzake automatisering, ruiming en afvoer van teelten uit serres, en 
het wassen van serreconstructies zijn aanwezig in de regio Sint-Katelijne-Waver. Zo worden 
bijvoorbeeld tomatenplanten die geruimd worden op het einde van het teeltseizoen, 
verhakseld en als input gebruikt voor vergistings- en composteringsinstallaties. Ook inzake 
staalname en analyse van bodem en water zijn diverse dienstverlenende bedrijven actief. Net 
zoals binnen het segment teeltvoorlichting.  
 

Specifieke benodigdheden zoals bestuivers (hommels) en biologische bestrijders worden lokaal 
geproduceerd door onder meer het bedrijf Biobest, dat eveneens een sterke research afdeling 
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heeft in Westerlo. Maar er zijn ook nog andere bedrijven binnen dit segment actief zoals 
bijvoorbeeld het Nederlandse Koppert.  
 
De tuinbouwsector is een arbeids- en kennisintensieve sector. Hierdoor zijn onderzoek en 
onderwijs onmisbaar. Praktijkcentra voor de tuinbouw (proefstation Sint-Katelijne-Waver en 
Proefcentrum Hoogstraten) zijn gelegen in Sint-Katelijne-Waver en in Hoogstraten. Beide 
praktijkcentra hebben eveneens banden met de veilingen. Verder wordt zowel in Mechelen als 
in Hoogstraten secundair landbouwonderwijs georganiseerd.  De Thomas More Hogeschool in 
Geel biedt een hogere tuinbouwopleiding aan.  
 
Afnemers 
Binnen de tuinbouwsector is de versmarkt inzake groenten en fruit economisch het 
belangrijkste tuinbouwsegment in de provincie Antwerpen. Zowel de groenten als het fruit 
voor de versmarkt worden grotendeels verhandeld via de veilingen.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
De figuur hierboven geeft de ruimtelijke situering van het tuinbouwcomplex rond verse 

groenten en fruit in de provincie Antwerpen weer.  

Binnen de groenteteelt en de fruitteelt spelen de coöperatieve veilingen een heel belangrijke 
rol. In de provincie Antwerpen zijn twee veilingen gelegen, de veiling BelOrta in Sint-Katelijne-
Waver en Veiling Hoogstraten in Hoogstraten. Veiling BelOrta is de grootste coöperatieve 
veling in Europa. Beide veilingen situeren zich in het segment van de verse producten. De in 
ons land geproduceerde tuinbouwproducten vinden hun weg naar de consument via de retail 
en gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde groot- en kleinhandel die groenten en fruit 
aankopen op de veilingen.  
 
Zowel de producenten, veilingen als de kennisinstellingen zijn in elkaars nabijheid gelegen.  
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Afnemers industriële verwerking 
Tuinbouwproducten zoals groenten en fruit worden niet alleen vers aangeboden, maar ook 
verwerkt door de industrie, voordat ze de consument bereiken. De voedingsindustrie verwerkt 
groenten en fruit bijvoorbeeld tot diepvriesproducten, conservenwaren, sappen en andere 
bereidingen. De verwerkende industrie sluit rechtstreeks met de telers contracten af voor de 
productie van hun grondstoffen.  
 
De kruiden voor de diepvriesproductie worden verwerkt door het in Herentals gevestigde 
bedrijf Herbafrost.  
 
Afnemers sierteelt en boomkwekerij 
Sierteelt- en boomkwekerijproducten gaan via de handel ofwel rechtstreeks naar de 
particulier/consument. Bosplantsoen kan ook aangekocht worden door specifieke plantteams. 
Ook export is belangrijk binnen de sierteelt.  
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Bijlage 8. Verhalen uit het terrein 
 

Sterke opkomst van de pluimveesector (en het agrocomplex errond) in Polen en Rusland 

 Productie van metalen kooi gaf een boost aan de pluimveehouderij 

De houten batterijen (kennis) is van Engeland en Amerika overgekomen. In België zijn 

firma’s metalen kooien gaan maken, wat een boost gegeven heeft aan de 

pluimveehouderij. De inrichting was ter beschikking en de productie explodeerde. 

