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EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY  
 

Nowadays, the importance of a sustainable agriculture is undeniable. In Flanders, because of 

its high population density, dairying represents an important economic sector. In addition to 

milk production, dairy farmers have to deliver several public goods, like clean water and 

recreation facilities. However, this is often hindered by an inefficient use of nutrients, energy 

and water, leading to detrimental effects on the environment and landscape. Nevertheless, 

policy makers and society demand that these ecological and societal needs are met, while 

dairy farmers have to deal with increasing economic pressure. 

The Interreg IV project DAIRYMAN brings together partners from the regions Brittany, Pays de 

la Loire, Nord-Pas de Calais, Ireland, Northern Ireland, Flanders, Wallonia, Baden-

Württemberg, Luxembourg and the Netherlands. The overall aim of the project is to 

strengthen rural communities by improving dairy farm resource management and by 

stimulating collaboration between dairy farmers and other rural stakeholders. As part of the 

project, each region has prepared a regional report, based on a fixed set of sustainability 

indicators, to outline the current sustainability status of the region.  The report ‘How 

sustainable is the Flemish dairy sector?’ is composed to present an overview of the most 

important facts and numbers relating to economic, ecological and social sustainability themes 

in Flanders.  In this report, we focus on the region Flanders as a whole (chapter 1), the 

agricultural sector in Flanders (chapter 2) and the dairy farming sector in Flanders (chapter 

3).For this purpose no new data was collected, instead, relevant information was extracted 

from various existing sources. 

A draft version of this report served as input for a regional workshop organised on February 

17th 2011. Dairy farmers, advisors, the feed and mineral fertilizer industry, the dairy processing 

industry,  nature organizations, policy makers and other stakeholders received an invitation to 

attend the workshop. The goal of the workshop was to gain more insight into the main actual 

and future  challenges for dairy farmers and the sector in general. The most important 

challenges are compiled into a final chapter of the sustainability report.  Measures and 

relevant stakeholders that can contribute to a sustainable dairy sector are also mentioned.  

The main challenges could be classified into 8 themes: Income and Risk, Labour, Wellbeing of 

dairy farmer and family, Market, Farmer-Consumer relationship, Nutrients, Soil Quality and 

Policy and Legislation. These themes are not limitative; however, challenges related to these 

themes were most prominent during the workshop discussions, and were generally recognised 

as important by the workshop participants. 

INCOME AND RISK 

This theme was considered a central theme; i.e. whether a farmer acts on additional ecological 

and societal demands depends largely on the price he receives for his product in relation to his 

costs. Only if the return is sufficiently high, there can be a margin for extra efforts and 

investments. Dairy farmers are faced with increased fluctuations in prices, bothat the input 

and output side. This in turn can lead to an increased risk at  farm level. This increased 



 

 
 

volatility of milk and resource prices is not expected to decrease in the future, so it will be 

largely up to the dairy farmer to learn to deal with these new circumstances. Excellent 

management practices will become a critical success factor in times of uncertainty, and the 

effect of price shifts will need to be included in the farm’s management. 

LABOUR 

The current  dairy farm system in Flanders relies mainly on family labour. This is generally 

perceived positive, and considering the costs of external labour, it is considered as one of the 

strengths of the Flemish dairy sector. The main tendency and challenge is to expand and 

evolve, and thereby guaranteeing a sustainable income, within that familial context. 

Depending on the preferences of the farmer, there are several options to follow, which all 

have an effect on the labour aspect of the farm. But whether a farmer chooses for 

intensification and specialisation or diversification as a strategy for his or her farm, 

collaboration with other (dairy) farmers or other non-agricultural stakeholders may offer an 

interesting perspective to aid in the increasing pressure on the workload. A multitude of 

collaboration possibilities exist to suit different farm strategies. A prerequisite of successful 

collaboration initiatives is a legislative-administrative supporting framework, which is however 

often missing in Flanders. This can work as a possible restriction on collaboration initiatives. 

WELLBEING DAIRY FARMER AND FAMILY 

Increased pressure on income and labour has a negative effect on the wellbeing of the farmer 

and his/her family (increased stress, less family time). The challenge is to secure an adequate 

income in a socially acceptable manner. On this aspect, farmers and their families have similar 

expectations as families outside of agriculture. In Flanders, several initiatives exist to offer 

support in difficult times, or that can offer help in balancing work and family life 

(agro|bedrijfshulp, Boeren op een Kruispunt). 

MARKET AND CHAIN 

Since 2007, dairy farmers are confronted with a previously unknown volatility in milk prices, 

and increasing resource prices and production costs. Main causes attributing to this volatility 

are changes in the CAP (common agricultural policy), a decreased protection from the world 

market, increased market power of the suppliers and processors through consolidation, and 

speculation on commodities. Three alternative strategies can be identified to guarantee a good 

price for the dairy farmer: consolidation, segmentation and differentiation, and integration. In 

the first strategy farmers form  cooperations to obtain a stronger position in the market. By 

jointly marketing their products, they increase their negotiating power. Segmentation and 

differentiation is a second strategy, which aims at product placement, by producing superior 

products (i.e. exceeding legal quality standards). Finally, integration aims to increase product  

value by shortening the chain (on-farm sales, farmers markets, etc.). 

FARMER-CONSUMER RELATIONSHIP 

Nowadays, consumers are more demanding in regard to product characteristics (prices, 

quality, nutritional properties, etc. ) and the production process characteristics such as the 



 

 

influence of the production process on environmental quality and animal welfare. Farmers 

have to take action to meet these demands, and efforts are made to deliver certain public 

goods, in addition to high quality products. A sticking point is that a correct remuneration for 

these extra efforts is often lacking. Bridging the gap between farmers and consumers, for 

instance by short chain initiatives, may help to remedy this. By involving consumers more 

actively throughout production, his or her knowledge on the delivered efforts will increase. 

This can contribute to an increase in the willingness-to-pay of the consumers. 

NUTRIENTS 

Efficient use of nutrients is an important aspect of ecological sustainable agriculture. 

Minimizing losses by closing nutrient cycles are the main areas of interest. An increasingly 

strict legislation on fertilizer management has led to a significant improvement of surface 

water quality, and has positive effects on ammonia and greenhouse gas emissions from 

agriculture. However, to reach the imposed targets for water quality additional efforts are 

needed. Drawbacks associated with the stricter fertilization levels are  decreased protein 

contents of roughages produced on the farm, which in turn leads to an increased import of 

external protein sources, increased processing costs for slurry and manure, an increase in 

mineral fertilizer purchases, and a decrease in soil quality. To improve nutrient use efficiency, 

measures should be taken equally at the level of feed (e.g. on farm production of crops with 

high protein content), animals (e.g.  lower replacement), housing (e.g. low emission stables) 

and fertilizer management (e.g. valorization of waste). 

SOIL QUALITY 

Modern farm practices have had a negative effect on soil quality. The soil organic matter 

content of agricultural soils has been decreasing steadily since the early nineties, leading to 

increased soil compaction and an increased erosion risk. In the past, several measures have 

been implemented to manage this, and according to recent numbers on soil organic matter 

content, these have been proven successful. Dairy farmers, on average, perform better in 

comparison to other farmers on soil quality, due to the cultivation of winter crops necessary 

for derogation. They do struggle however with the legislation on permanent grassland; to 

maintain the status of temporary grassland, pastures are renewed  before they are converted 

to permanent grassland (max. 5 years), even if this  hampers an optimal crop rotation system. 

POLICY AND LEGISLATION 

Agricultural policy in Flanders is determined largely by the EU CAP. Direct payments depend on 

whether farmers are respecting environmental and other requirements set at EU and national 

levels (cross-compliance). Farmers would welcome more responsibility and self-control to 

work with these environmental requirements. Control of the end result could guarantee 

ecological sustainability. For a successful implementation of  this working method, a good 

relationship and mutual trust, and hence good communication and an open dialogue, between 

farmers and the controlling authorities is crucial.  



 

 
 

More efforts should be done to promote initiatives and stimuli that trigger a more permanent 

(sustainable) change in farmers’ attitude and behavior. Financial stimuli alone are not 

sufficient to obtain this long-term effect. 

 

A SUSTAINABLE FUTURE? 

in the last years (dairy) farmers have made significant efforts towards ecological sustainability, 

resulting in improvements in, amongst others, ammonia and greenhouse gas emissions. 

Additional efforts are needed in relation to nutrient use efficiency and soil quality. Care has to 

be taken to avoid the shift of one problem to another, e.g. water quality vs. import of 

additional proteins. Research can contribute to a more sustainable dairy farming sector in 

Flanders by developing innovative and sustainable production methods, and by  uncovering 

areas and possibilities of distribution since the European policy is now aimed at a more liberal 

dairy market. 

To obtain a full income in the future, dairy farmers can follow two distinct farm development 

strategies: scale enlargement and specialization or diversification. Co-existence of both farm 

strategies can possibly benefit the overall sustainability of the dairy sector. The sustainability 

at farm level may be less influenced by the chosen strategy, as it is mainly influenced by the 

farmer’s knowledge and attitude on sustainability issues. The farmer’s attitude is influenced by 

several factors, but an increased knowledge on a certain aspect can contribute to a better 

understanding of the matter, and possibly a more positive attitude. Considering this, it is 

crucial for a dairy farmer to stay up-to-date, to follow evolutions and to actively pursue 

knowledge build-up and knowledge exchange. 

Expanding farmers’ knowledge is also of importance when tackling the income gap between 

best and worst performing farms. Differences in efficiency can be partly explained by 

differences in knowledge and professionalism of the dairy farmer. In Flanders, a wide array of 

training possibilities exist to stay informed on the complex legislation and innovations in dairy 

farming. Next to these trainings, other opportunities exist to gather new insights,  both on an 

individual basis or in a group context. Knowledge exchange between dairy farmers, and 

between dairy farmers and other (non-)agricultural stakeholders is one of the key aspects of 

the DAIRYMAN project. To facilitate this, dairy farmer discussion groups are organized on a 

regular basis to discuss selected sustainability themes, in addition to national and international 

farm visits and workshops. Cooperation between dairy farmers and (non-)agricultural 

stakeholders will be promoted by organizing demonstrations, as cooperation could be of great 

assistance in the transition to a sustainable dairy sector. This cooperation can exist on different 

levels, and between different stakeholders. Farmers can collaborate to purchase and use 

machinery, to buy and sell their products, but they can also collaborate for instance with 

consumers (e.g. community supported agriculture), with the health sector and social initiatives 

(e.g. Green Care in Agriculture, Farming for Health), or nature organizations. Critical for a 

successful cooperation is the development of a common vision and goal, and the fact that all 

parties receive added benefit from the cooperation. 

 



 

 

SSAAMMEENNVVAATTTTIINNGG  
 

Het belang van een duurzame landbouw is vandaag de dag niet meer te betwisten. 

Melkveehouderij is een belangrijke landbouwactiviteit in het dichtbevolkte Vlaanderen. Naast 

melkproductie moeten melkveehouders ook bijdragen aan ecosysteemdiensten, zoals schoon 

drinkwater en recreatie. Dit wordt echter vaak bemoeilijkt door inefficiënt gebruik van 

nutriënten, energie en water met de daaraan gelinkte negatieve effecten op milieu en 

landschap. Er wordt een grote inspanning verwacht om aan deze ecologische en 

maatschappelijke wensen van het beleid en de consument te voldoen, terwijl de 

melkveehouders alsmaar meer onder economische druk komen te staan. ‘Boeren’ vandaag de 

dag kan dus omschreven worden als boeren op het scherpst van de snede. Verschillende 

actoren discussieerden op de DAIRYMAN workshop over de uitdagingen en mogelijke 

maatregelen van de Vlaamse melkveehouderij. 

De eerste drie hoofdstukken van dit rapport geven een overzicht van de belangrijkste cijfers en 

feiten voor Vlaanderen. Indien mogelijk zijn de waarden vergeleken met doelwaarden in de 

Europese wetgeving die aangeven waar verbetering nodig is. De ecologische, economische en 

sociale duurzaamheid zijn op basis van data uit rapporten op drie niveaus bepaald: voor 

Vlaanderen (Hoofdstuk 1), voor de landbouwsector in Vlaanderen (Hoofdstuk 2) en voor de 

Vlaamse melkveehouderijsector (Hoofdstuk 3). De inspanningen van de melkveehouderij en 

andere landbouwsectoren hebben ervoor gezorgd dat er op een aantal vlakken al grote 

ecologische vorderingen gemaakt zijn, ondanks de moeilijke economische situatie die ontstaan 

is door de zeer volatiele prijzen van productiefactoren en melk. Strengere mestwetgeving, 

daling van de veestapel, emissiearm uitrijden van dierlijke meststoffen en verbeterde 

voederstrategieën, … hebben bijgedragen aan de halvering van NH3 verliezen en de daling van 

broeikasgassen met 18% de laatste 20 jaar. Ook de chemische en biologische kwaliteit van het 

oppervlakte- en grondwater in de MAP-meetpunten is de laatste decennia verbeterd.  

In hoofdstuk 4 bespreken we op basis van de resultaten van de DAIRYMAN workshop de acht 

voornaamste uitdagingen voor de Vlaamse melkveehouderij: Inkomen en risico, Arbeid, 

Welzijn melkveehouder en gezin, Marktsituatie, Relatie landbouwer-consument, Nutriënten, 

Bodemkwaliteit en Beleid en wetgeving. Deze uitdagingen zijn vaak heel sterk aan elkaar 

gekoppeld. ‘Inkomen en risico’ kan als een soort overkoepelend thema worden beschouwd. 

Om een volwaardig inkomen te bekomen, kan de melkveehouder kiezen voor schaalvergroting 

of verbreding, maar het familiale karakter van het landbouwbedrijf blijft één van de sterktes. 

Kennisopbouw en –uitwisseling en samenwerking zijn belangrijk om de grote kloof in 

bedrijfsinkomen tussen de best en slechtst presterende bedrijven aan te pakken en om 

innoverend en vooruitziend te zijn. Wat de ecologische uitdagingen betreft is het belangrijk 

dat bij het oplossen van één ecologisch probleem geen verschuiving optreedt naar een ander 

probleem (vb. waterkwaliteit vs. externe eiwitbronnen). Zowel het beleid als het onderzoek 

kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het evolueren naar een meer duurzame 

melkveehouderij
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IINNLLEEIIDDIINNGG  
 

In de meeste regio’s van noordwest Europa is melkveehouderij een belangrijke economische 

activiteit. Klimaat- en bodemcondities zijn vaak uitstekend en er is voldoende 

afzetmogelijkheid voor producten uit de melkveehouderij. De melkveehouderij verschaft werk 

aan minstens 250.000 landbouwers en 500.000 werknemers in de agri-foodsector.  

Regio’s met melkveehouderij zijn vaak dichtbevolkt. Het platteland moet daarom ook andere 

diensten leveren aan de bevolking, zoals schoon drinkwater en talrijke aantrekkelijke 

mogelijkheden voor recreatie. De levering van dergelijke ecosysteemdiensten wordt vaak 

bemoeilijkt door de negatieve effecten van melkveehouderij op milieu, natuur en landschap. 

Enerzijds is melkveehouderij dus aantrekkelijk voor plattelandsbewoners omdat het werk en 

inkomen verschaft, anderzijds beperkt de melkveehouderij de levering van 

ecosysteemdiensten. Op grond daarvan zou de melkveehouderij meer rekening moeten 

houden met de voorziening van deze ecosysteemdiensten. Ontwikkeling van de 

melkveehouderij in die richting zou moeten leiden tot een meer competitieve 

melkveehouderij, sterkere regionale economieën en verbeterde ecologische prestaties. 

Binnen het INTERREG project ‘DAIRYMAN’ werken de regio’s Bretagne (F), Pays de la Loire (F), 

Nord Pas de Calais (F), Zuidwest-Ierland, Noord-Ierland, Vlaanderen, Wallonië, Baden-

Württemberg, Luxemburg en Nederland samen ter versterking van hun 

plattelandsgemeenschappen door verbetering van de melkveehouderij en stimulering van 

samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en andere gebruikers van het platteland. 

Eén van de activiteiten van DAIRYMAN is de organisatie van een workshop in elke regio, 

waarbij ecologische, economische en sociale duurzaamheidsprestaties met de op het 

platteland vertegenwoordigde actoren doorlicht zullen worden. In de workshops zullen tevens 

de noodzaak van de mogelijkheden voor verbetering van diverse prestaties en de 

mogelijkheden voor samenwerking tussen actoren worden besproken. Daarbij zal de meeste 

aandacht uitgaan naar economische en ecologische duurzaamheid. 

Dit rapport verschaft de informatie die nodig is om de workshop tot een succes te maken. Het 

bevat een overzicht van de belangrijkste cijfers en feiten voor de regio Vlaanderen. 

Ecologische, economische en sociale duurzaamheid zijn bepaald op drie niveaus: voor de 

gehele regio Vlaanderen (Hoofdstuk 1), voor de landbouwsector in de regio Vlaanderen 

(Hoofdstuk 2) en voor de Vlaamse melkveehouderijsector als onderdeel van de 

landbouwsector (Hoofdstuk 3). Het laatste hoofdstuk omvat een beschrijving van de 

belangrijkste duurzaamheidsthema’s in de Vlaamse melkveehouderij op basis van de 

gepresenteerde cijfers en feiten en de workshop. In het laatste hoofdstuk benoemen we 

tevens kort de maatregelen die kunnen bijdragen aan verdere verduurzaming en benoemen 

we de maatschappelijke actoren die daarbij een rol spelen.  

Data en informatie zijn afgeleid uit bestaande bronnen; er is geen ‘nieuwe informatie’ 

verzameld. Data voor alle in DAIRYMAN vertegenwoordigde regio’s zijn op eenzelfde wijze 

verzameld en verwerkt, zodat een vergelijking tussen regio’s mogelijk is. Indien mogelijk zijn 

indicatorwaarden vergeleken met doelwaarden in Europese richtlijnen, zoals de Nitraatrichtlijn 

en de Kaderrichtlijn Water. Dit geeft aan waar verbetering nodig is.  



 

 
 

Voor de workshop zijn vertegenwoordigers vanuit de landbouw, de veevoeder- en minerale 

meststoffenindustrie, zuivelverwerkers, beleidsmakers en andere stakeholders uitgenodigd. 

Tijdens het eerste deel van de workshop is hen gevraagd commentaar te leveren op een 

conceptversie van voorliggend rapport. Zijn ze het eens met de conclusies? Zijn er 

duurzaamheidsthema’s die over het hoofd zijn gezien? Tijdens het tweede deel zijn 

mogelijkheden voor verbetering bediscussiëerd, evenals de rollen die de verschillende 

stakeholders daarbij kunnen spelen en de mogelijke voordelen van samenwerking tussen 

stakeholders. Op basis van de resultaten van de bijeenkomst is het rapport in een definitieve 

vorm gegoten: correcties zijn doorgevoerd en de belangrijkste conclusies van de workshop en 

een lijst van deelnemers is toegevoegd.  

Eindversies van alle regionale rapporten dienen als input voor een interregionale workshop. 

Voor deze interregionale workshop zullen deelnemers van de diverse regionale workshops 

worden uitgenodigd, met als doel gedachten en ideeën uit te wisselen ter verdere 

verduurzaming van de Europese melkveehouderij. Op deze wijze kunnen we leren van de 

sterke en zwakke punten van elke regio.  
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11  VVLLAAAANNDDEERREENN  

1.1 AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

1.1.1 Bevolking  

België telde op 1 januari 2008 10.666.866 inwoners, verspreid over een oppervlakte van 

30.528 km² (bevolkingsdichtheid 350,4 inwoners/km²). Het Vlaams Gewest telde 6,1 miljoen 

inwoners (459,4 inwoners/km²), het Waals Gewest 3,4 miljoen (205,1 inwoners/km²) en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ruim 1 miljoen (6.458,7 inwoners/km²). Het grootste deel van 

de Vlaamse bevolking leeft in het gebied dat gevormd wordt door de driehoek Antwerpen-

Brussel-Leuven. In Wallonië is de bevolkingsdichtheid opvallend groot op de industrie-as 

Bergen-Charleroi-Luik; ten zuiden hiervan wonen aanzienlijk minder mensen. De grootste 

steden huisvesten ruim 20 % van de totale Belgische bevolking. In Vlaanderen is Limburg de 

dunst bevolkte provincie (Figuur 1) (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2010). 

 

Figuur 1: Bevolkingsdichtheid per gemeente in januari 2008 in België (Bron: FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie) 

 

 

Het aantal geboorten neemt sinds 2005 licht toe en de gezinsgrootte in België is de laatste tijd 

weer licht gestegen. België wordt minder sterk geconfronteerd met een verouderende 

bevolking dan andere landen in Europa, maar ook hier neemt de vergrijzing toe: in 2007 was in 

Vlaanderen 17 % ouder dan 65 jaar (Deboosere & Surkyn, 2010; FOD Economie, KMO, 

Middenstand en Energie, 2010). 
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1.1.2 Landgebruik 

Vlaanderen heeft een totale grondoppervlakte van 1.352.200 ha. In 2005 bedroeg de 

versteende ruimte in Vlaanderen ongeveer 376.000 ha of ongeveer 27 % van de oppervlakte 

van Vlaanderen. De versteende ruimte omvat zowel de residentiële, de commerciële en de 

agrarische bebouwing als de infrastructuur, de bedrijventerreinen en de zeehavens en de 

luchthavens. Het tegenovergestelde van de versteende ruimte is de open ruimte. In 2005 was 

de open ruimte in Vlaanderen ongeveer 981.000 ha groot, of 72,2 % van de landoppervlakte. 

De totale oppervlakte landbouwgronden is de laatste decennia gestaag achteruit gegaan (van 

886.584 ha in 1990 tot 825.075 ha in 2008) (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 

2010). Volgens verschillende scenario’s wordt verwacht dat de versteende ruimte in 2030 nog 

verder zal toenemen ten koste van het landbouwareaal en van natuur en bos. De totale 

hoeveelheid open ruimte zou verminderen met zo’n 5 tot 6 % afhankelijk van het beschreven 

scenario. Vooral de bebouwing, 276.000 ha in 2005, zou deze stijgende tendens in versteende 

ruimte verklaren. Er zal voornamelijk ingeboet worden aan landbouwgrond (Dumortier et al., 

2009; Gobin et al., 2009). Meer info over het landgebruik en de landbouwteelten in 

Vlaanderen wordt in het volgende hoofdstuk gegeven. 

 

Natuurgebieden 

Het gebied met natuurbeheer omvat alle landgebruiksklassen die in de eerste plaats beheerd 

worden in functie van de natuur (een erkend of aangewezen reservaat1, een natuurgebied in 

beheer van de Vlaamse overheid of terreinbeherende natuurverenigingen en een militair 

domein met natuurprotocol). Eind 2007 was er ruim 54.000 ha gebied met natuurbeheer. Dit 

was ongeveer 4 % van de Vlaamse oppervlakte. De grootste gebieden waren vooral in de 

Limburgse en Antwerpse Kempen terug te vinden. 

In het kader van het Milieu en Natuur plan 3 (MINA-plan 3) werd de doelstelling 50.000 ha 

onder effectief natuurbeheer tegen eind 2010 vooropgesteld. Om dit op te volgen werd de 

indicator oppervlakte ‘gebied met effectief natuurbeheer’ ontwikkeld (Figuur 2). De 

domeinbossen waaronder openbare bossen, in eigendom van of beheerd door het Agentschap 

Natuur en Bos (ANB) en de natuurgebieden die worden beheerd door natuurverenigingen 

maar die niet formeel erkend zijn als natuurreservaat maken geen deel uit van deze indicator. 

In de periode tussen 2002 en 2007 nam de oppervlakte ‘gebied met effectief natuurbeheer’ 

toe van 29.400 tot 39.400 ha, of 79 % van de doelstelling van het MINA-plan 3. Eind 2008 

bedroeg de oppervlakte met effectief natuurbeheer 40.358 ha2, of bijna 81 % van de 

                                                           

1
 Vlaamse natuurreservaten worden aangewezen door de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur en 

beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Natuurreservaten worden erkend door de 
Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur en meestal beheerd door natuurverenigingen. De 
verenigingen ontvangen hiervoor subsidies. Ook bosreservaten kunnen worden aangewezen of erkend. 

 

2
 De cijfers kunnen enkele procentpunten afwijken van de werkelijke oppervlakten. Er is momenteel nog 

geen databank beschikbaar die voor de geanalyseerde periode volledig gevalideerde gegevens bevat. 
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plandoelstelling. De toename in 2008 met 1.171 ha was de kleinste in 13 jaar. Op basis van de 

huidige trend wordt de doelstelling pas in 2014 bereikt (Dumortier et al.,  2008; 

Natuurindicatoren, 2010; Van Daele et al., 2010). 

 

Figuur 2: Oppervlakte met effectief natuurbeheer in Vlaanderen (1996-2008) (Bron: 

Natuurindicatoren, 2010) 

 

Natura 2000 

Ter uitvoering van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) werd het Natura 2000 

netwerk gecreëerd. Deze richtlijnen hebben tot doel het beschermen en herstellen van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, waarbij de nadruk ligt op habitats en soorten 

die op het Europese niveau bedreigd zijn. Momenteel is in Vlaanderen 166.187 ha aangewezen 

als Natura 2000 gebied, wat overeenkomt met 12,3 % van Vlaanderen (Figuur 3). Er werden 24 

Vogelrichtlijngebieden aangewezen met een gezamenlijke oppervlakte van 98.423 ha (7,3 % 

van de Vlaamse terrestrische oppervlakte). De 38 Habitatrichtlijngebieden bedragen sinds 

februari 2008 samen 104.888 ha of 7,8 % van de Vlaamse terrestrische oppervlakte (Dumortier 

et al., 2008; Van Daele et al., 2010; Natuurindicatoren, 2011).  

Een vergelijking tussen Vlaanderen en een aantal naburige EU-lidstaten en economische 

topregio’s wat betreft oppervlakte habitatrichtlijngebied (uitgedrukt als percentage van de 

terrestrische oppervlakte) is weergegeven in Figuur 4 (toestand 2006) (Natuurindicatoren, 

2007). 

 
Figuur 3: Oppervlakte Natura 2000 in Vlaanderen (1988-2008) (Bron: INBO en ANB) 
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Figuur 4: Oppervlakte habitatrichtlijn gebied (% van de terristische oppervlakte) in 

enkele EU-lidstaten en economische topregio’s (2006) (Bron: Natuurindicatoren, 2007) 

 

 

Eind 2006 beschikte Vlaanderen over 101.891 ha habitatrichtlijngebied. Dit komt overeen met 

7,5 % van de Vlaamse terrestrische oppervlakte. Alle naburige EU-lidstaten hebben een hoger 

percentage aangewezen, zelfs Nederland dat een hogere bevolkingsdichtheid en een hoger 

welvaartspeil kent dan Vlaanderen. Ten opzichte van naburige economische topregio’s scoort 

Vlaanderen echter zeer goed. Enkel de regio’s West-Nederland (6,8 %) en Zuid-Nederland (6,1 

%) komen qua relatieve aangewezen oppervlakte in de buurt van Vlaanderen. In vergelijking 

met de naburige EU-lidstaten scoort België (10 %) als geheel beter inzake aangewezen 

oppervlakte. Enkel Luxemburg (14,8 % - niet op de grafiek) scoort beter. Het relatief hoge 

percentage voor België wordt verklaard door de hoge percentages van Wallonië (11,9 %) en 

Brussel (14,7 % wegens de nabijheid van het Zoniënwoud) (Natuurindicatoren, 2007). 
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1.1.3 Weer en klimaat 

Algemeenheden over het Belgisch klimaat  

Ons gematigde klimaat wordt gekenmerkt door frisse en vochtige zomers en relatief zachte en 

regenachtige winters. De gemiddelde neerslag en jaartemperatuur tussen 2001 en 2008 in 

België worden weergegeven in Figuur 5. 

Figuur 5: Gemiddelde neerslag en jaartemperatuur (België, 2002-2009) (Bron:FOD 

economie – ADSEI, op basis van gegevens KMI) 

 

De verdeling van de gemiddelde luchttemperatuur in België, wordt bepaald door twee 

factoren: de afstand tot de zee en de hoogteligging. De zee heeft een thermische inertie die de 

jaarlijkse temperatuurfluctuatie langs de kust afzwakt: de winter is er zachter en de zomer 

frisser dan in het binnenland.  

Jaarlijks meet men tussen de 750 en 850 mm neerslag in Laag- en Midden-België. In Hoog-

België nemen de hoeveelheden gevoelig toe met de hoogte, maar de richting van de hellingen 

met betrekking tot de regenbrengende winden (ZW) doet eveneens haar invloed gelden. Er 

zijn gemiddeld 200 regendagen (> 0,1 mm/dag) in het grootste deel van het land (KMI, 2011).  

 

Klimaatwijziging 

Zowel nationaal, Europees en mondiaal is er sinds het begin van de 20ste eeuw een toename 

van de gemiddelde oppervlaktetemperatuur. De oorzaak hiervan die ontegensprekelijke 

opwarming van de aarde legt het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC) in eerste 

instantie bij de oplopende broeikasgasconcentraties in onze atmosfeer onder invloed van 

antropogene activiteiten gerelateerd aan de industriële revolutie en de wijzigende landbouw3. 

In België brengt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) de stijging met ongeveer 0,9°C 

                                                           

3
 Het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties uit 1992 bepaalt dat de broeikasgasconcentratie in de 

atmosfeer gestabiliseerd moet worden op een niveau waarop geen gevaarlijke menselijke verstoring van 
het klimaatsysteem optreedt. Dit moet gebeuren binnen een termijn die ecosystemen toelaat zich op 
natuurlijke wijze aan te passen aan de klimaatverandering, die de voedselvoorziening verzekert en die 
de economische ontwikkeling op een duurzame manier laat voortgaan. In de EU is afgesproken dat 
daartoe de temperatuur max. 2°C mag stijgen ten opzichte van de periode voor het industriële tijdperk.  
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sinds midden jaren ‘80 hoofdzakelijk in verband met een toename van het broeikaseffect 

onder invloed van de uitstoot van broeikasgassen (Brouwers et al., 2008; Brouwers, 2010). 

Deze verhoogde temperaturen brengen een verstoring van het klimaat met zich mee, wat kan 

resulteren in gewijzigde neerslagpatronen, met periodes van extreme droogte of 

overstromingen tot gevolg. Analyse van de neerslagdata in België toont aan dat er steeds 

nadrukkelijker meer natte dan droge jaren voorkomen in ons land (Figuur 6), maar ook 

verschuivingen per seizoen en het voorkomen van extreme neerslagperiodes zijn mogelijke 

gevolgen. De afwijking van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid (Ukkel, 1833-2009) vergeleken 

met het jaargemiddelde in de referentieperiode 1850-1899 neemt sinds het begin van de 21ste 

eeuw duidelijk toe. Voor het eerst sinds de start van de metingen zien we ook 5 

opeenvolgende decennia met een gemiddelde neerslag boven deze van de referentieperiode 

(758 mm/jaar) (Brouwers et al., 2008; Brouwers, 2010). 

Deze verschillende aspecten van de klimaatsverandering kunnen een invloed hebben op het 

overstromingsrisico in Vlaanderen. Alhoewel zich in Vlaanderen altijd al overstromingen 

hebben voorgedaan, valt op dat we vrij recent heel wat belangrijke overstromingen gekend 

hebben: de winters 1993-1994 en 1994-1995, augustus 1996, september 1998, december 

1999, februari 2002, december/januari 2003, juli 2005 en juli 2007. Daarbij werden vaak 

gebieden overstroomd die bij mensenheugenis nog nooit overstroomd waren. De recente 

toename in overstromingen is zeker niet uitsluitend toe te schrijven aan klimaatverandering; 

en over het algemeen is het effect van klimaatverandering op het totale overstromingsrisico 

veel kleiner dan de wijzigingen in bodemgebruik, bevolkingsaantallen, enz. Uit projecties blijkt 

wel dat het wisselend neerslagpatroon, samen met een versneld stijgend zeeniveau, de 

komende decennia het risico op overstromingen verder zal opdrijven (Brouwers et al., 2008).  

 

Figuur 6: Afwijking van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid (Ukkel, 1833-2009) 

vergeleken met het jaargemiddelde in de referentieperiode 1850-1899 (Bron: MIRA 

(VMM) op basis van KMI) 
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1.2 DDEE  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIISSCCHHEE  SSIITTUUAATTIIEE  

1.2.1 Macro-economische indicatoren 

De economische situatie en welvaart van een regio of land wordt veelal besproken aan de 

hand van een aantal standaard indicatoren. De Bruto Toegevoegde Waarde (BTW; tegen 

basisprijzen) van de totale economie is gelijk aan het verschil tussen de waarde van de 

geproduceerde goederen en diensten en de waarde van de in het productieproces verbruikte 

goederen en diensten, en geeft het bedrag weer dat de productiefactoren aan de waarde van 

de verbruikte goederen en diensten toevoegen. Afgeleid van de BTW, vertegenwoordigt het 

Bruto Binnenlands Product (BBP; tegen marktprijzen) de marktwaarde van alle goederen en 

diensten die in een bepaalde periode (meestal jaarlijks) worden geproduceerd in een land of 

een regio4 (Tabel 1).  

 

Tabel 1: Overzicht van de voornaamste economische indicatoren (2007-2009) (Bron: 

Eurostat, NBB) 

 BTW (miljoen €) BBP (miljoen €) BBP per inwoner (€) 

 2007 2009 2007 2009 2007 2009 

EU   12.377.055 11.802.504 24.900 23.600 

België 298.452,8 303.365,8 335.085 339.162 31.535 31.414 

Vlaams Gewest 173.093,2 173.131,0 194.339 193.560 31.654 31.067 

Antwerpen 56.198,2 56.380,2 63.096 63.033 36.938 36.267 

Limburg 19.247,3 19.229,1 21.610 21.498 26.242 25.720 

Oost-Vlaanderen 35.595,1 35.790,4 39.964 40.014 28.477 28.053 

West-Vlaanderen 30.646,3 30.343,6 34.408 33.924 29.967 29.312 

Vlaams-Brabant 31.406,3 31.387,7 35.261 35.091 33.380 32.706 

BTW: Bruto Toegevoegde Waarde 

BBP: Bruto Binnenlands Product 

 

De economische situatie wordt vaak ook weergegeven aan de hand van de groei in BBP t.o.v. 

het voorgaande jaar. België werd eind 2008 en begin 2009 zwaar getroffen door de mondiale 

economische recessie. Hoewel de situatie zich in het tweede kwartaal van 2009 stabiliseerde 

en er vervolgens in de tweede helft van het jaar een bescheiden herstel optrad, verklaart deze 

diepe recessie de sterk negatieve cijfers voor heel 2009. Op wereldvlak zou de economische 

bedrijvigheid met bijna 1 % zijn geslonken, in het eurogebied en in België met respectievelijk 4 

% en 3 %. Ondanks haar sterke gevoeligheid voor de internationale handel en de door de grote 

banken ervaren moeilijkheden, heeft de Belgische economie beter standgehouden dan die van 

                                                           

4
 Het BBP is gelijk aan de BTW tegen basisprijzen waar de productgebonden belastingen (BTW, 

importheffingen en –belastingen, accijnzen) worden bijgeteld, en waarvan de productgebonden 
subsidies (importsubsidies, andere subsidies) worden afgetrokken. Het BBP verschilt van het Bruto 
Nationaal Product (BNP) omdat het BNP ook inkomen uit investering en activa in het buitenland omvat. 
Het BNP is het totale inkomen van de mensen die in een land wonen, ongeacht of ze in dat land of het 
buitenland werken. ‘Binnenlands’ staat dus voor ‘geproduceerd/verdiend binnen de landsgrenzen’, 
‘nationaal’ staat voor ‘verdiend/geproduceerd door de staatsburgers binnen een land. 
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het eurogebied in zijn geheel. Dankzij de relatief lage schuldgraad hebben gezinnen en 

bedrijven hun investeringen immers minder sterk teruggeschroefd (NBB, 2010). Voor 2010 en 

2011 worden terug positieve groeicijfers voorspeld, 1,3 en 1,6 % respectievelijk (FPB, 2010).  

Tenslotte is er de arbeidsproductiviteit, die de verhouding weergeeft tussen het BBP en het 

totaal aantal actieve personen (werknemers + zelfstandigen). Vlaanderen (en België) scoren 

steeds goed in vergelijking met andere Europese landen op het vlak van arbeidsproductiviteit. 

België moest in 2006 enkel Luxemburg en Noorwegen laten voorgaan, en ook in Vlaanderen 

wordt de hoge arbeidsproductiviteit klassiek als één van onze voornaamste troeven 

beschouwd, samen met het hoge opleidingsniveau. Met een waarde van € 68.507 

arbeidsproductiviteit per werkende eindigt Vlaanderen op een derde positie bij vergelijking 

met 16 benchmark regio’s (SVR, 2010). 