België was de grootste eierexporteur. 

 

 Ontstaan van de veehouderij langs de kustlijn (op Europees niveau) 

Op Europees niveau gezien, is de intensieve veehouderij gevestigd aan de kustlijn. De 

situering is historisch gegroeid doordat de eiwitbronnen van overzee komen en de 

energie wordt aangevoerd vanuit het binnenland van Europa. De veevoederfabrieken 

waren vroeger olieslagerijen die de olie uit de grondstoffen persten. Het afval ging dan 

naar de varkens in de stad.  

 

 De veehouderij brengt echter milieuproblemen met zich mee. 

Door de milieuproblematiek langs de kustlijn wil Europa de veehouderij meer richting 

het binnenland verspreiden. Men probeerde dit eerst te realiseren via de 

mestwetgeving. Deze had echter niet genoeg impact. Nu geeft Europa hoge subsidies 

in het binnenland (o.a. Polen). 

 

 Door de hoge subsidies is de pluimveesector nu booming business in Polen, 

Rusland,... 

Enkele pluimveehouders spelen met de gedachte een bedrijf te starten in Polen. In 

Polen is er geen ruimtelijke druk, nog heel weinig ziektedruk en de kosten liggen er 

veel lager. De leghennen mogen daar nog in kooien gehuisvest zijn, wat in België niet 

meer het geval is. Door de hogere bezetting gecombineerd met hoge subsidies en lage 

kostprijzen, is het moeilijk concurreren (eieren). 

De moederdieren en vleeskippen zitten in Polen aan een veel lagere bezetting. De 

technische resultaten zijn er uitstekend doordat alle kippen in gelijkaardige stallen met 

dezelfde voeder- en drinksystemen opgefokt worden, wat in België niet vaak het geval 

is. 

Een ander voordeel in Polen is de beperkte ‘wetgeving/lastenboeken’.  In België moet 

als pluimveehouder voldoen aan de sectorgids, aan Belplume en daarbovenop komen 

nog andere lastenboeken, zoals Colruyt, … . 

 

 Agrocomplex in Polen, Rusland 

Andere landen komen de kennis nu bij ons halen om ze in hun land toe te passen. 

Polen beschikt reeds over een eierhandel, een leghennenslachterij en een 

voederfabriek is in opbouw. Ook in Rusland is de pluimveesector aan het opkomen. Ze 

bouwen vleeskippenstallen bijeen, bouwen er een slachterij en een voerleverancier bij. 

 



66 
 

De leghennenslachterij in Polen is reeds veel groter dan de leghennenslachterij in de 

provincie Antwerpen. De slachterij regelt zelf het transport en haalt leghennen uit heel 

Europa op. “De expansie zit zeker niet meer hier, maar wel in het buitenland waar de 

kosten lager zijn.”  Polen ligt dan ook centraal voor de markt van de soepkippen 

(Afrika, Midden-Oosten). 

 

Broederijen zijn er nog niet aanwezig, omdat de productie van broedeieren meer een 

langetermijnopstart is. 

 

De grootschaligheid van agrocomplexbedrijven 

Agrocomplexbedrijven proberen geleidelijk aan meer internationaal actief te zijn. (Nu de 

veehouderij onder druk staat, is het voor veevoederfabrieken belangrijk ook steunpilaren in 

het buitenland te hebben.) Kleine bedrijven ‘fusioneren of gaan op in groepen’.  Een voordeel 

hiervan is dat wetgeving gemakkelijker te verwerken is voor grote dan voor kleine bedrijven. 

Maar dit geeft hen ook macht. Hoe groter de bedrijven, hoe minder er zijn en hoe meer macht 

ze hebben (zie artikel vilt p 67) 

 Veel wetgeving is moeilijker te verwerken voor kleine dan voor grote bedrijven 

 “In Nederland stuurt de slachterij (vleeskippen) de productie aan (naar 

slachtcapaciteit). Zij bepalen wanneer de pluimveehouder zijn vleeskippen aan het 

slachthuis moet leveren. In België bepaald de pluimveehouder dit vaak zelf in 

samenspraak met de voerleveranciers en slachthuizen. Dit verdwijnt stilaan omdat de 

slachterijen te machtig en te groot worden en deze moeten een continue aanvoer 

hebben.” 

  “Broederijen zijn kleine, familiale bedrijven die geleidelijk aan gegroeid zijn en waar 

de sector errond zich meer ontwikkeld heeft. Waarschijnlijk zaten er ondernemende 

sterke families achter. De bedrijven zijn gefusioneerd geweest, maar de filosofie 

behoudt men wel, die sterke verankering.” 

 Meer afspraken tussen toeleverancier, boer en afnemer in de keten.  

 

Het belang van een sterke vertrouwensband tussen de agrocomplexbedrijven 

 Mentaliteit van de plaatselijke bevolking: ondernemers (landbouwers) in de 

Antwerpse kempen die ervoor gaan, maar dat nuchter benaderen, op lange termijn 

kunnen denken en bedrijfsstrategieën opzetten. Dat zie je in de bedrijfsgroott en de 

specialisatie. De vertrouwensband in de keten is heel belangrijk.  

 Voorstander van een familiaal bedrijf met zelfstandigen (geen groep of coöperatie), 

omdat zij een goed visie hebben en er vanuit gaande dat zelfstandigen meer 

rendement, het uiterste eruit halen, omdat het voor eigenbelang is en geweten is wat 

je moet doen om te renderen. Spoormans (groep) vind de vertrouwensbanden  ook 

heel belangrijk (was een familiale groep) en gaan voor een duurzame relatie. In België 

is dat zeker nog belangrijk. Er wordt meer rekening gehouden met de boer (bv qua 

levering). Dit is bij grotere bedrijven niet het geval, wat ze in Nl niet erg vinden. In Nl 

willen ze meer de kanalen open houden en kiezen ze meer de afzet.  
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 Slachterijen gaan er hier nog tussenuit vallen, als de evolutie zich verder zet (In Polen). 

Bij overproductie kijkt de afnemer wie het interessantste is. Naar slachterij (vlees) toe, 

liggen wij gunstig (vrij centraal kunnen naar NL en Be) 

De kleinere gaan moeten samengaan of moeten stoppen. Broeierij moet groot genoeg 

zijn om grote boeren er gemakkelijk mee tussen te nemen in de planning en ook om 

‘uniforme’ kuikens te leveren. Anders is de fluctuatie te fel (BE van jonge en van oude 

moederdieren zijn van slechtere kwaliteit. Deze kan je dan moeilijker spreiden.) Grote 

landbouwbedrijven hebben natuurlijk meer zeggenschap en krijgen meer gedaan.  

 Bij de veevoeding zit ook veel begeleiding. Er is nog altijd wel een vertrouwensband tss 

het veevoederbedrijf en het varkensbedrijf.  

 BE-consult : begeleiding meer op het administratieve en naar vergunningen toe, 

bouwconcepten,… Vandaag kan je niet meer zonder, vroeger deed elke boer dat zelf… 

Dat is zo gespecialeerd nu, dat kan je niet meer.  

 Leghennenhouder: coöperatie (zoals Milcobel) is geen goed systeem op langere 

termijn. Dit gaat max. 20 jaar? mee. Als dit langer het geval is, staan er mensen aan het 

hoofd die hun posten verdedigen en niet de melkveehouders. Er is ook een beperkte 

nichemarkt, maar niet iedereen kan zich daarop concentreren. 

Pluimvee 

 “Een teveel aan broedeieren wordt vaak geëxporteerd, omdat deze maar 7 dagen te 

bewaren zijn. Er zijn exporteurs die de broedeieren naar warme landen exporteren 

waar niet zo gemakkelijk moederdieren gehouden kunnen worden, o.a. Irak, Turkije, 

Egypte, Rusland, Syrië,… .” 

 In Oost-Vlaanderen (Deinze) heb je een prijzencommissie. Dat is het mekka voor de 

pluimveesector. Broeierijen zitten daar rond. Hier in Antwerpen werd dat niet gedaan. 