 

1.2.2 De arbeidsmarkt  

De mondiale recessie heeft ook zijn invloed gehad op de Belgische arbeidsmarkt, maar in 

vergelijking met vele andere EU-lidstaten heeft België het er ook hier minder slecht van 

afgebracht, zowel op vlak van werkgelegenheids- als werkloosheidsgraad. In Vlaanderen klom 

de werkloosheidsgraad in 2009 tot 5 %, t.o.v. 3,9 % in 2008 terwijl de werkgelegenheidsgraad 

daalde van 66,5 % naar 65,8 % (Tabel 2) (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2010; 

NBB, 2010). 

 

Tabel 2: Evolutie van de werkloosheidsgraad en werkgelegenheidsgraad (15 – 64-

jarigen) in de EU, België en Vlaams gewest (2007-2009) (Bron: Eurostat en FOD Economie, 

KMO, Middenstand en Energie) 

 Werkgelegenheidsgraad (%) Werkloosheidgraad (%) 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

EU 65,4 65,9 64,6 7,2 7,1 9 

België 62,0 62,4 61,6 7,5 7,0 8 

Vlaams Gewest 66,1 66,5 65,8 4,3 3,9 5 
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1.3 LLEEEEFFMMIILLIIEEUU  

1.3.1 Water 

Europese kaderrichtlijn Water 

De Europese kaderrichtlijn Water5 moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons oppervlakte- 

en grondwater in 2015 voldoet aan concrete doelstellingen. De praktische uitwerking van de 

richtlijn gebeurt op basis van stroomgebiedbeheersplannen en maatregelenprogramma’s. 

Deze kaderrichtlijn werd in Vlaanderen vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid. De 

waterkwaliteit wordt geëvalueerd aan de hand van verschillende aspecten: 

zuurstofhuishouding en nutriënten, de aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen, de 

biologische kwaliteit van het oppervlaktewater, de ecologische kwaliteit van de waterbodem, 

en de kwaliteit van het zwemwater (Anonymous, 2000; VMM, 2001; De Cooman et al., 2007).  

 

Nutriënten 

Voldoende opgeloste zuurstof (O2) in het water is een belangrijke voorwaarde voor een divers 

ecosysteem. Te veel nitraat (NO3) en/of fosfaat (PO4) in het oppervlaktewater kan leiden tot 

overmatige algenbloei waardoor bijvoorbeeld de zichtbaarheid sterk afneemt. 

De gemiddelde concentraties ammonium (NH4), NO3, en PO4 in het Vlaamse oppervlaktewater 

worden bepaald aan de hand van de jaargemiddelden van alle meetplaatsen uitgemiddeld 

over het volledige meetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (Figuur 7). In de 

periode 2000-2008 is de gemiddelde zuurstofconcentratie langzaam gestegen. Ammonium is 

een typisch afbraakproduct van organische stoffen rijk aan stikstof (N) in afvalwater. Het is een 

goede indicator voor de mate van waterverontreiniging door huishoudelijk afvalwater en door 

bedrijfsafvalwater. De gemiddelde concentratie 2007-2008 is sinds 1991 nooit lager geweest, 

maar blijft globaal dubbel zo hoog als de milieunorm (gemiddelde concentratie < 1 mg NH4-

N/l). Fosfaten in het oppervlaktewater zijn afkomstig van afvalwaterlozingen en van 

uitspoeling en erosie van landbouwgronden. Ook hier is de voorbije decennia een enorme 

vooruitgang geboekt door gezamenlijke inspanningen van industrie, landbouw en overheid. In 

2009 hebben deze dalingen van NH4 en PO4 zich echter niet doorgezet. Nitraten komen vooral 

via de landbouwgronden in de waterlopen terecht. De mate van uitspoeling is niet enkel 

afhankelijk van de bemestingspraktijken, ook de weersomstandigheden, neerslag in het 

bijzonder, spelen hierbij een belangrijke rol. Sinds 2002 ligt de gemiddelde NO3-concentratie 

merkelijk lager dan voordien, en in 2009 is een verdere verbetering opgetreden (De Cooman et 

al., 2007; Peeters, 2010; Van Steertegem, 2010). 

                                                           

5
 Sinds 22 december 2000 is de Europese kaderrichtlijn Water van kracht die het kader uittekent voor 

een uniform waterbeleid in de Europese Unie. Het doel van de kaderrichtlijn Water is de 
watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en 
perioden van droogte afzwakken.  
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Figuur 7: De gemiddelde concentraties O2, ammonium (NH4), nitraat (NO3), en fosfaat 

(PO4) in het Vlaamse oppervlaktewater van het volledige VMM-meetnet (2000-2009) 

(Bron: MIRA (VMM)) 

 

 

Biologische kwaliteit 

Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de Belgische 

Biotische Index (BBI), een index die steunt op de aan- of afwezigheid van aquatische macro-

invertebraten (insecten(larven), weekdieren, kreeftachtigen, wormen e.d.). De BBI wordt 

bepaald door de relatieve gevoeligheid van bepaalde indicatorsoorten voor verontreiniging én 

van de verscheidenheid aan soorten. De indexwaarde schommelt tussen 0 (uiterst slechte 

kwaliteit) en 10 (zeer goede kwaliteit). De bekomen BBI-scores kunnen worden ondergebracht 

in kwaliteitsklassen (Figuur 8). In de loop van de voorbije twee decennia is de biologische 

kwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewateren traag maar gestaag verbeterd. Het percentage 

meetplaatsen met een uiterst of zeer slechte kwaliteit nam sterk af en het percentage met een 

matige of goede kwaliteit nam sterk toe. Deze positieve evoluties zijn het resultaat van de 

uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering en van de inspanningen van de 

bedrijven en de landbouw (De Cooman et al., 2007; Peeters, 2010; Van Steertegem, 2010). 

Tijdens de meetcampagne van 2009 werd de BBI op 420 meetplaatsen bepaald. 36 % van die 

meetplaatsen haalde een goede of zeer goede biologische kwaliteit. De doelstelling van het 

MINA-plan 3+ (2008-2010) (40 % in 2010) lijkt dus niet meer zo veraf. De doelstelling voor 

2010 is echter maar een tussenstap op weg naar de einddoelstelling. Zowel de Europese als de 

Vlaamse wetgeving stellen immers dat tegen 2015 overal de goede ecologische toestand of 

het goed ecologisch potentieel gehaald moet worden (VMM, 2008; Peeters, 2010; Van 

Steertegem, 2010). 

 



 

 
13 

Figuur 8: Biologische waterkwaliteit oppervlaktewater op basis van de Belgische 

Biotische Index (BBI) (Vlaanderen, 1990-2009) (Bron: MIRA (VMM)) 

  

 

1.3.2 Lucht 

Emissie van broeikasgassen  

De klimaatveranderingen die we de laatste 50 jaar waarnemen zijn met heel grote 

waarschijnlijkheid mede toe te schrijven aan menselijke activiteiten die de concentratie van 

broeikasgassen (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O), 

zwavelhexafluoride (SF6), waterstoffluorkoolwaterstoffen (HFK’s) en perfluorkoolwaterstoffen 

(PFK’s)) in de atmosfeer verhogen.  

Volgens het Kyoto protocol verbindt de Europese Unie zich tot een verminderde uitstoot van 

broeikasgassen van 8% tegen 2008-2012, in vergelijking met het Kyoto referentiejaar (in de 

meeste gevallen is dit 1990 voor CO2, CH4 en N2O, en 1995 voor SF6, HFK’s en PFK’s). Bij de 

verdeling van de Belgische Kyotodoelstelling werd afgesproken dat Vlaanderen zijn jaarlijkse 

broeikasgasemissie met 5,2 % moet terugdringen ten opzichte van 1990 tot een plafond van 

82,463 Mton CO2-equivalenten6 (CO2-eq) (Brouwers, 2010). In 2009 kwam de uitstoot van 

CO2, CH4, N2O en de F-gassen (HFK’s, PFK’s en SF6) samen uit op 77,0 Mton CO2-eq (Figuur 9). 

Daarmee blijft Vlaanderen niet alleen voor het derde opeenvolgende jaar onder het Kyoto-

plafond, maar heeft het ook een reservemarge opgebouwd voor de emissies in 2010-2012 

(Van Steertegem, 2010). 

                                                           

6
 Om emissies uit te drukken in CO2-equivalenten wordt gebruik gemaakt van wegingsfactoren die het 

potentieel opwarmingseffect van de verschillende gassen in rekening wordt gebracht: CO2=1, CH4=25, 
N2O=298 en SF6=23900. HFK’s en PFK’s omvatten een reeks verschillende gassen met verschillend 
potentieel opwarmingseffect, en dus verschillende wegingsfactoren. 
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Ondanks een aanhoudende daling sinds 2005 ligt de uitstoot van CO2 nog steeds hoger dan in 

1990. Het nakomen van de Kyoto-verplichting is dus vooral het resultaat van belangrijke 

reducties inzake PFK’s en SF6 (installatie fluoriderecuperatie-eenheid in één chemisch bedrijf), 

N2O (ingebruikname katalysatoren in de chemische industrie; daling veestapel) en CH4 

(valorisatie stortgas en beperking op storten van afval; daling veestapel) (Van Steertegem, 

2010).  

 

Figuur 9: Emissie van broeikasgassen per gas (Vlaanderen, 1990-2009) (Bron: MIRA op 

basis van EIL (VMM), Vito en LNE) 

 

 

Potentieel verzurende emissie  

In het kader van de Europese Richtlijn 2001/81/EG omtrent Nationale Emissiemaxima (NEM-

richtlijn) zijn nationale emissieplafonds opgelegd aan de lidstaten voor zwaveldioxide (SO2), 

stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3), te bereiken tegen 2010. Voor Vlaanderen resulteert 

dit in doelstellingen van respectievelijk 2.095, 2.195 en 2.647 miljoen zuurequivalenten (Zeq)7 

voor SO2, NOx, en NH3 voor 2010 (Van Avermaet et al., 2006; Vancraeynest, 2010). Tussen 

1990 en 2009 daalden de verzurende emissies in Vlaanderen met 37 % (Figuur 10). Om de 

doelstelling uit de Europese Richtlijn Nationale Emissiemaxima te halen moeten de verzurende 

                                                           

7
 De emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx, uitgedrukt als NO2) en ammoniak (NH3) 

worden bij elkaar geteld tot de som van potentieel verzurende emissie. Die som wordt uitgedrukt in 
zuurequivalenten (Zeq), waarbij het zuurvormende vermogen van elke stof in rekening wordt gebracht. 
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emissies nog met 2,7 % dalen tussen 2009 en 2010. De doelafstand is duidelijk kleiner dan de 

voorgaande jaren. Voor het grootste deel is dit te danken aan de aanzienlijke SO2-

emissiereducties in 2008 en 2009, voornamelijk in de sectoren energie en industrie. De 

financieel-economische crisis heeft hiertoe bijgedragen. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld het 

verminderde steenkoolgebruik (-18 % tussen 2007 en 2009) en de rookgaswassing bij 

elektriciteitscentrales (Van Avermaet  et al., 2006; Vancraeynest, 2010; Van Steertegem, 

2010). 

In 2009 werd het NOx-emissieplafond voor 2010 nog met 29 % overschreden in Vlaanderen. 

NOx heeft sedert 2000 het belangrijkste aandeel in de verzurende emissie. Transport is in 2009 

verantwoordelijk voor 49 % van de NOx-emissie. Verdere maatregelen om zowel de uitstoot 

van voertuigen als de toenemende transportstromen aan banden te leggen zijn dus essentieel. 

De industrie- en energiesector hebben een aandeel van respectievelijk 16 en 12 % in de NOx-

emissie (Van Steertegem, 2010). 

 

Figuur 10: Potentieel verzurende emissie (Vlaanderen, 1990-2009) (Bron: MIRA (VMM)) 
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22  LLAANNDDBBOOUUWW  IINN  VVLLAAAANNDDEERREENN  

2.1 AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

2.1.1 Structuur van de landbouwsector  

In de gehele landbouwsector is er een trend naar minder maar grotere bedrijven. In 

vergelijking met 2000 waren er in 2009 in Vlaanderen iets meer dan een kwart minder 

bedrijven (-28,4%; België: -28,3%), maar tegelijkertijd is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 

diezelfde periode met 36,1% toegenomen (België: 36,9 %) (Tabel 3). 

Tabel 3: Aantal bedrijven en oppervlakte in België en Vlaanderen (2000-2009) (Bron: 

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) 

België 2000 2007 2008 2009 Evolutie 2008-2009 

Aantal bedrijven 61.926 48.013 46.187 44.381 -3,9% 

Oppervlakte cultuurgrond (ha) 1.394.083 1.370.285 1.373.844 1.365.155 -0,6% 

Gemiddelde bedrijfsoppervlakte (ha) 22,5 28,5 29,7 30,8 +3,7% 

Vlaanderen 2000 2007 2008 2009 Evolutie 2008-2009 

Aantal bedrijven 41.047 31.984 30.666 29.394 -4,1% 

Oppervlakte cultuurgrond (ha) 636.876 622.133 623.699 620.161 -0,6% 

Gemiddelde bedrijfsoppervlakte (ha) 15,5 19,5 20,3 21,1 +3,9% 

 

In 1985 werd een communautaire typologie voor landbouwbedrijven voorgesteld door Europa 

(Anonymous, 1985). Deze classificatie is gebaseerd op de bepaling van de economische grootte 

van elk bedrijf (Bruto Standaard Saldo, BSS). Dit BSS wordt bepaald als het verschil tussen de 

bruto productie en specifieke variabele kosten, waarbij dit ook afzonderlijk berekend wordt 

voor elk gewas (of diersoort) per hectare. Elk bedrijf kan dan geclassificeerd worden op basis 

van de bijdrage van de verschillende takken aan het totale BSS. Bijvoorbeeld, als het aandeel 

blijvende teelten meer dan 2/3 vertegenwoordigt in het totale BSS, wordt het bedrijf 

geclassificeerd als ‘gespecialiseerd blijvende teelten’ (Danckaert et al., 2009). 

Het merendeel van de Vlaamse bedrijven zijn gespecialiseerd, met rundveehouderij als veruit 

de belangrijkste specialisatie (Tabel 4). Door de relatief lage gemiddelde bedrijfsoppervlakte in 

Vlaanderen richten Vlaamse landbouwers zich ook vaak op activiteiten waarbij de beschikbare 

grond minder van belang is, zoals de intensieve varkens- en pluimveehouderij (Danckaert et 

al., 2009; Platteau et al., 2009).  
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Tabel 4: Typologie landbouwbedrijven in België en Vlaanderen (2007) (Bron: AMS op 

basis van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) 
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België 8.270 3.840 2.000 21.590 2.980 1.080 2.210 5.930 120 

Vlaams Gewest 5.080 3.610 1.820 12.170 2.750 900 1.990 3.560 110 

Antwerpen 400 1.010 130 2.410 600 60 160 240 10 

Limburg 690 220 780 1.390 300 150 110 420 10 

Oost-Vlaanderen 1.210 960 370 3.820 530 130 440 910 20 

West-Vlaanderen 1.670 1.020 150 3.450 1.250 360 1.210 1.400 50 

Vlaams-Brabant 1.110 400 400 1.110 60 210 70 600 10 

 

2.1.2 Veestapel 

Vlaanderen telde in 2010 meer dan 6 miljoen varkens (Figuur 11). Na een sterke daling neemt 

hun aantal de laatste jaren lichtjes toe en zijn er bijna evenveel varkens als er Vlamingen zijn. 

Het aantal varkensbedrijven liep in tegenstelling tot de varkensstapel wel een eind terug: het 

aantal Vlaamse bedrijven daalde tussen 2009 en 2010 verder van 5.377 naar 5.144 (FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2010; Platteau et al., 2010).  

 

Figuur 11: Verandering veestapel (Vlaanderen, 1990-2010) (Bron: MIRA (VMM) op basis 

van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) 
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Een gelijkaardige evolutie wordt teruggevonden in de cijfers voor pluimvee. Waar het aantal 

dieren met 4,2 % toenam, verdween 3,2 % van de pluimveebedrijven zodat er in 2010 nog 

2.018 Vlaamse pluimveebedrijven zijn (3.642 in België). Het aantal melkkoeien blijft min of 

meer status quo op ongeveer 285.000 melkkoeien in productie in Vlaanderen, maar het aantal 

melkkoeien blijft lager dan voor de inkrimping van de veestapel na de invoering van de 

verstrengde mestwetgeving. De totale rundveestapel bleef nagenoeg stabiel t.o.v. 2008 (FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2010; Platteau et al., 2010). 

 

2.1.3 Landgebruik 

Van de totale Vlaamse grondoppervlakte wordt volgens het kadaster meer dan de helft 

gebruikt en beheerd door de landbouw (8.251 km² in 2009)8. De totale oppervlakte 

cultuurgrond (ook wel BLO: benutte landbouwoppervlakte) vertoont de laatste jaren een licht 

dalende tendens, die zich ook in 2010 doorzette (-0,5 % t.o.v. 2009). In 2010 telde Vlaanderen 

616.866 ha cultuurgrond, waarvan meer dan de helft wordt benut voor de veehouderij, wat 

het belang van deze sector in Vlaanderen onderstreept (Platteau et al., 2009; FOD Economie, 

KMO, Middenstand en Energie, 2010).  

 

Verschuivingen tussen teelten 

Het teeltpatroon is onderhevig aan verschuivingen ingegeven door rendabiliteit, zoals 

kostenbesparing (door verhoogde efficiëntie in de voederteelt) en omschakeling naar meer 

winstgevende teelten (uitbreiding en/of omschakeling). Zo moet blijvend gras dikwijls plaats 

maken voor gewassen met een hogere rendabiliteit (Wustenberghs et al., 2007). De meest in 

het oog springende evolutie bij de landbouwgewassen is de achteruitgang van het grasland (-

15 %) (Figuur 12). Het totaal grasland maakte in 1990 nog 42 % van de BLO uit. In 2009 was dit 

nog slechts 35 %, waarbij vooral het blijvend grasland achteruit gaat (-52.593 ha of -25 %). Dit 

terwijl het behoud van het blijvend grasland was ingevoerd als voorwaarde voor het bekomen 

van inkomenssteun, door de Mid Term Review (MTR) van het Europese landbouwbeleid 

(Platteau et al., 2009; Overloop, 2010). 

Het areaal van akkerbouwteelten steeg van 51 % in 1990 naar 57 % in 2009. De teelt van maïs 

(korrelmaïs + voedermaïs) kende een enorme opgang, vooral tussen 1990 en 2001 (stijging 

met 88.808 ha of 95 %). De laatste jaren blijft het maïsareaal vrij stabiel. 

 

                                                           

8
 Dit begrip omvat de voornaamste categorieën van door landbouw in beslag genomen terreinen. Ten 

behoeve van classificatie dient hier voor elke categorie de zgn. “bruto oppervlakte” in aanmerking te 
worden genomen. Agrarische terreinen omvatten ook de gronden ingenomen door gebouwen, erven en 
bijgebouwen van hoeven, en de permanent onbeteelde terreinen, zoals onbeteelde percelen, dijken, 
paden, sloten, veengebieden en aardwallen. 
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Figuur 12: A: Evolutie areaal benutte landbouwoppervlakte (BLO), akkerbouwteelten, 

grasland, tuinbouwteelten; B: Evolutie areaal akkerbouwteelten en grasland 

(Vlaanderen, 1990-2009). Akkerbouw: granen, nijverheidsgewassen, maïs (incl. 

voedermaïs), bieten (incl. voederbieten), aardappelen, overige voedergewassen; 

grasland: permanent en tijdelijk grasland (Bron: MIRA (VMM) op basis van FOD Economie, 

KMO, Middenstand en Energie) 

 

 

 

Duidelijke verliezers zijn de granen (excl. korrelmaïs), waarvan het areaal tussen 1990 en 2003 

daalde met 35.190 ha (-30 %). De laatste jaren stabiliseert hun areaal zich op iets meer dan 

90.000 ha. Het bietenareaal daalt nog steeds (-49 % sinds 1990). De voederbiet is aan het 

verdwijnen, maar ook de suikerbiet ziet zijn areaal verkleinen. Suikerbieten zetten de dalende 
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lijn verder, als gevolg van de inlevering van Belgisch suikerbietenquotum in het kader van een 

Europese herstructurering van de suikersector. Het areaal aardappelen schommelt sterk van 

jaar tot jaar, onder invloed van de marktsituatie. De opkomst van koolzaad voor biodiesel de 

laatste jaren kan de sterke achteruitgang van de andere nijverheidsgewassen niet 

compenseren. Het areaal braakland is tussen 2007 en 2009 praktisch gehalveerd (afschaffing 

van de verplichte braaklegging) (Wustenberghs et al., 2007; Platteau et al., 2009; Overloop, 

2010). 

 

Biologische landbouw 

De biologische landbouw kan beschouwd worden als een voortrekker in milieuvriendelijke 

productiemethoden. De bodemvruchtbaarheid wordt behouden door een uitgebreide 

teeltrotatie en door het gebruik van organische meststoffen en groenbedekkers. In de veeteelt 

ligt de nadruk op dierenwelzijn, preventieve gezondheidszorg en biologisch geteeld veevoeder. 

Minerale mest, synthetische chemische bestrijdingsmiddelen, voeder met groeistimulatoren of 

antibiotica en genetisch gewijzigde organismen zijn wettelijk verboden (Samborski & Van 

Bellegem, 2010). 

In 2009 waren er in Vlaanderen 242 biologische producenten, waarvan het merendeel 

gespecialiseerd in plantaardige productie. Het biologisch areaal bedroeg 3.658,81 ha, wat een 

stijging is met 4,8 % t.o.v. 2008, en overeenstemt met ongeveer 0,6 % van het Vlaamse BLO. 

Van dit totale areaal was 597,47 ha in omschakeling (+63,1 % t.o.v. 2008), wat wijst op een 

grotere groeimarge in de toekomst. De sterkste stijger is de productie van biologisch fruit, met 

een toename in areaal van 43,6% in vergelijking met het voorgaande jaar. Het totaal aantal 

dieren dat werd gehouden volgens biologische productiemethoden was licht gestegen (van 

217.986 naar 243.491), maar deze toename is volledig toe te schrijven aan een sterke stijging 

bij de legkippen (+67 %). Andere diercategorieën bleven min of meer gelijk in aantal, of kenden 

een sterke achteruitgang (schapen en geiten: -38 %) (Samborski & Van Bellegem, 2010). 

 

Agromilieumaatregelen 

Een agromilieumaatregel is een vrijwillige overeenkomst die de landbouwer afsluit met de 

Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) of de 

Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling (ADLO) voor een periode van 5 jaar, meestal op 

perceelsniveau. De overeenkomst kan betrekking hebben op het natuurbeheer op een 

landbouwbedrijf, het realiseren van bepaalde milieudoelstellingen, het toepassen van 

milieuvriendelijke landbouwproductiemethodes of het behoud van de genetische diversiteit. In 

ruil voor deze extra inspanningen ontvangt de landbouwer een vergoeding van de overheid 

(Wustenberghs et al., 2007).  

Wanneer het totale aantal en oppervlakte van agromilieumaatregelen in 2010 (Tabel 5 en 

Tabel 6) wordt vergeleken met deze van 2008 (Van Zeebroeck et al., 2009), valt op dat dit de 

laatste jaren sterk achteruit gaat. Hier speelt echter het effect van de uitdovende maatregel 

groenbedekking, welke bijzonder veel bijval kende: op het hoogtepunt (2006) waren er 8.378 

overeenkomsten lopende, goed voor 78.031 ha. In 2010 schoten er door het uitdovende 



 

 
22 

karakter nog slechts 729 overeenkomsten of 6.254 ha over. De verwarringstechniek in de teelt 

van pitfruit (7.390 ha) beslaat in het jaar van aanvang meteen ongeveer de helft van de 

potentiële oppervlakte (Van Zeebroeck et al., 2009; D’Haene et al., 2010).  

Hoewel de algemene trend licht toenemend is (met uitdovende maatregelen buiten 

beschouwing gelaten), gaat het in absolute aantallen veelal om slechts enkele honderden 

hectaren over een periode van twee jaar en kennen de maatregelen wellicht onvoldoende 

participatie om effecten op agrobiodiversiteit op landschapsschaal te behalen (D’Haene et al., 

2010). 

 

Tabel 5: Lopende overeenkomsten agromilieumaatregelen (Vlaanderen, 2010) (Bron: 

ALV) 

Maatregel aantal Oppervlakte (ha) 

Groenbedekking 
1
 729 6.254,05 

Biologische productiemethode 
1,2

 216 3.173,96 

Mechanische onkruidbestrijding 
1,2

 860 3.897,94 

Vlinderbloemige gewassen 
1,2

 1.368 5.342,25 

Milieuvriendelijke sierteelt 
1,2

 149 1.123,00 

Verwarringstechniek pitfruit 
2
 585 7.389,86 

1
 Beheerpakketten PDPO I; 

2
 Beheerpakketten PDPO II 

Tabel 6: Lopende beheerovereenkomsten (Vlaanderen, 2010) (Bron: VLM) 

Maatregel aantal Oppervlakte (ha) 

Soortenbescherming -akkervogelbeheer 243 135,93 

Soortenbescherming - hamster 7 6,18 

Soortenbescherming - weidevogelbeheer 353 973,74 

Botanisch beheer 208 313,03 

Beheersovereenkomst natuur 621 888,75 

Beheersovereenkomst water 2.009 29.429,79 

Erosiebestrijding 3.859 3.914,81 

Kleine landschapselementen 1.511 101,13 

Perceelsranden 5.782 1.515,04 

 

Natura 2000  

Om de soorten en habitats van Europees belang te behouden en te herstellen, is in Vlaanderen 

163.500 ha aangewezen als Natura 2000 gebied (Tabel 7). Ongeveer 33 % van deze 

oppervlakte is in landbouwgebruik. Hiervan is bijna de helft permanent of tijdelijk grasland 

(Hens, 2007). 

Tabel 7: Habitat- en Vogelrichtlijngebieden in relatie tot landbouwgebruik 

(Vlaanderen, 2006) (Bron: Hens, 2007 op basis van INBO en VLM) 

 
Vlaanderen (ha) Landbouwgebruik (ha) 

Aandeel in landbouwgebruik 

(%) 

Habitatrichtlijngebieden 101.891 19.606 19,2 

Vogelrichtlijngebieden 98.243 40.579 41,3 

Natura 2000 gebieden 163.500 53.866 32,9 
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2.2 DDEE  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIISSCCHHEE  SSIITTUUAATTIIEE  

2.2.1 Macro-economische indicatoren 

Het aandeel van de landbouw in de Belgische economie, dat al erg laag was, neemt nog verder 

af en is nu onder 1% gezakt. In 2009 produceerde de sector (inclusief jacht, bosbouw en 

visserij) 0,8% van het BBP, in 1980 was dat nog 1,13% (FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie, 2010). Niettegenstaande wordt de Vlaamse land- en tuinbouw gekenmerkt door een 

intensief karakter en een hoge productiviteit: op 0,47% van het Europese landbouwareaal en 

met 0,56% van de bedrijven werd in 2005 een eindproductiewaarde van 4,6 miljard euro of 

1,9% van de Europese landbouwproductiewaarde gerealiseerd (Platteau et al., 2006; Hens, 

2007). 

De eindproductiewaarde van de Vlaamse land- en tuinbouw bedroeg in 2008 een kleine 5 

miljard euro waarvan 8,5 % afkomstig is van de akkerbouw, 32,1 % van de tuinbouw en 59,4 % 

van de veeteelt (Tabel 8). De drie producten die het meeste bijdragen tot de omzet zijn 

varkensvlees, groenten en zuivel. De varkenssector draagt veruit het meest (44 %) bij tot de 

productiewaarde van veeteelt gevolgd door de zuivelproducten (21 %) en het rundvlees (20 %) 

(Bernaerts et al., 2009). De eindproductiewaarde van de verkoopsactieve Vlaamse land- en 

tuinbouwsector in 2010 wordt geraamd op 5.069 miljoen euro of een forse stijging t.o.v. 2009 

(+11%) (Bernaerts et al., 2010b). 

 

Tabel 8: Productierekening van de Vlaamse land- en tuinbouw (miljoen euro) (2000-

2009) (Bron: AMS) 

 2000 2005 2006 2007 2008* 2009* 

Eindproductie 4.689 4.493 4.682 4.959 4.941 4.483 

Intermediair verbruik 2.945 2.964 3.050 3.322 3.779 3.373 

    Veevoeders en stro 1.477 1.362 1.400 1.597 1.863 1.583 

    Meststoffen  136 129 144 160 212 154 

    Energie 327 380 406 402 483 387 

Bruto toegevoegde waarde 1.744 1.529 1.632 1.638 1.161 1.110 

Afschrijvingen 402 436 446 475 498 503 

Subsidies 176 240 279 300 323 319 

Netto toegevoegde waarde 1.518 1.333 1.464 1.463 987 926 

Aantal arbeidseenheden 51.849 47.384 45.769 44.552 43.853 42.204 

Netto toegevoegde waarde 

/arbeidseenheid (euro) 

29.272 28.135 31.997 32.838 22.507 21.941 

*:voorlopige cijfers 

 

Door een continue daling van het aantal arbeidseenheden (AE) vertoonde de netto 

toegevoegde waarde per arbeidseenheid nog een stijgende tendens tot 2007. Voor de 

landbouwers was 2007 dan ook op economisch vlak een zeer geslaagd jaar. Maar in 2008 was 

de netto toegevoegde waarde in tegenstelling tot de eindproductiewaarde uitzonderlijk laag 

(Tabel 8). Aan de basis hiervan liggen de sterk gestegen intermediaire kosten die niet 

doorgerekend kunnen worden in de omzetcijfers. Opvallend is de sterke stijging van de 

veevoederprijzen en de meststoffen vanaf medio 2007. Medio 2008 was de prijs van 
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meststoffen bv. 3 keer zo hoog dan enkele jaren voordien, maar in juni 2009 was deze prijs 

alweer bijna gehalveerd. Naast de gedaalde kosten lag in 2009 ook de productiewaarde 

beduidend lager dan in 2008. De onderliggende oorzaak hiervan waren de lage prijzen die 

landbouwers kregen voor hun producten (Bernaerts et al., 2009; Lauwers et al., 2009; 

Bernaerts & Demuynck, 2010a). 

 

2.2.2 Landbouwprijzen 

Voor de Vlaamse landbouwsector is een derde van de gebruikte landbouwgrond in eigendom, 

de overige twee derden worden gepacht. 

In 2008 varieerde de grondprijs in België tussen 25.000 en 50.000 euro/ha. Deze grote variatie 

in prijzen is vooral afhankelijk van de bestemming van de grond, de pachtwetgeving en de 

regio. Zo zijn weilanden 10 tot 15 % goedkoper dan akkers. Grond in intensieve vee- en 

tuinbouwstreken is opmerkelijk duurder dan in minder intensieve regio’s, en grond vrij van 

pacht is soms 20 tot 30 % duurder dan grond die nog voor jaren verpacht is. Ondanks de 

economische crisis daalde de prijs in 2009 niet. In minder land- en tuinbouw intensieve streken 

stabiliseerde de prijs maar in de meer intensieve regio’s was er zelfs nog een stijging waar te 

nemen met gemiddeld 4 tot 6 %. In Vlaanderen worden de hoogste prijzen voor 

landbouwgrond genoteerd in de streek rond Roeselare, de bloemenstreek rond Gent en de 

tuinbouwregio rond Mechelen (Vilt, 2009). 

Ook de pachten op de landbouwgronden worden jaar na jaar duurder en bedroegen in 2008 

225 euro/ha voor beteelde gronden en 215 euro/ha voor blijvend grasland (Figuur 13). Deze 

cijfers zijn echter gemiddelden voor gans België. In het Vlaams gewest zijn de pachten 

doorgaans zo’n 50 euro/ha duurder. Vooral in de provincie West-Vlaanderen worden de 

hoogste prijzen gerekend (Vilt, 2010). 

 

Figuur 13: Evolutie van de pachten (EUR/ha) (België, 1999-2009) (Bron: FOD Economie, 

KMO, Middenstand en Energie) 
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In onderstaande figuren worden de indices van de aankoopprijzen van de productiemiddelen 

(Tabel 9) en afzetprijzen van producten (Tabel 10) van verschillende groepen uit de land- en 

tuinbouw in België weergegeven. De afzetprijzen zijn gebaseerd op de verkoop van 

landbouwproducten buiten de landbouwsector. Het indexcijfer is hoofdzakelijk bedoeld om de 

evolutie van de prijzen te analyseren. In Tabel 10 staan de gemiddelde afzetprijzen voor enkele 

landbouwproducten. 

 

Tabel 9: Evolutie van de gemiddelde aankoopprijzen (euro) voor verschillende 

landbouwproducten (België, 2001-2009) (Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie) 

  2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zaai- en pootgoed  91,2 95,3 95,5 100,0 100,0 100,0 116,1 119,7 125,7 

Fok- en gebruiksvee  110,7 86,7 85,4 95,1 100,0 106,0 76,7 88,4 91,9 

Energie  81,4 81,6 81,6 79,8 100,0 109,2 115,1 143,7 114,4 

Bestrijdingsmiddelen  96,7 96,7 96,7 96,7 100,0 101,1 103,2 105,9 105,9 

Meststoffen  93,8 87,9 89,9 94,9 100,0 104,7 122,9 224,5 152,2 

Veevoeders  99,7 99,2 108,3 108,2 100,0 104,1 117,5 127,1 101,7 

Onderhoud gebouwen & materiaal 93,1 96,2 98,9 98,1 100,0 108,4 114,1 119,0 117,3 

Overige goederen en diensten  98,8 101,1 102,3 94,5 100,0 102,2 105,1 110,6 111,1 

Investeringen  89,0 90,9 92,0 94,2 100,0 106,4 111,2 117,8 128,4 

Lonen  90,7 94,1 97,4 98,6 100,0 101,1 104,9 106,0 108,4 

Interesten  111,2 107,7 107,7 105,4 100,0 108,8 122,8 125,9 127,1 

 

Tabel 10: Evolutie van de gemiddelde afzetprijzen (euro) voor verschillende 

landbouwproducten (België, 2001-2009) (Bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en 

Energie) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Voedertarwe (100 kg)  10,30 10,30 10,91 11,31 8,86 11,05 16,61 16,75 10,63 

Melk*  29,21 29,21 25,98 27,51 26,47 25,91 32,86 30,90 22,78 

Bruine eieren** 3,67 3,67 5,09 2,50 2,58 3,42 4,53 4,47 5,01 

Koeien dikbil (100 kg)  160,7 160,7 234,1 238,0 238,4 255,0 247,2 249,0 248,4 

Varkens (100 kg) 135,5 135,5 100,3 110,2 110,7 115,5 102,3 114,5 103,0 

Braadkuikens (100 kg)  78,1 78,1 74,1 73,1 77,6 69,8 85,6 89,0 82,5 

Kropsla (glas 10 stuks) 3,68 3,53 4,05 3,02 3,94 4,06 2,93 3,24 3,13 

Tomaat 7,62 7,18 8,09 13,28 11,93 11,68 14,43 12,22 13,05 

Prei (10 bussels) 8,28 8,42 7,57 2,79 4,00 8,69 6,96 6,83 7,78 

*: 100 kg, 38 g vet en 33,5 g eiwit per liter 

**: per 100 stuks van 62,5 g exclusief toeslag in functie van hoeveelheid en kwaliteit. 

 

2.2.3 Bedrijfseconomische indicatoren  

Het gemiddeld familiaal arbeidsinkomen per familiale arbeidskracht (FAK) voor 

landbouwbedrijven met beroepsmatig karakter bedroeg in 2007 25.517 euro, wat 

overeenkomt met 67,3 % van het vergelijkbaar inkomen (Tabel 11). Het vergelijkbaar inkomen 
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komt overeen met het gemiddelde brutosalaris van een voltijds tewerkgestelde 

loontrekkende. Het arbeidsinkomen per voltijdse arbeidskracht bedroeg in 2007 29.827 euro 

of 79 % van het vergelijkbaar inkomen. Het gemiddeld bedrijfsinkomen per FAK op een 

Vlaams landbouwbedrijf was in 2007 32.559 euro/FAK. Er zijn echter grote verschillen tussen 

de deelsectoren. In 2007 boekten de melkveehouderij en akkerbouw sterke resultaten, de 

varkens- en rundveehouderij deden het minder goed (Platteau & Van Bogaert, 2009). 

 

Tabel 11: Overzicht bedrijfsresultaten van de landbouwsector (Vlaanderen, 2005-2008) 

(Bron: AMS) 

 2005 2006 2007 2008 

Aantal bedrijven in steekproef 416 418 434 458 

Netto bedrijfsresultaat/ha cultuurgrond -417 -325 -424 -938 

Opbrengst per 1000 euro kosten 928 946 936 869 

Familiaal arbeidsinkomen/ha cultuurgrond 1.180 1.272 1.144 630 

Familiaal arbeidsinkomen per FAK 27.087 29.973 25.517 14.660 

Bedrijfsinkomen/ha cultuurgrond 1.427 1.555 1.462 983 

Bedrijfsinkomen per FAK 32.774 36.651 32.599 22.874 

FAK: Familiale arbeidskracht 

 

2.2.4 Arbeidsmarkt 

Volgens de mei-enquête 2009 waren er nog 58.635 personen tewerkgesteld op de Vlaamse 

land- en tuinbouwbedrijven. De schaalvergroting en automatisering hebben ervoor gezorgd 

dat de landbouwsector in Vlaanderen in 2009 meer dan 65.000 werknemers minder 

tewerkstelde dan in 1980. De afgelopen tien jaar alleen al verdween één op de vijf banen in de 

landbouwsector. Omgerekend naar voltijdse arbeidskrachten betekent dit 46.000 voltijdse 

arbeidskrachten of 1,5 per bedrijf. De arbeidsbezetting bleef overwegend familiaal (Tabel 12). 