In Nederland heb je ook Barneveld.  

  “Regionale mentaliteitsverschillen liggen volgens mij niet aan onderwijs of onderzoek, 

want afstanden spelen minder een rol. De mentaliteit heeft voor een groot stuk denk 

ik met de mentaliteit van het verleden te maken. En misschien ook wel het beleid.” 

“Het na-aapgedrag van de mens, dat zit in de genen gebakken. ‘Door het zien wat je 

gebuur doet, ga je dat ook doen.’ Het ondernemerschap is hier visueel aanwezig.” 

 De afstand tot slachterij, … speelt hier niet zo een grote rol, maar er zijn natuurlijk 

altijd grenzen. Vnl. de grootschaligheid is een belangrijke keuze van de afnemers (van 

boeren voor de afnemers). Zij vullen liever 5 vrachtwagens met kippen op 1 plaats, dan 

5 op 3 verschillende plaatsen. (vangploeg gekoppeld aan slachterij??) Zij (melkerijen) 

vullen liever een volle tank op een bedrijf, dan op 3 verschillende bedrijven (hygiëne). 

Of dat nu 30 of 60 km van de slachterij is, is volgens hem niet de belangrijkste factor. 

(Kleinschaligheid wordt ontmoedigd doordat men naar grotere units wil.) (We mogen 

de industrie(toeleveranciers en afnemers) natuurlijk niet te ver van ons weg laten 

gaan.) 

 

 Probleem: PAS : verplichting tot verplaatsen 
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Melkvee 

 Zonder contracten zijn er geen melkveehouders meer. 
Contracten met bv. AVEVE of melkerij. Vaste prijs voor een periode. 

Leveranciers en afnemers moeten daar ook in meegaan. Ze hoort dat dat een tendens 

is waar we naartoe gaan. Nu volgen ze maar. We willen niet naar integratie binnen de 

sector.  Maar toch wel meer sturen, dat je zelf als melkveehouder beter in de hand 

hebt. Dat je zicht hebt op de kosten en opbrengsten. Facturen moet je betalen en je 

moet maar zien wat je krijgt. Nu is het ondoorzichtig. . Het zou niet slecht zijn dat ze 

met loonwerkers ook contracten mee zouden hebben. Zodat de loonwerkers ook beter 

kunnen  investeren. Zeker van werk, efficiëntere machines, gps. Grote kost voor 

melkveehouders 

 

Tuinbouw 

 Biobest (Westerlo): zijn heel lang bezig (sterk opkomende speler) Vroeger met 

hommels gestart, nu heel sterk gegroeid, ook naar onderzoek toe, omdat zij nu ook 

met biologische bestrijders bezig zijn. 

 De schaalvergroting is ook een sterke uitdaging. De competitiviteit wordt groter en 

groter. Ook andere landen die op een hoger niveau geraken en die competitie en 

export zal altijd.. Er wordt wat redelijk geëxporteerd ook dus.. Die kanalen ook blijven 

zoeken. Puur op kwaliteit gaan.. 

 Een sector kan tot verdwijning gedoemd zijn door de beslissing van een enkele 

afnemer. Voorbeeld daarvan is de teloorgang van de augurkensector nadat de veiling 

besloten had om de sorteermachine te verkopen. Eén beslissing die de hele 

augurkenteelt in één klap deed verdwijnen in de provincie Antwerpen. Dit zal niet zo 

snel het geval zijn voor een kapitaalintensieve sector, zoals de besproken sectoren in 

dit rapport, omdat zij grote investeringen doen in hun infrastructuur en machines. 

 

Varkens 

 De varkens zitten toch wel wat geconcentreerd. Naar de Mechelse regio veel minder. 

Naar de zuiderkempen wel wat, maar de noorderkempen is een concentratiegebied (in 

de positieve zin van het woord). Soms een aantal families dat uitgegroeid zijn. Het zijn 

allemaal zelfstandige bedrijven, maar die toch wel iets van kennisuitwisseling doen.  

 

 

 

 