Het merendeel van de arbeidskrachten waren mannen (65 %), maar bij de deeltijdse 

arbeidskrachten was de verhouding tussen mannen en vrouwen praktisch 1:1 (52 % en 48 %, 

respectievelijk)(NBB, 2010).  

 

Tabel 12: Tewerkstelling in de Vlaamse land- en tuinbouwsector (2001-2009) (Bron: FOD 

Economie, KMO, Middenstand en Energie) 

 2001 2005 2006 2007 2008 2009 

Aantal regelmatig tewerkgestelde personen 72.066 66.950 64.983 62.511 60.563 58.635 

Aantal voltijdse arbeidskrachten 53.107 49.717 48.114 46.783 46.000 44.590 

Familiaal 86 % 84 % 83 % 83 % 82 % 81 % 

 

2.2.5 Leeftijd bedrijfsleiders 

De gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders van beroepslandbouwbedrijven in Vlaanderen 

bedroeg in 2009 49,5 jaar en is de afgelopen 10 jaar continu gestegen. In 1999 bedroeg de 

gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders nog 46,2 jaar (Cazaux & De Regt, 2010).  
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2.2.6 Opvolging 

Slechts 13,8 % van alle bedrijven waarvan het bedrijfshoofd ouder is dan 50 jaar, heeft een 

vermoedelijke opvolger. Vooral de opvolging van kleinere bedrijven blijkt een probleem te zijn 

(Cazaux & De Regt, 2010). Op vlak van bedrijfstype en –oriëntatie is er een tendens naar steeds 

meer gespecialiseerde bedrijven waarbij er toch nog een beperking in risico wordt ingebouwd 

door bv. combinatie van 2 productietakken. Door de specialisatie kan er efficiënter en met 

meer kennis van zake gewerkt worden. Door het blijven aanhouden van een tweede 

productietak wordt het risico toch in zekere mate beperkt en gespreid, wat zeker in tijden van 

crisis belangrijk is (Calus et al., 2010). 

 

2.2.7 Opleidingsniveau 

Het opleidingsniveau van landbouwers is de laatste vijftig jaar gestegen. Van 1959 tot 2005 

steeg het percentage landbouwers met een basislandbouwopleiding van 4 tot 23 % en met een 

volledige landbouwopleiding van 1 tot 23 %. Van de starters heeft het merendeel nu een 

diploma hoger secundair landbouw, en ongeveer een vierde is hoger opgeleid (Platteau & 

Bogaert, 2009). Grotere bedrijven worden vaker geleid door bedrijfsleiders met een hogere 

opleiding (Cazaux & De Regt, 2010). De Vlaamse overheid kent ook subsidies toe aan erkende 

vormingscentra voor de organisatie van naschoolse opleidingen in de landbouwsector. In 2008 

konden dergelijke cursussen en stages rekenen op de belangstelling van 4.885 personen, allen 

tewerkgesteld in de landbouw (Deuninck et al., 2010). Personen die geen landbouwopleiding 

gevolgd hebben in het dagonderwijs, worden verplicht een startersopleiding te volgen als ze in 

aanmerking willen komen voor de vestigingssteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

(VLIF). 

 

2.2.8 Verbreding 

In 2008 telde Vlaanderen 4.377 landbouwers die minstens één verbredingsactiviteit 

uitoefenden. Met verbreding bedoelen we alle activiteiten, andere dan de productie, die tot 

extra inkomsten voor de landbouwer leiden. Er waren 399 actieve zorgboerderijen. Naar 

schatting zouden er zo’n 1.150 hoeveproducenten zijn in Vlaanderen waarvan 336 

geregistreerd bij ‘Fermweb’ en 230 gelabeld als ‘erkend verkooppunt hoeveproduct’ (Platteau 

& Bogaert, 2009). 
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2.3 LLEEEEFFMMIILLIIEEUU  

2.3.1 Water 

Het mestdecreet 

In 1991 werd de Europese Nitraatrichtlijn van kracht voor alle lidstaten van de Europese Unie 

(Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991) (Anonymous, 1991). In deze richtlijn 

werd o.a. een basiskwaliteitsnorm voor het grond- en oppervlaktewater vastgelegd op 

maximum 50 mg NO3 per liter. Net als in andere lidstaten werd ook in Vlaanderen deze norm 

niet overal gehaald en moesten hieromtrent maatregelen genomen worden. Eén van de 

oorzaken van de te hoge NO3-gehaltes in het grond- en oppervlaktewater was de intensieve 

Vlaamse landbouw. Om de bemesting te reglementeren werd voor Vlaanderen het 

mestdecreet opgesteld. Dit decreet werd op 23 januari 1991 goedgekeurd en is sindsdien een 

aantal keren grondig aangepast (Mestbank, 2009).  

Op 1 januari 2007 werd Mest Actie Plan 3 (MAP3) van kracht. In het Mestdecreet is 

opgenomen dat Vlaanderen volledig kwetsbaar is sinds 1 januari 2007. Voor dierlijke mest is in 

kwetsbare gebieden water volgens de Europese nitraatrichtlijn de bemestingsnorm maximaal 

170 kg N per ha per jaar. Verder zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de 

uitrijregeling, derogatievoorwaarden, methodes voor het opbrengen van mest, …. Daarnaast is 

in het Mestdecreet ook opgenomen dat er jaarlijks NO3-residumetingen worden uitgevoerd en 

dat er bepaalde maatregelen kunnen opgelegd worden. Verder is beschreven hoe de dierlijke 

productie en het mestoverschot van een bedrijf bepaald wordt en zijn bepalingen opgenomen 

over de mestverwerkingsplicht. Tenslotte is de mogelijkheid tot bedrijfsontwikkeling door 

overname van nutriëntenemissierechten (NER) of mestverwerking voorzien in het 

Mestdecreet, waarmee groeikansen voor de landbouwsector gecreëerd worden (Mestbank, 

2009). 

 

Waterkwaliteit in de MAP-meetpunten 

Sinds de zomer van 1999 werd het oppervlaktewatermeetnet van de VMM uitgebreid met 

voor de landbouw specifieke meetpunten nl. MAP-meetpunten. De mestwetgeving 

resulteerde in een daling van de NO3-concentratie in het oppervlakte- en grondwater tussen 

1999 en 2003 maar bleef daarna eerder stabiel (Figuur 14). De gemiddelde nitraatconcentratie 

en het percentage meetpunten met een normoverschrijding vertonen een parallel verloop. De 

daling tussen 1999-2000 en 2002-2003 hangt onder meer samen met de aanscherping van het 

mestbeleid vanaf 2000: strengere bemestingsnormen en afbouw van de veestapel. Tussen 

2003-2004 en 2007-2008 veranderde er weinig. In 2008-2009 was er opnieuw een duidelijke 

daling, die zich echter niet doorzette in 2009-2010. Toen overschreed meer dan 30 % van de 

meetpunten de nitraatnorm. Ook de P2O5-concentraties waren nog steeds te hoog (Figuur 15) 

(Mestbank, 2009; Platteau et al., 2009; Mestbank, 2010; Van Steertegem, 2010).  
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Figuur 14: Evolutie van het percentage MAP-meetpunten met een maximale 

concentratie die de nitraatconcentratie van 25, 50 en 75 mg/liter overschrijdt 

(Vlaanderen, 1999-2010) (Bron: Mestbank (VLM) op basis van VMM) 

 

 

Figuur 15: Evolutie van de orthofosfaatconcentratie in het MAP-meetnet (Vlaanderen, 

2007-2010) (Bron: Mestbank (VLM) op basis van VMM) 

 

 

De nitraatconcentratie van het grondwater wordt op drie verschillende dieptes bepaald. Op 

het minst diepe niveau dalen de gewogen gemiddelde nitraatconcentraties in het grondwater 

langzaam, vooral sinds het voorjaar van 2007. De waarde voor het voorjaar van 2010 was de 

laagste sinds het begin van de metingen in 2004. De tussentijdse uitzonderlijke verhoging 

tijdens het najaar van 2009 is te wijten aan de buitengewoon droge en warme klimatologische 

omstandigheden. Voor de diepere filterniveaus blijven de meetresultaten over de jaren heen 
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redelijk stabiel. Mogelijk is er een lichte doorslag van met nitraat verontreinigd grondwater 

naar het derde filterniveau. Er zijn dus aanwijzingen dat de genomen maatregelen in het kader 

van het mestbeleid zich voor het eerst en met enige vertraging in de meetresultaten 

weerspiegelen. De algemene nitraatinput naar het grondwater is licht verlaagd. Deze positieve 

evolutie is echter niet zichtbaar bij de toets aan de norm van 50 mg nitraat per liter (Mestbank, 

2010; Van Steertegem, 2010). 

 

2.3.2 Bodem 

Afzet van meststoffen op het land  

Aangezien geheel Vlaanderen sinds 1 januari 2007 als kwetsbare zone aangeduid is, is de 

mestafzetmogelijkheid beperkter. In 2007 bedroeg de totale dierlijke mestproductie 

150 miljoen kg N en 26,1 miljoen kg fosfor (P) of 59,8 miljoen kg difosforpentoxide (P2O5) 

(Figuur 16). Ten opzichte van 1990 was in 2007 de productie van N met 17 % gedaald en van P 

met 25 % door afbouw van de veestapel en een verhoogde voederefficiëntie (Wustenberghs et 

al., 2007).  

Figuur 16: Dierlijke mestproductie per diersoort (Vlaanderen, 1990-2007) (Bron: ILVO op 

basis van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) 

 

 

In 2007 produceerden de runderen het grootste deel van de dierlijke mest (51 % van de N, 

45 % van de P), op de voet gevolgd door de varkens (38 % van de N, 43 % van de P) (Figuur 16). 

Pluimvee produceerde ongeveer 1/10 van de dierlijke mest (10 % van de N, 11 % van de P) en 

de overige dieren nog 2 %. Varkens en pluimvee zorgden voor het grootste deel van het 

mestoverschot, omdat deze dieren vaak werden gehouden op weinig grondgebonden 

bedrijven (Wustenberghs et al., 2007). 

De hoeveelheid dierlijke mest die op de landbouwbodem terecht komt, is lager dan de 

mestproductie. Door export, mestverwerking en N-verliezen, bevatte de dierlijke mest 
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gebruikt op Vlaamse landbouwgrond 100 miljoen kg N en 44,6 miljoen kg P2O5. De hoeveelheid 

mest die op het land mag gebracht worden zou in 2010 slechts 44 miljoen kg P2O5 en 108 

miljoen kg N mogen bedragen. Dit is zo bepaald in het Vlaamse milieubeleidsplan 2008-2010 

(MINA-plan 3+) (Mestbank, 2009). 

Om de efficiëntie van de dierlijke mest te verhogen en nutriëntenverliezen te verlagen, zijn er 

beperkingen op het tijdstip van bemesting. Zodoende is het belangrijk dat de landbouwers 

voldoende opslagcapaciteit voor hun dierlijke mest hebben. Voor pluimvee waarvan de mest 

in de stal blijft en afgevoerd wordt na elke ronde geldt die verplichting niet (Mestbank, 2009).  

Door de invoering van het Mestdecreet in 1991 werd er een limiet gesteld aan het gebruik van 

meststoffen. Met het eerste MAP kwam er een specifieke norm voor minerale mest en in 

2000, met MAP2, ook voor dierlijke mest. Doorheen de jaren leerden de landbouwers dan ook 

efficiënter omspringen met minerale mest en bemesting in het algemeen. Omdat met MAP3 

de bemestingslimieten vanaf 2007 verder verlaagd werden, kon een verdere afname van het 

minerale mestgebruik worden verwacht. Doordat er een groot overschot is aan dierlijke mest, 

wordt de bemestingsruimte immers zoveel mogelijk hiermee ingevuld (Figuur 17). De aan 

Vlaanderen toegekende derogatie geeft aan de landbouwers de mogelijkheid om gedurende 

de periode 2007 tot 2010, onder strikte voorwaarden, aan bepaalde gewassen meer dierlijke 

mest toe te dienen dan de norm van 170 kg N per hectare. Via deze derogatie wordt er extra 

mestafzetruimte gecreëerd en kan de landbouwer besparen op minerale meststoffen 

(Wustenberghs et al., 2007; Van Steertegem, 2008). 

De scherpe daling van het P minerale mestgebruik in 2007 kan toegeschreven worden aan 

twee factoren: 

 MAP3 zet een feitelijk verbod op het gebruik van P-meststoffen, met uitzondering van 

startfosfor. 

 Bovendien zijn de prijzen van minerale mest de laatste tijd sterk gestegen. Voor P 

begon die stijging reeds in de eerste helft van 2007. Gezien de verdere prijsstijgingen, 

mag verwacht worden dat landbouwers verder zullen besparen op zowel P als N 

minerale mest. 

Figuur 17: Relatieve en absolute (miljoen kg) evolutie van het gebruik van minerale 

meststoffen (Vlaanderen, 1990-2007) (Bron: ILVO op basis van Mestbank (VLM) en Campens 

& Lauwers (2002)) 
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De chemische bodemkwaliteit 

De Bodemkundige Dienst van België (BDB) heeft in functie van de textuur voor het organische 

koolstof (OC) gehalte en in functie van de textuur en het OC-gehalte voor de pH en P en kalium 

(K) gehalte 7 klassen afgebakend: van zeer laag tot zeer hoog. De middenklasse is de 

streefzone of de zone van optimale toestand. Tijdens de laatste twintig jaar vond er een hele 

evolutie plaats van de chemische bodemeigenschappen op onze percelen. Slechts een beperkt 

aantal Belgische akkerbouw- en weilandpercelen bevonden zich in de periode 2004-2007 in de 

streefzone (Boon et al., 2009; Bries, 2009). 

 

Figuur 18: Percentage akker- en weilandpercelen onder de streefzone van het 

organisch koolstofgehalte (België, 1982-2010) (Bron: VMM (MIRA) op basis van 

Bodemkundige Dienst van België) 

 

 

Het OC-gehalte van onze percelen ging sinds begin jaren ‘90 gemiddeld achteruit (Figuur 18) 

(Boon et al., 2009; Bries, 2009). Oorzaken van de daling in OC-gehalte zijn toenemende 

ploegdiepte in bepaalde regio’s; vermindering in de aanbreng van stabiele organische stof 

onder andere ten gevolge van de mestwetgeving, minder inploegen van oogstresten zoals 

tarwestro en de invloed van de recente klimaatopwarming. Een aantal studies suggereren dat 

een deel (maximum 10 tot 20 %) van de OC-afname in de bodem een gevolg zou zijn van het 

warmere klimaat en dus snellere afbraak van OC sinds het einde van de jaren tachtig (Sleutel, 

2005; ALBON, 2009; Bries, 2009). Het percentage percelen onder de streefzone van OC-gehalte 

daalde in 2007-2010 zowel in de akker- als in de weidepercelen. Het toenemend gebruik van 

groenbemesters, het inwerken van teeltresten, het toenemend areaal korrelmaïs en niet-

kerende grondbewerking kunnen deze evolutie voor akkerland gedeeltelijk verklaren. Voor 

weiland is er mogelijk de invloed van de beperkingen op scheuren van blijvende weiden sinds 

2005 (Van Steertegem, 2010). 

Na een jarenlange toename daalde sinds 2004 zowel het P- als K-gehalte lichtjes omdat de 

landbouwer steeds bewuster en op maat bemest. Dit is positief aangezien heel wat gronden 
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een ruime voorraad hebben zodat ze de volgende jaren enigszins kunnen profiteren van deze 

voorraad (Vanden Auwele et al., 2004; Boon et al., 2009; Bries, 2009; Van Steertegem, 2010). 

 

Erosie 

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw treedt erosie in Vlaanderen in toenemende mate op, 

doorgaans onder de vorm van water- en bewerkingserosie. Erosie is vooral een probleem in 

het zuidelijke deel van Vlaanderen. Deze heuvelachtige streek met veel leem- en 

zandleembodems is bijzonder gevoelig voor erosie. Het gemiddelde bodemverlies bedraagt er 

plaatselijk 10 tot meer dan 20 ton per hectare per jaar (Figuur 19). 

 

Figuur 19: Erosiegevoeligheid van de Vlaamse gemeenten (2006) (Bron: ALBON (LNE)) 

 

 
    zeer sterk     matig     weinig 

    sterk      zeer weinig 

 

In zijn totaliteit wordt in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 2 miljoen ton bodem door water 

geërodeerd. Ongeveer 0,4 miljoen ton geërodeerd bodemmateriaal komt er terecht in de 

waterlopen. Uit metingen blijkt dat de gewaserosiegevoeligheid toenam tussen 1990 en 2001 

door de vervanging van minder erosiegevoelige gewassen (bv. graangewassen en grasland) 

door sterk erosiegevoelige gewassen (bv. maïs, aardappelen en groenten in open lucht). Sinds 

2001 treedt echter een stagnatie op (Geelen, 2006; Bomans et al., 2007; Wustenberghs et al., 

2007). 
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2.3.3 Lucht 

Verzurende emissies door de landbouw in Vlaanderen 

De landbouw is de belangrijkste bron van de verzurende emissie in Vlaanderen (nl. 36 % in 

2008). Dit is in hoofdzaak te wijten aan de NH3-emissie uit de landbouw (nl. 93 %). De 

agrarische NH3-emissie was voor 94 % afkomstig van de dierlijke mest. 

De totale emissie van potentieel verzurende stoffen door de landbouw daalde in 2008 met 56 

% t.o.v. 1990, en met 3 % t.o.v. 2006 (Figuur 20). De NH3-emissies bekleden een dominant 

aandeel van 83 % in de potentieel verzurende emissies van de landbouw in 2008. Het aandeel 

van SO2 bedroeg 5 %, en dat van NOx 12 %.  

 

Figuur 20: Potentieel verzurende emissie van de landbouw (Vlaanderen, 1990-2008) (Bron: 

MIRA (VMM)) 

 

De trendbreuk vanaf 2000 is het gevolg van het emissiearme uitrijden van dierlijke mest als 

gevolg van de daling van de veestapel. Dit leidde wel tot hogere N-concentraties in de bodem. 

De daling in de emissie van SO2 tussen 1990 en 1995 is vooral het gevolg van het lager 

zwavelgehalte in de stookolie, gebruikt in de verwarming van serres in de glastuinbouw 

(Wustenberghs et al., 2007; Overloop, 2010). 

Ammoniakemissie van de landbouw in Vlaanderen 

Ammoniak komt vrij uit dierlijke en minerale mest. Door de grote veestapel en de intensieve 

landbouwpraktijken, is de emissie van ammoniak in Vlaanderen hoog. 

Tijdens de periode 1990-2008 vertoonde de NH3-emissie uit de landbouw een opmerkelijke 

daling (Figuur 21). De emissie bedroeg 38,3 miljoen kg NH3 in 2008. Dat is een daling met 53 % 

t.o.v. 1990. Sinds in 1991 de Europese nitraatrichtlijn van kracht werd, heeft Vlaanderen 

immers stelselmatig maatregelen genomen om de dierlijke mestproductie in te perken en de 

schadelijke effecten te verminderen. De grootste daling van de NH3-emissie kwam er in 2000 (-
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32 % t.o.v. 1999) met het MAP2, dat de emissiearme toediening van mest verplichtte. De 

dalende trend zette zich na 2000 verder, onder meer door de verdere inperking van de 

veestapel. Sinds 2005 stagneert de emissie. De emissie uit gebruik van minerale mest lijkt 

stabiel, maar de NH3-emissie die optreedt bij mestverwerking is slechts ten dele begroot in 

deze cijfers (Wustenberghs et al., 2007; Overloop, 2010; Van Steertegem, 2010). 

In het kader van de Europees vastgestelde nationale emissieplafonds voor ammoniak geldt 

voor België vanaf 2010 een emissieplafond van 74 kton. Het beleidsdoel (MINA-plan 3+) is een 

totale Vlaamse NH3-emissie van 45 kton in 2010. De NH3-emissie buiten de landbouw in 

Vlaanderen bedroeg 3,2 miljoen kg in 2008. Daarmee is het doel voor 2010 nu al bereikt. 

Evenwel wordt er gestreefd naar een verdere daling tot 40,7 miljoen kg (streefdoel MINA-

plan3+). Dit kan door verdere uitbreiding van emissiearme stalling en een verlaagde N-inhoud 

van veevoeders in de varkens- en pluimveehouderij. Ook bij mestverwerking dienen de 

emissies onder controle gehouden te worden (Van Avermaet et al., 2006; Wustenberghs et al., 

2007). 

 

Figuur 21: Ammoniakemissie volgens bron (1990-2008) in Vlaanderen (Bron: MIRA 

(VMM)) 

 

 

Emissie van broeikasgassen door de landbouw 

De emissie van broeikasgassen door de landbouw is een gevolg van de methaanvergisting in de 

dierlijke spijsvertering en in mestopslag, de productie van N2O uit biologische processen, het 

gebruik van fossiele brandstoffen (CO2- en N2O-emissie) en de emissie van CO2 door de daling 

van de OC-voorraad in de bodems. 

Het relatief grote aandeel van de landbouw (nl. 11 % van de totale Vlaamse 

broeikasgasemissie) is te wijten aan het feit dat 56 % van de Vlaamse N2O-emissie uit de 

landbouw komt, grotendeels direct uit de bodem (Figuur 22). Bovendien komt ook 76 % van de 

Vlaamse CH4-emissie uit de landbouw. Aangezien N2O en CH4 respectievelijk een 298 en 25 

keer zwaarder broeikaseffect hebben dan CO2, komt de landbouw aan een groter aandeel in 
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de totale broeikasgasemissie dan de economische grootte en het energiegebruik van de sector 

doet vermoeden (Maertens et al., 2010; Van Steertegem, 2010).  

In 2008 bedroeg de totale emissie van broeikasgassen uit de Vlaamse landbouw 8.385 kton 

CO2-eq, een daling met 18 % t.o.v. 1990. Deze afname is hoger dan de daling van de totale 

emissie van broeikasgassen in Vlaanderen. De daling is voornamelijk het gevolg van een daling 

van de veestapel en ook het rationeler energiegebruik in de glastuinbouw (Maertens et al., 

2010).  

Inspanningen om de emissies verder te reduceren, dienen gezocht te worden in een rationeel 

energiegebruik in de glastuinbouw en in het aanwenden van CO2-neutralere brandstoffen. 

Mestverwerking met vergisting tot biogas leidt ook tot lagere emissies. Een aangepaste 

teeltrotatie, beredeneerde bodembewerkingen, beter beheer oogstresten, … heeft een 

positief effect op de OC-voorraad in de landbouwbodems en kunnen de bodememissie 

beperken (Reubens et al., 2010; Maertens et al., 2010). 

 

Figuur 22: Aandeel van de broeikasgassen in de landbouw (Vlaanderen, 2008) (Bron: 

MIRA (VMM) op basis van Energiebalans Vlaanderen (VITO)) 

 

 

Emissie van fijn stof door de landbouw 

Fijn stof (ook 'zwevend stof' genoemd) is een mengsel van deeltjes van uiteenlopende 

samenstelling en afmeting in de lucht. De deeltjes worden ingedeeld in fracties op basis van 

hun grootte. PM10, PM2,5 zijn de fracties van de deeltjes (of particulate matter (PM)) met een 

aërodynamische diameter kleiner dan respectievelijk 10 en 2,5 µm. Deze fracties worden 

gezien als enkele van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die leiden tot nadelige 

gezondheidseffecten. Fijn stof ontstaat bij elke verbranding en is bijgevolg ook een probleem 

van serreverwarming en van landbouwmotoren. Daarnaast ontstaat ook stof in stallen en bij 

bewerking van landbouwgronden (Torfs et al., 2007; Overloop, 2010). De rundveehouderij is 

belangrijk omdat naast de stalemissies ook de emissies uit tractoren ingezet bij de gras- en 

maïsteelt voor runderen en de emissies uit bodembewerking van grasland in rekening worden 

gebracht (Campens, 2010). Zeer fijn stof, PM2,5, wordt vooral geproduceerd bij de 

verbranding van diesel en stookolie. In 2008 produceerde de landbouw 1.915 ton van de 
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fractie PM2,5 (Figuur 23). Dit was 18 % van de totale Vlaamse PM2,5-emissie. De 

landbouwuitstoot is sinds 1995 met 28 % gedaald. Deze daling hangt samen met het dalende 

energiegebruik in de landbouw en met de omschakeling naar aardgas in de glastuinbouw. De 

glastuinbouw heeft een aandeel in de PM2,5 emissie van 16 % ten opzichte van de landbouw, 

terwijl de veeteelt een aandeel van 44 % heeft (Overloop, 2010).  

De landbouw is met 602 ton stof van de fractie PM10 de belangrijkste bron van PM10-emissie 

in Vlaanderen in 2008, met 38 % van de totale emissie. Het gaat daarbij voor 43 % om het stof 

dat opwaait bij de bewerking van de landbouwgronden. Ten opzichte van 1995 is de uitstoot 

van PM10 uit de landbouw met 13 % gedaald (Overloop, 2010). 

 

Figuur 23: Emissie van fijn stof door de landbouw (Vlaanderen, 1995-2008)(Bron: MIRA 

(VMM)) 

 

 

2.3.4 Gebruik van inputs 

2.3.4.1 Nutriënten 

De bodembalans van de landbouw bestaat aan de inputzijde uit de hoeveelheden nutriënten 

(N en P) die de landbouwbodem binnenkomen (mest, atmosferische depositie, biologische 

stikstoffixatie, zaaigoed). De outputzijde bestaat uit de hoeveelheden die de landbouwbodem 

verlaten: nutriënten opgenomen door planten, de NH3-emissie uit de bodem en mest en de 

overige emissies naar het milieu die via de landbouwbodem passeren. Deze laatste stroom is 

het overschot op de bodembalans en is een indicator voor het verlies van nutriënten uit de 

landbouwbodem naar het milieu (Wustenberghs et al., 2007).  

Ten opzichte van 1990 daalden het N- en P-overschot in 2007 met respectievelijk 68 en 95 % 

(Figuur 24). Dit komt door de afname van de veestapel, het sterk verminderde gebruik van 

minerale meststoffen, de toenemende mestverwerking, de verhoogde voederefficiëntie en 

toename van de gewasafvoer door productiviteitsstijgingen. De doelstelling voor 2010, zoals 
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bepaald in het MINA-plan 3+ (2008-2010), bedraagt 70 kg N/ha. Deze doelstelling is afgeleid 

uit de kwaliteitsnorm (50 mg nitraat/l) voor drinkwater (Wustenberghs et al., 2007).  

 

Figuur 24: Evolutie van het stikstof- en fosforoverschot (kg/ha) op de bodembalans in 

vergelijking met de doelstellingen voor 2010 (Vlaanderen, 1990-2007) (Bron: ILVO op 

basis van FOD Economie, KMO, Middenstand en Economie, VLM, VMM en VITO) 

 

 

Als indicatieve doelstelling (2010) voor P werd 3,6 kg P/ha vooropgesteld. In 2007 bedroeg het 

overschot 53 miljoen kg N of 80 kg N/ha, exclusief NH3-emissie. De afstand tot de doelstelling 

bedraagt dus 6,6 miljoen kg N of 10 kg N/ha. Voor P bedroeg het overschot 2,6 kg P/ha of 1,7 

miljoen kg P in 2007 en is bijgevolg de indicatieve doelstelling bereikt. Als nieuwe maatregelen 

een zelfde vooruitgang toelaten als in het verleden, dan kan de doelstelling ook bereikt 

worden tegen 2010 voor N. Vergeleken met het buitenland, kampt Vlaanderen nog steeds met 

een groot overschot (Wustenberghs et al., 2007; Overloop, 2010). 

 

2.3.4.2 Energie 

Energiegebruik in de landbouw 

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), berekent jaarlijks de 

Energiebalans voor Vlaanderen (Aernouts & Jespers, 2007). De daling in energiegebruik sinds 

2004 is in 2009 fors gekeerd. Ten opzichte van 2008 steeg het gebruik met 15 % door een 

toenemend gebruik van aardgas in warmtekrachtkoppeling (WKK) installaties in de 

glastuinbouw, die deels ook elektriciteit produceren voor het net. Deze elektriciteit wordt dus 

niet door de glastuinbouw gebruikt. Ook de aangegroeide veestapel in 2009 geeft een 

minieme stijging van het energiegebruik. De rubriek overige omvat off-road emissies in de 

bosbouw en de groenvoorziening (Figuur 25) (Van Steertegem, 2010). 
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Binnen de landbouw gebruikte de glastuinbouw de meeste energie: 59 % in 2008. Het doel van 

-15 % uit MINA-plan 3 (2003-2007) in de glastuinbouw tussen 1990 en 2005 wordt echter 

blijvend behaald sinds 2006 en dit terwijl deze deelsector nog uitbreidde (Lenders et al., 2008; 

Lenders & Jespers, 2009; Van Steertegem, 2010). 

 

Figuur 25: Energiegebruik in de landbouw per deelsector (Vlaanderen, 1990-2009) 

(Bron: MIRA (VMM) op basis van Energiebalans Vlaanderen (VITO)) 

 

 

Meer schone brandstoffen 

Er doet zich ook een opmerkelijke evolutie naar ‘schonere’ energiebronnen voor, grotendeels 

op rekening van de glastuinbouw te schrijven in de jaren 90 (Figuur 26). Het gebruik van 

aardgas is ten koste van steenkool en zware stookolie meer dan verviervoudigd.  

 

Figuur 26: Energiegebruik in de landbouw per energiedrager (Vlaanderen, 1990-2007) 

(Bron: MIRA (VMM) op basis van Energiebalans Vlaanderen (VITO)) 
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Beleidsdoel in het Vlaamse Klimaatbeleidsplan (2006-2012) tegen 2013 voor de glastuinbouw 

is dat 75 % van de energie uit aardgas of hernieuwbare energiebronnen komt. In 2007 bedroeg 

het aandeel aardgas 27 % voor de glastuinbouw. Sinds 2005 doet ook biomassa als 

energiebron zijn intrede in de landbouw, meer bepaald in de glastuinbouw (8 % in 2009) (Van 

Steertegem, 2010).  

 

2.3.4.3 Watergebruik 

In vergelijking met andere Europese landen is de beschikbare watervoorraad in Vlaanderen 

zeer laag. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het gestegen watergebruik door de 

aangroeiende bevolking en daarnaast de vervuiling van het beschikbare drinkwater (Messely et 

al., 2008). 

Het totale watergebruik in de Vlaamse landbouw wordt geschat op 67 miljoen m³ in 2005 

(Figuur 27). Daarbij werd ongeveer 2/5 gebruikt door de veestapel (inclusief de reiniging van 

de stallen en melkhuisjes) en 3/5 in de plantaardige productie. Glastuinbouw was de grootste 

gebruiker, gevolgd door de intensieve veehouderij. Lokaal was ook de pluimveehouderij 

belangrijk. Deze cijfers omvatten ook het watergebruik voor irrigatie in open lucht, goed voor 

19 miljoen m³ in de akkerbouw, blijvende teelten en tuinbouw open lucht. Daarmee was de 

landbouw goed voor ongeveer 9 % van het Vlaamse watergebruik, exclusief koelwatergebruik 

in 2003. De evolutie 2000-2005 maskeert een daling van het watergebruik door de veeteelt 

met 3,9 miljoen m³ als gevolg van de inkrimping van de veestapel (D’Hooghe et al., 2007; 

Lenders et al., 2008).De landbouwsector gebruikte in 2008 voornamelijk diep grondwater (40 

%) ( 

Figuur 28). De verdeling van het gebruik van watertypes verschilde voor de verschillende 

deelsectoren in de landbouw (D’Hooghe et al., 2007; Messely et al., 2008; Lenders et al., 

2010). 

 

Figuur 27: Watergebruik in de landbouw per deelsector (Vlaanderen, 2000-2005) (Bron: 

MIRA (VMM)) 
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Figuur 28: Verdeling van de watertypes gebruikt in de landbouw (Vlaanderen, 2005-

2008) (Bron: MIRA (VMM)) 

 

 

Het MINA-plan 3 (2003-2007) stelt een daling van het totale watergebruik voorop tot 43 

miljoen liter per jaar tegen 2015. Extra inspanningen dringen zich, zoals alternatieven 

aanwenden voor het grondwatergebruik en door hoogkwalitatieve waterbronnen voor te 

behouden voor toepassingen die dit het meest vereisen. In termen van duurzame 

waterbronnen geniet hemelwater de voorkeur, gevolgd door oppervlaktewater, grondwater 

en ten slotte leidingwater (Meul et al., 2006; D’Hooghe et al., 2007; Wustenberghs et al., 2007; 

Messely et al., 2008).  

 

2.3.4.4 Gewasbeschermingsmiddelen 

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in Vlaanderen betreft de hoeveelheid 

actieve of werkzame stof en niet de handelsformuleringen welke nog allerlei hulpstoffen 

bevatten. De bepaling van het gebruik in Vlaanderen is moeilijk omdat de registratie van de 

verkoop op federaal niveau plaatsvindt en het gebruik van elk middel in de diverse teelten 

en/of toepassingsgebieden onvoldoende gekend is (Claeys et al., 2007; Wustenberghs et al., 

2007).  

Het gebruik van GBM in de landbouw is tussen 1990 en 2008 met 24 % gedaald (Figuur 29). Dit 

was grotendeels te danken aan de tuinbouw. Tussen 1990 en 2008 was het gebruik van GBM 

in de tuinbouw, ondanks het toenemende areaal, met 36 % gedaald. Het gebruik in de 

akkerbouw, vnl. aardappelteelt, schommelt sterk van jaar tot jaar, maar bevond zich in 2008 9 

% onder het niveau van 1990. De fungiciden maken het grootste deel van de verkochte GBM 

voor landbouwkundig gebruik uit (MIRA, 2011).  
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Figuur 29: Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Vlaanderen, 1990-2008) (Bron: 

MIRA op basis van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en 

Vakgroep Gewasbescherming (UGent)) 

 

 

Het gebruik van GBM verandert afhankelijk van nieuw geïntroduceerde middelen, van 

klimatologische omstandigheden, van nieuwe (meer resistente) gewasvariëteiten en van 

wetenschappelijke ontwikkelingen (vb. betere spuitinstallaties). Diverse instanties (bv. 

proefstations, voorlichtingsdiensten) stellen spuitschema’s voor of leggen die zelfs op aan de 

gebruikers. Labels (bv. Flandria, een kwaliteitslabel voor groenten en fruit) leggen eveneens 

beperkingen op qua selectie van de gebruikte GBM. Vooral onder invloed van het Europees 

herzieningsprogramma worden bepaalde actieve stoffen niet meer toegelaten of worden 

gebruiksbeperkingen opgelegd. De daling van het gebruik in de landbouw is ook te danken aan 

de introductie van geïntegreerde en biologische bestrijding (fruitteelt) en een 

gebruiksbeperking door strengere residucontroles (groenteteelt) (Claeys et al., 2007; 

Wustenberghs et al., 2007). 

 

Milieudruk door gewasbescherming in de landbouw 

GBM in de landbouw worden gebruikt om de oogst te beschermen tegen en te genezen van 

aantastingen door insecten, schimmels en niet gewenste kruidachtige planten. Het gebruik, 

uitgedrukt in kg actieve stof, geeft geen goede indicatie van de milieu-impact, omdat elke GBM 

een specifieke giftigheid en neveneffecten heeft. De milieudruk van GBM kan onder andere 

weergegeven worden door de som van de jaarlijkse verspreidingsequivalenten (ΣSeq) per 

GBM. Deze indicator geeft naast het gebruikte volume actieve stoffen een beeld van de 

milieubelasting voor waterorganismen. Hierbij wordt het jaarlijkse gebruik van de beschouwde 

middelen gewogen op hun (eco)toxiciteit (in dit geval voor waterorganismen) en verblijftijd in 

het milieu (Claeys et al., 2007; Wustenberghs et al., 2007). 
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Figuur 30: Druk op het waterleven door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 

(Vlaanderen, 1990-2008) (Bron: Vakgroep gewasbescherming (UGent) op basis van FOD 

Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) 

 

 

Als doel stelde de Vlaamse Milieuoverheid tegen 2010 de halvering van de druk op het 

waterleven voorop in het MINA-plan 3+. Sinds 2002 schommelt de indicatorwaarde rond de 

doelstelling. In 2008 werd ze net gehaald (reductie van 52 %) (Figuur 30). De druk op het 

waterleven is dus sterker gedaald dan het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

Bovenop de oorzaken die de evolutie van het totale gebruik verklaren, is er immers het 

federale beleid dat er op gericht is de meest toxische middelen uit de handel te nemen (Van 

Steertegem, 2010). 

 

2.3.5 Biodiversiteit 

De schaalvergroting en intensivering kent vooral economische voordelen in termen van een 

hogere productiviteit en efficiëntieverhoging. Daar staan echter tal van negatieve gevolgen 

voor milieu en natuur tegenover. Schaalvergroting betekent in eerste instantie dat percelen 

gemiddeld groter worden. Grotere percelen betekenen logischerwijs de afname van de lengte 

aan perceelbegrenzingen en leiden zo tot het verdwijnen van vele lijn- en puntvormige 

elementen zoals akkerranden, houtkanten, houtwallen, bermen, hagen en andere 

karakteristieke kleine landschapselementen. Niet alleen de perceelsranden verdwijnen maar 

ook tal van andere elementen zoals poelen, bosjes, solitaire bomen, ... (Hermy & De Blust, 

1997; Oosterbaan et al., 2004; Dochy & Hens, 2005). 

Het verdwijnen van kleine landschapselementen betekent direct habitatverlies voor tal van 

soorten gebonden aan deze elementen. Voor bepaalde soorten vormen kleine 

landschapelementen een netwerk van corridors waarlangs ze zich veilig kunnen verplaatsen. 

Zo kunnen ze op zoek naar nieuwe leefgebieden en is uitwisseling van individuen binnen 

populaties mogelijk. Zo heeft het verdwijnen van akkerranden duidelijk negatieve gevolgen 

voor typische akkergebonden fauna & flora (Hermy & De Blust, 1997; Dochy & Hens, 2005; 

Bakker & van der Berg, 2000). Door het verdwijnen van poelen verdwijnen water- en 

oeverplanten, amfibieën, waterkevers en tal van andere watergebonden ongewervelden (bv. 
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Hermy & De Blust, 1997). Ook het verdwijnen van houtkanten en -wallen leidt tot de 

achteruitgang van tal van soorten die deze structuurelementen gebruiken om in te broeden, te 

foerageren of te schuilen (D’Haene et al., 2010).  

Van de 162 vogelsoorten die sinds 1900 in Vlaanderen regelmatig kwamen broeden, zijn er 20 

specifiek gebonden aan biotopen in het landbouwgebied (bv. veldleeuwerik). De helft van deze 

broedvogels gebonden aan landbouwgebied verdween (kemphaan, ortolaan) of de omvang 

van de populatie ging meer dan 20 % achteruit (8 soorten) tussen 1990 en 2002 (Figuur 31). 

Onderzoek heeft uitgewezen dat deze soorten sterk te lijden hebben onder de intensivering en 

schaalvergroting van de landbouw in West-Europa. In Vlaanderen was de achteruitgang van de 

landbouwvogels sterker dan in de omliggende landen. Steeds meer soorten uit het 

landbouwgebied komen op de rode lijst met ‘met verdwijnen bedreigd’, ‘bedreigd’ of 

‘kwetsbaar’. Sinds 2002 is de toestand van de landbouwvogels redelijk stabiel (Overloop, 2010; 

Van Daele et al., 2010).  

 

Figuur 31: Evolutie van broedvogels verbonden aan de landbouw tussen 1990 en 2002 

in Vlaanderen (Bron: MIRA (VMM op basis van Natuurindicatoren (INBO))  

 

 

Door de schaalvergroting en andere ontwikkelingen in het agrarisch gebied wordt ook het 

areaal aan ecologisch waardevolle agrarische (deel)gebieden steeds kleiner en treedt 

fragmentatie op, waardoor ze hun essentiële rol voor agrobiodiversiteit niet meer (optimaal) 

kunnen vervullen. Daarnaast kunnen kleine landschapselementen een verbindende functie 

hebben, niet alleen tussen natuurgebieden maar ook tussen ecologisch waardevolle 

fragmenten in het landbouwgebied (Hermy & De Blust, 1997). 

De grote variatie aan gewassen heeft plaats gemaakt voor (vaak regio-gebonden) specialisaties 

naar één specifieke gewasteelt (marktgerichte teelten zoals bv. groenten, fruit, suikerbieten 

en/of voederteelten i.f.v. de veeteelt zoals bv. maïs). Met het verdwijnen van sommige teelten 

verdwenen ook de typische omstandigheden die met deze teelten samenhingen en daarmee 

tal van specifieke akkerplanten (Bakker & Van der Berg, 2000). De hoge mate van specialisatie 

gaat eveneens gepaard met een vaak zeer beperkte teeltrotatie, wat de heterogeniteit van het 

landbouwlandschap evenmin ten goede komt (D’Haene et al., 2010).  
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Drainage en andere ingrepen op de waterhuishouding worden in eerste instantie toegepast 

met het oog op ‘verbeteren’ van zogenaamde ‘waterzieke’ gronden voor landbouwdoeleinden. 

Door egalisatie en drainage zijn vrijwel alle extreme vormen van waterhuishouding verdwenen 

en daarmee ook de biotopen van de hierop gespecialiseerde soorten. Verdroging is één van de 

belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vochtige, grondwaterafhankelijke grasland-

gemeenschappen zoals bv. dotterbloemgraslanden, zilverschoongraslanden en graslanden met 

grote vossenstaart (Dumortier et al., 2003). Verdroging heeft ook een invloed op de 

waterkwaliteit, die van belang kan zijn voor deze vegetaties. Verdroging kan immers leiden tot 

een verminderde toevoer van kwel en dus voor een verminderde invloed van (zwak) gebufferd 

grondwater, die de chemische samenstelling van de grond helpt bepalen (D’Haene et al., 

2010).  

Hetzelfde verhaal geldt voor vermesting. Door het veralgemeend gebruik van meststoffen en 

de doorwerking van vermestende effecten zijn voedselarme of matig voedselarme condities 

quasi nergens meer te vinden in het agrarisch gebied (D’Haene et al., 2010).  
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33  MMEELLKKVVEEEEHHOOUUDDEERRIIJJ  VVLLAAAANNDDEERREENN  

3.1 AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

3.1.1 Het Vlaamse melkveebedrijf - productiecijfers 

In Vlaanderen is de melkveehouderij een sterk ontwikkelde sector. Uit de onderstaande kaart 

van Vlaanderen blijkt dat in bijna alle gemeenten melkvee wordt gehouden (Figuur 32). De 

Vlaamse Ardennen, het Meetjesland, Noord-Limburg, Voeren en de Antwerpse Kempen zijn 

streken waar de melkveesector een prominente economische plaats inneemt. 

 

Figuur 32: Economisch belang van de melkveehouderij, uitgedrukt als 

brutostandaardsaldo per Vlaamse gemeente (2009) (Bron: AMS op basis van FOD 

Economie - ADSEI) 

 
In het melkquotajaar 2007 (lopend van 1 april 2007 tot en met 31 maart 2008) telde 

Vlaanderen 277.343 melkkoeien in productie (2010: 285.125). Deze werden gehouden op 

6.914 bedrijven (2010: 6574), waarvan 3.901 bedrijven beschouwd kunnen worden als 

gespecialiseerd (Bernaerts et al., 2010a). Het aantal melkkoeien in Vlaanderen vertoonde een 

duidelijke neerwaartse trend (een daling van ruim 15% tussen 1997 en 2007), maar is de 

laatste jaren min of meer gestabiliseerd. Het bestaan van de melkquota in combinatie met 

een toegenomen melkproductie per koe, kunnen deze tendens verklaren (Platteau et al., 

2009). In overeenstemming met de globale trend, is er de laatste jaren ook een daling geweest 

in het aantal melkveebedrijven, zowel gemengd als gespecialiseerd. De daling van het aantal 

bedrijven is meer uitgesproken dan die van het aantal melkkoeien, wat wijst op 

schaalvergroting.  
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Gemiddeld bevonden zich in 2010 op de Vlaamse melkveebedrijven ongeveer 43 

producerende melkkoeien, tegenover gemiddeld 40 in 2006. De grootste bedrijven situeren 

zich in de provincie Antwerpen. De gemiddelde melkgift per melkkoe is continue gestegen, van 

gemiddeld 6.091 liter per koe in 2001 naar 7.034 liter per koe in 2008 (Bernaerts & Demuynck, 

2010). De verdeling van de melkveebedrijven op basis van het aantal melkkoeien op het bedrijf 

wordt weergegeven in onderstaande tabel (Tabel 13).  

 

Tabel 13: Indeling van de Vlaamse melkveebedrijven per grootteklasse (2009) (Bron: 

AMS op basis van FOD Economie - ADSEI) 

Aantal melkkoeien per bedrijf % Bedrijven % Melkkoeien 

1 tot 14 15,1 2,1 

15 tot 29 22,2 11,7 

30 tot 44 22,9 19,5 

45 tot 59 16,7 19,9 

60 en meer 23,1 46,8 

 

Er werd in Vlaanderen in de melkcampagne 2009/10 (lopend van 1 april 2009 tot en met 31 

maart 2010) 1.934 miljoen liter geleverd werd. Dat maakt 62,5 % uit van de nationale 

verkopen in deze categorie. Deze melkaanvoer is voor het grootste deel afkomstig van 

bedrijven uit West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De melkleveringen hebben betrekking 

op 6.215 producenten of een gemiddelde van 311.155 liter per producent.  

Het totale melkquotum in Vlaanderen bedraagt 1.989.661.869 liter. Door het quotastelsel 

varieerden de melkleveringen maar weinig van jaar tot jaar. Vanaf 1 april 2006 werd het 

quotum gedurende drie opeenvolgende tijdvakken met 0,5 % verhoogd. Vanaf 1 april 2008 

was er een bijkomende verhoging met 2 %, dit ter voorbereiding van een verdere liberalisering 

van de markt met het oog op het afschaffen van het quotastelsel in 2015.  

 

Tabel 14: Verdeling van de producenten en de melkleveringen per quotumklasse 

(Vlaanderen, 2009/2010) (Bron: AMS) 

Quotumklasse Producenten Melkleveringen 

(1.000 liter) Aantal % 1000 liter % 

<50 277 4,5 9.877 0,5 

50-100 465 7,5 32.114 1,7 

100-200 1.534 24,6 211.200 10,9 

200-300 1.153 18,6 265.831 13,7 

300-400 969 15,6 324.543 16,8 

400-500 677 10,9 291.246 15,1 

500-600 436 7,0 236.669 12,2 

600-700 306 4,9 195.346 10,1 

700-800 145 2,3 109.993 5,7 

>800 253 4,1 257.006 13,3 

Totaal 6.215 100 1.933.827 100 
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Zeventig procent van de Vlaamse melkveehouders hebben een quotum lager dan 400.000 

liter, waarbij de bedrijven met meer dan 400.000 liter quotum instaan voor meer dan de helft 

van de melkaanvoer (56,4%). Hoewel er nog relatief veel producenten over een quotum 

beschikken van minder dan 100.000 liter (12%), vertegenwoordigt deze groep een aandeel van 

slechts 2,2 % in de melkleveringen (Tabel 14).  

Voorlopige cijfers geven aan dat de Belgische melkveehouders voor het tijdvak van 1 april 2010 

tot 31 maart 2011 het quotum dat de Europese Unie ons land oplegde, niet hebben 

overschreden zodat er weer geen superheffing werd opgelegd. De geschatte cumulatieve 

onderschrijding voor het voorbije leveringsjaar bedraagt wel slechts 12 miljoen liter melk of 

0,35 % van de nationale melkproductie, tegenover 3,63% in het vorige tijdvak (Vilt, 2011b).  

 

3.1.2 Landgebruik 

In 2003 bezat een sterk gespecialiseerd melkveebedrijf een gemiddeld areaal van 32,5 ha 

beteelde oppervlakte. Een matig gespecialiseerd melkveebedrijf beschikte over een areaal van 

33,1 ha (Campens et al., 2007). De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond van sterk 

gespecialiseerde bedrijven liep in 2008 ondertussen op tot een gemiddelde van 38,1 ha (AMS, 

2008).  
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3.2 DDEE  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIISSCCHHEE  SSIITTUUAATTIIEE  

3.2.1 Macro-economische indicatoren 

In Figuur 33 wordt de evolutie weergegeven van de eindproductiewaarde van melk en 

melkderivaten voor Vlaanderen van het jaar 2000 tot 2009. Met een productiewaarde van 441 

miljoen euro in 2009 (658 miljoen euro in 2007) was de zuivelsector goed voor 9,8% van de 

waarde van de Vlaamse land- en tuinbouwproductie (13% in 2007). Hoewel de totale 

melkproductie in 2009 gestegen was, waren de prijzen bijzonder laag. De zuivelproducten 

vormen in dat jaar het derde belangrijkste product binnen de veeteeltsector, na varkensvlees 

en rundsvlees (Platteau et al., 2009; Bernaerts & Demuynck, 2010). 

 De zelfvoorzieningsgraad voor de belangrijkste zuivelproducten is groter dan 100, wat wijst op 

een grotere productie in vergelijking met het verbruik. Alle zuivelproducten, met uitzondering 

van kaas en room, hebben een positieve handelsbalans. Globaal beschouwd resulteert dit in 

een positieve handelsbalans voor zuivelproducten van 265,3 miljoen euro (Bernaerts & 

Demuynck, 2010).  

 

Figuur 33: Evolutie van de eindproductiewaarde van melk en melkderivaten 

(Vlaanderen, 2000-2009) (Bron: AMS) 

 

 

3.2.2 Bedrijfseconomische indicatoren 

Het arbeidsinkomen van de melkveehouder fluctueert van jaar tot jaar. Dit wordt veroorzaakt 

door wijzigende melkprijzen, vleesprijzen en diverse kosten als krachtvoeder, meststoffen, …. 

Het jaar 2008 werd gekenmerkt door een laag arbeidsinkomen door een combinatie van lage 

opbrengsten en stijgende kosten. De variabele kosten bedroegen dat jaar 17,8 eurocent per 

liter geproduceerde melk. De voederkosten stegen met maar liefst 12 % t.o.v. 2007. Dit zorgde 

ervoor dat het netto bedrijfsresultaat sterk negatief werd: er werd een opbrengst van 849 

euro per 1.000 euro kosten gehaald. Waar het arbeidsinkomen per familiale arbeidskracht in 
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2007 nog 44.388 euro per jaar bedroeg, was dat een jaar later nog maar 19.044 euro of 48 % 

van het vergelijkbaar inkomen in 2008 (Bernaerts et al., 2009). 

 

Figuur 34: Trend in netto toegevoegde waarde/arbeidskracht en winst/arbeidskracht 

op gespecialiseerde melkveebedrijven (België, 2000-2006) (Bron: EU dairy farms 

economics report 2008 op basis van AMS) 

 

 

Naast deze jaarlijkse variatie van het inkomen, is er ook een groot inkomensverschil tussen 

bedrijven onderling. Uit een steekproef van 98 gespecialiseerde melkveebedrijven, 

geanalyseerd door Afdeling Monitoring en Studie (AMS), werd een gemiddeld arbeidsinkomen 

van 8,5 euro per 100 liter berekend in 2008. De standaardafwijking bedroeg echter 8,06 euro 

per 100 liter wat betekent dat 68% van de bedrijven een arbeidsinkomen tussen 0,44 en 16,56 

euro per 100 liter had (Coulier, 2010). Uit deze studie zou 46% van het verschil in 

arbeidsinkomen verklaard kunnen worden door de vaste kost voor gronden en gebouwen. Als 

daarnaast ook de ruwvoederkost en de aangekochte ruwvoeders bijgenomen worden, kan al 

meer dan 75% van het verschil in arbeidsinkomen verklaard worden. Dat betekent dat een 

landbouwer die zijn ruwvoeder goedkoop kan produceren hierbij groot voordeel haalt. 

Daarnaast kunnen ook verscheidene managementfactoren de verschillen in arbeidsinkomen 

verklaren. Enkele factoren die van belang zijn, zijn de opfokkosten van het jongvee, de 

hoeveelheid geproduceerde ruwvoedermelk en de prijs voor de verkochte koeien. De 

hoeveelheid ruwvoedermelk wordt berekend als het verschil tussen de melkproductie per koe 

en de hoeveelheid melk die geproduceerd wordt uit de verstrekte hoeveelheid krachtvoeder 

per koe. De beter presterende bedrijven slagen erin grotere hoeveelheden ruwvoedermelk te 

produceren en de hoeveelheid krachtvoeder per liter geproduceerde melk onder de 200 g te 

houden (Ryckaert et al., 2009).  

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

2000 2002 2004 2006

Eu
ro netto toegevoegde 

waarde/arbeidskracht

winst/arbeidskracht



 

 
52 

3.2.3 Melkprijs 

Tussen 2001 en 2007 is een dalende trend waar te nemen in de melkprijs. Dit is het gevolg van 

de afbouw van de prijsondersteunende maatregelen vanaf 2003 (Figuur 35). In 2007 steeg de 

prijs opnieuw door een sterke stijging van de wereldmarktprijzen op de zuivelmarkt. De krappe 

bevoorrading uit de Europese Unie en Oceanië samen met de gestegen vraag vanuit Azië, 

lagen aan de basis van deze prijsstijging. In 2008 nam de prijsdruk terug toe door een 

onevenwicht tussen vraag en aanbod (Platteau et al., 2009). De melkprijs is in 2009 verder 

gedaald in vergelijking met 2008 met maar liefst 23,8 %. De extreem lage melkprijzen waren te 

wijten aan een combinatie van meerdere factoren. De hoge prijzen op de zuivelmarkt in 2007 

hebben aanleiding gegeven tot een stijgende productie in en buiten Europa. De economische 

crisis, de relatief dure euro en de afbouw van de marktbescherming gaven aanleiding tot een 

bijkomende prijsdruk.  

Na een zeer stabiele periode, afgezien van de seizoensgebonden volatiliteit, steeg de melkprijs 

vanaf januari 2007 tot een historisch maximum van 0,41 euro/kg in oktober 2007. Hierna zakte 

deze echter in elkaar gedurende 20 opeenvolgende maanden tot het laagste punt sinds 25 jaar 

van 0,20 euro/kg in juni 2009. De gemiddelde melkprijs was in deze periode, januari 2007 tot 

eind 2010, 0,287 euro/kg, dus iets hoger dan de gemiddelde melkprijs in de periode 1989 – 

2003 van 0,274 euro/kg. Kortom, de periode vanaf 2007 tot heden brengt, hoewel een 

gemiddeld iets hogere melkprijs, ook een veel grotere volatiliteit van deze melkprijs (van 

Winsen et al., 2011). 

Men moet echter ook de rechtstreekse inkomenstoeslag in gedachte houden die de 

melkveehouder sinds 2006 ontvangt ter compensatie van de afbouw van de ondersteuning 

inbegrepen in het Europese zuivelbeleid. Deze premie bedraagt 3,66 euro per 100 liter en is 

inmiddels volledig ontkoppeld en geïntegreerd in de bedrijfstoeslag (BCZ, 2010). 

 

Figuur 35: Belgische melkprijs in euro per 100 liter (2000-2010) (Bron: FOD Economie - 

ADSEI) 
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3.2.4 Integrale Kwaliteitszorg Melk 

In 2009 produceerden 96 % van de Vlaamse melkveehouders melk met een IKM (Integrale 

Kwaliteitszorg Melk) certificaat (IKM, 2009). Het IKM certificaat staat garant voor goede 

landbouwpraktijken zoals een goede productiemethode, betrokkenheid met dierenwelzijn en 

milieu en de zuiverheid en de veiligheid van het eindproduct. Deze cijfers staan in relatie tot 

het feit dat meerdere zuivelondernemingen alleen nog melk ophalen afkomstig van IKM-

gecertificeerde melkveebedrijven. De kwaliteitsresultaten blijven relatief stabiel sinds 2005. De 

inspanningen van de zuivelsector moeten de komende jaren aangehouden worden om het 

huidig bereikte niveau te behouden, of nog te verbeteren. 

 

3.2.5 Arbeidsmarkt 

De gespecialiseerde melkveebedrijven stelden in 2008 7.749 personen (inclusief zelfstandigen) 

tewerk. Omgerekend naar voltijds tewerkgestelden en rekening houdend met de onregelmatig 

tewerkgestelden, komt dit neer op 5.908 volwaardige arbeidskrachten. De evolutie van de 

tewerkstelling vertoont een neerwaartse tendens, maar stabiliseerde zich in 2008 (Bernaerts 

et al., 2010a). Met het oog op de toekomst wordt wel een verdere daling verwacht. Ongeveer 

22 % van de huidige melkveebedrijven beweert zeker te zijn van opvolging, en scoort daarmee 

beter dan andere sectoren (Cazaux & De Regt, 2010).  

 

3.2.6 Beroepstrots  

Beroepstrots is de fierheid over het ‘boer zijn’, het is de trots die voortkomt uit de 

professionele omgeving van het individu en bijdraagt tot de levenskwaliteit. De leefwereld van 

de landbouwer zelf staat hier centraal (Dessein et al., 2004; Dessein & Nevens, 2005). In 2009 

werd bij 18 Vlaamse melkveehouders een enquête over beroepstrots afgenomen, in het kader 

van het project ‘Melkveecafé’ (Campens et al., 2010). Er werd nagegaan welke factoren de 

beroepstrots beïnvloeden (zowel positief als negatief), en de mate van tevredenheid bij de 

deelnemers over deze factoren. Autonomie werd algemeen beschouwd als de belangrijkste 

factor die beroepstrots beïnvloedt, andere thema’s waren o.a. evenwicht werk-gezin-vrije tijd, 

prijzen voor de producten, ondernemerschap en vakmanschap. Deel uitmaken van de 

mainstream maatschappij werd dan weer algemeen als weinig belangrijk beschouwd. De 

factoren met de hoogste tevredenheid waren de visuele aantrekkelijkheid van het bedrijf, de 

verbondenheid met de natuur en het respect vanuit de sector. Het meest ontevreden waren 

de boeren over de prijzen die ze voor de producten krijgen. Ook het afhankelijk zijn van 

subsidies en de overheid, maken het de melkveehouder moeilijk (Campens et al., 2010). 
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3.3 LLEEEEFFMMIILLIIEEUU  

3.3.1 Nutriënten 

De nutriëntenbalans geeft op bedrijfsniveau weer hoeveel nutriënten er gedurende een jaar 

worden aan- en afgevoerd. Uit een studie op 128 Vlaamse melkveebedrijven blijkt dat in 2005 

gemiddeld 309 kg N per ha aangevoerd werd. Bovenop de eigen dierlijke mest werd er extra 

mest aangewend via minerale meststoffen (115 kg N/ha) en dierlijke mest van vreemde 

bedrijven (35 kg N/ha). De aanvoer van N via krachtvoeders (92 kg N/ha) lag 6 keer hoger dan 

die van ruwvoeders (15 kg N/ha). De aankoop van dieren was beperkt (2 kg N/ha). De afvoer 

van N bedroeg gemiddeld 102 kg N/ha waarvan bijna de helft door de verkoop van melk. Het 

N-overschot bedroeg bijgevolg gemiddeld 207 kg N/ha. De melkveesector had dus een 

schamele N-efficiëntie van 33%. Voor P was de efficiëntie hoger, nl. gemiddeld 55%. De 

verloren hoeveelheid P bedroeg zo’n 24 kg P/ha (Lenders et al., 2008). Uit de cijfers blijkt dat 

de verschillen in N-overschot per ha grotendeels door de N-bemesting te verklaren waren. 

Regelmatige bodem- en mestontleding vormen de basis voor een beredeneerde bemesting 

(Ryckaert et al., 2009; Ryckaert et al., 2010).  

Sinds een tiental jaar wordt het ureumgehalte in de melk bepaald door het MCC 

(melkcontrolecentrum Vlaanderen). Deze gehalten worden vermeld op hetzelfde maandelijkse 

beproevingsverslag waarmee de resultaten van de gehalten en de kwaliteit van de geleverde 

melk aan de melkveehouders worden meegedeeld. Ureum is een eindproduct van de 

eiwitvertering in de pens. Wanneer er in de pens teveel afbreekbaar eiwit ten opzichte van 

energie aanwezig is ontstaat hieruit ammoniak. Dit ammoniak wordt in de lever omgezet naar 

ureum en uitgescheiden via de urine en de melk.  

Figuur 36: Verloop van het gemiddeld ureumgehalte (mg/l) (Vlaanderen, 2008-2010) 

(Bron: Melkcontrolecentrum Vlaanderen) 

 

Het ureumgehalte in de melk is een belangrijke indicator voor de eiwitvoorziening en een zeer 

interessant hulpmiddel op weg naar een meer uitgebalanceerd rantsoen, de uitstoot van N 

door de dieren en een nauwkeurige bemesting van het grasland. Wat het ureumgehalte 

betreft was reeds in december 2008 een opvallende daling waar te nemen (Figuur 36) (MCC, 

2010).  
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Voor het gehele jaar 2008 kan gesteld worden dat ruim 63 % van de bedrijven zich bevinden in 

het optimale traject van 175-300 mg/l. Twintig procent van de bedrijven hebben een 

ureumgehalte dat zich boven de 300 mg/l bevindt. Er bestaan bij deze categorie bedrijven 

zeker nog mogelijkheden om door een meer uitgebalanceerde voeding, met behoud van de 

melkproductie, milieukundig beter te scoren (Ryckaert et al., 2009). Deze dalende tendens 

werd ook in 2009 bevestigd. Waarschijnlijk zijn de hoge prijzen voor eiwitkrachtvoeders in 

combinatie met de zeer lage melkprijzen van 2009 hiermee voor verantwoordelijk (MCC, 

2010). 

 

3.3.2 Energie 

Ongeveer 6 % van het direct energieverbruik van de Vlaamse landbouw wordt verbruikt door 

de melkveehouderij. In de melkveehouderij zijn het voornamelijk de melkmachine, de 

melkkoeltank en de tractoren die directe energie verbruiken (Campens et al., 2010).  

Een “gemiddeld” melkveebedrijf verbruikte 45.056 MJ/ha (direct + indirect) in 1989-1990 

(Figuur 37) (Meul et al., 2005).  

 

Figuur 37: Gemiddeld A) direct en B) indirect energieverbruik per ha, voor de 

gespecialiseerde Vlaamse melkveebedrijven (Bron: AMS, ‘Sterk met Melk’ en ‘Melkveecafé’) 
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Het indirect energieverbruik nam in deze periode met 72 % het grootste aandeel in het totale 

energieverbruik op een melkveebedrijf in. De productie van minerale meststoffen (vnl. N-

meststoffen) en krachtvoeder waren de grootste indirecte energieverbruikposten. Een Vlaams 

melkveebedrijf kan dus veel besparen op energieverbruik door een verminderd gebruik van 

minerale meststoffen en krachtvoeders.  

Ook wat direct energieverbruik betreft, kan het zinvol zijn energiebesparende maatregelen te 

treffen. Door de melkpomp te voorzien van een toerentalregeling of een voorkoeler te 

plaatsen, kan het gebruik van elektriciteit verminderd worden. Een energie efficiënt bedrijf 

wordt bijgevolg gekenmerkt door een combinatie van een laag energieverbruik met een hoge 

melkproductie (Meul et al., 2005; D’Haene & De Mey, 2009). 

Het directe energieverbruik van melkveebedrijven in 2007 was nagenoeg gelijk aan deze van 

1989-1990. Het indirect energieverbruik is echter sterk gedaald met ongeveer 8.500 MJ/ha. Dit 

is voornamelijk te wijten aan een sterke daling van het gebruik van minerale meststoffen in de 

laatste jaren (Figuur 37) (Meul et al., 2005; D’Haene & De Mey, 2009). 

Naast efficiënt energieverbruik draagt ook het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen 

bij tot duurzaamheid. Het gebruik van alternatieve energiebronnen in de Vlaamse 

melkveehouderij is echter verwaarloosbaar. We kunnen besluiten dat zowel wat energie-

efficiëntie betreft als het gebruik van duurzame energiebronnen er op heel wat 

melkveebedrijven nog verbetering mogelijk is. 

 

3.3.3 Water 

De melkveesector in Vlaanderen gebruikte in 2005 een kleine 8 miljoen m³ water met een 

gebruik van gemiddeld 21 m³ per grootvee eenheid. Bijna 70 % van het water dat gebruikt 

wordt in de melkveesector gaat naar drinkwater. Het overige water wordt voornamelijk 

gebruikt als reinigingswater voor de melkwinning (Lenders et al., 2008).  

De aanwending van de verschillende watersoorten in de melkveehouderij wordt geïllustreerd 

in Figuur 38. Slechts 21 % van het gebruikte water bestaat uit alternatief gewonnen water, 

zijnde geen leidingwater en geen diep grondwater. Dit percentage is het laagst in vergelijking 

met andere sectoren in de landbouw. Diergerichte deelsectoren hebben het echter moeilijker 

om alternatief water te gebruiken aangezien het drinkwater voor de dieren toch aan de nodige 

kwalitatieve normen moet voldoen. Het aandeel van water in de totale bedrijfskosten is heel 

klein, tot slechts 1,3 %. Zelfs een verdubbeling van de integrale waterprijs zal waarschijnlijk 

weinig aanzetten tot waterbesparende acties. Toch maakt ongeveer 87 % van de landbouwers 

gebruik van één of meer waterbesparingstechnieken, waarvan hemelwater en reinigen met 

hoge druk de meest voorkomende technieken zijn. Ook het gebruik van de driewegklep in de 

melkinstallatie wordt vaak toegepast (Lenders et al., 2008; Messely et al., 2008).  

Ondanks de reeds geleverde inspanningen is een verdere uitbreiding wenselijk en mogelijk. 

Sommige maatregelen zijn echter duur en kunnen niet snel terugverdiend worden. De 

bestaande financiële subsidies kunnen landbouwers misschien wel over de streep halen. Naast 

ondersteuning van individuele initiatieven, kan samenwerking tussen landbouwers onderling 

gestimuleerd worden als oplossing om de investeringskost te drukken (Messely et al., 2008). 



 

 
57 

Figuur 38: Aandeel watergebruik in de Vlaamse melkveehouderij per watersoort 

(2005) (Bron: AMS) 

 

 

3.3.4 Ecosysteemdiensten 

Melkveebedrijven kunnen naast melk ook nog een hele reeks ecosysteemdiensten (ESD) 

leveren aan de maatschappij. Onder ESD verstaan we geleverde diensten (actief of passief) die 

het menselijk welzijn kunnen verbeteren (definitie naar Fisher et al., 2009).  

Culturele ESD zijn de niet materiële voordelen die mensen ontvangen van aantrekkelijke of 

typische landschappen, zoals recreatie, educatie, toerisme, streekeigenheid, ... (D’Haene et al., 

2010). Zo kunnen grazende runderen sterk het uitzicht van het agrarisch landschap positief 

beïnvloeden (Van den Pol-Van Dasselaar en den Boer, 2007). Wanneer rundveebedrijven 

zorgen voor de aanwezigheid van grasweiden, runderen, kleine landschapselementen en een 

habitat voorzien voor de neutrale biodiversiteit (bv. weidevogels, konijnen), dan dragen ze bij 

aan de woonkwaliteit en streekeigenheid. Rundveebedrijven zorgen voor typische geuren en 

natuurgeluiden. Dit maakt deze regio’s aantrekkelijk voor agrotoerisme en recreatie 

(Vanslembrouck et al., 2005). Monotone maïslandschappen verminderen echter de 

aantrekkelijkheid van een landschap (Stilma et al., 2009). 

Regulerende ESD zijn dan weer de voordelen die de maatschappij krijgt uit de regulatie van 

ecosysteemprocessen zoals klimaatregulatie, waterzuivering, erosiecontrole, overstromings-

bescherming, ... (D’Haene et al., 2010). Een jaarrond bedekking van de bodem en een goede 

doorworteling van de bodem zijn effectieve manieren om erosie te voorkomen en infiltratie en 

waterberging in de bodem te bevorderen (Swift et al., 2004; Reubens et al., 2007). Graslanden 

voldoen aan deze voorwaarden, maar maïs is een erosiegevoelig gewas. Graslanden bevinden 

zich veelal in natte valleigebieden, en vormen door hun ligging een goede buffer tegen 

mogelijke overstromingen. Bovendien kunnen (permanente) graslanden zeer grote 

hoeveelheden koolstof vastleggen in de bodem en zijn daardoor mogelijk interessant als 

demper voor de atmosferische CO2 toename (Mestdagh, 2005). Het scheuren van graslanden 

zorgt echter voor het omgekeerde effect.  
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44  DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD  VVAANN  DDEE  VVLLAAAAMMSSEE  MMEELLKKVVEEEEHHOOUUDDEERRIIJJ  

4.1 IINNLLEEIIDDIINNGG  

Duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen is een kernbegrip geworden bij 

het bepalen van de te varen koers van bedrijven, organisaties en beleidsinstellingen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ondernemen waarbij een evenwicht 

gezocht wordt tussen economische, ecologische en sociale duurzaamheid. Deze benadering 

zou vooral op een langere termijn winst moeten opleveren voor ondernemers en 

maatschappij. 

In dit laatste hoofdstuk worden de belangrijkste uitdagingen beschreven om de duurzaamheid 

van de Vlaamse melkveehouderij te bevorderen. Deze beschrijving is gebaseerd op de 

voorgaande hoofdstukken van dit rapport en een workshop georganiseerd op 17 februari 

2011. Daarbij werden de voornaamste Vlaamse actoren (vertegenwoordigers vanuit de 

gangbare en biologische landbouw, de veevoeder- en minerale meststoffen industrie, 

zuivelverwerkers, beleidsmakers, natuurverenigingen en andere actoren) uitgenodigd voor een 

doorlichting van de duurzaamheid van de Vlaamse melkveesector. Als uitgangspunt ontvingen 

de deelnemers aan de workshop een tussentijdse versie van het huidige rapport, inclusief een 

voorlopig overzicht van de voornaamste uitdagingen voor de melkveehouderij (Tabel 15), 

gebaseerd op bestaande rapporten en literatuur.  

 

Tabel 15: Overzicht van de voornaamste uitdagingen voor de Vlaamse melkveehouderij (input workshop) 

Uitdagingen ecologische duurzaamheid 

   Beperken nutriëntenverliezen 

   Behoud biodiversiteit 

   Behoud bodemkwaliteit 

   Energie-efficiëntie 

   Waterefficiëntie 

Uitdagingen economische duurzaamheid 

   Afschaffing melkquota 

   Grond 

   Intermediair verbruik (bv. meststoffen) 

   Arbeid 

   Mestbeleid 

Uitdagingen sociale duurzaamheid 

   Werktevredenheid 

   Opleiding 

   Dierenwelzijn en –gezondheid 

   Impact op landschap 
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Dit overzicht werd gebruikt als startpunt voor discussie tijdens de workshop. Hierbij werden de 

deelnemers van de workshop gevraagd naar feedback op deze voorlopige versie, om zo te 

komen tot een finale versie van de uitdagingen waar de Vlaamse melkveehouderij voor staat. 

Een gedetailleerd verslag van deze workshop is ingesloten als bijlage (Bijlage 1). Op basis van 

de resultaten van de workshop werden de belangrijkste uitdagingen voor de Vlaamse 

melkveehouderij besproken aan de hand van 8 centrale thema’s: Inkomen en risico, Arbeid, 

Welzijn melkveehouder en gezin, Marktsituatie, Relatie landbouwer-consument, Nutriënten, 

Bodemkwaliteit en Beleid en wetgeving. De besproken thema’s zijn niet exhaustief; 

uitdagingen gerelateerd aan deze 8 thema’s kwamen het meest prominent aan bod tijdens de 

workshop en worden dus door de verschillende betrokkenen beschouwd als voornaamste 

uitdaging. De initieel voorgestelde opdeling volgens economische, ecologische en sociale 

uitdagingen (Tabel 15) werd als weinig zinvol bestempeld. Aan elke uitdaging is er een 

economisch, ecologisch of sociaal aspect, en deze opdeling voelt dan ook artificieel aan bij het 

bespreken van de uitdagingen waar de melkveehouderij voor staat.  

Een tweede opmerking was dat de thema’s en uitdagingen niet los staan van elkaar, maar vaak 

heel sterk aan elkaar gekoppeld zijn, waarbij het thema ‘Inkomen en risico’ als een soort 

overkoepelend thema kan worden beschouwd (Figuur 39). Het is namelijk zo dat de manier 

waarop de melkveehouder omgaat met de uitdagingen en randvoorwaarden waarmee hij 

geconfronteerd wordt, staat of valt met de prijs die ze krijgen voor hun product.  

 

Figuur 39: Voornaamste uitdagingen voor een duurzame Vlaamse melkveesector 
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4.2 IINNKKOOMMEENN  EENN  RRIISSIICCOO  

In 1984 werd in Europa het melkquotastelsel ingevoerd om de overproductie een halt toe te 

roepen. Gecombineerd met een sterk markt-  en prijsbeleid op Europees niveau, gaf dit een 

vrij grote stabiliteit aan de sector. Door veranderingen in het Gemeenschappelijk Landbouw 

Beleid (GLB) is de marktbescherming geleidelijk aan afgebouwd, wat een rechtstreekse invloed 

heeft op het inkomen van de melkveehouder. De melkprijs waaraan de Vlaamse 

melkveehouder zijn melk verkoopt kende de laatste jaren een zeer grillig verloop (zie 3.2.4). 

Dit veroorzaakt in sommige gevallen een groter bedrijfsrisico en financieel risico voor de 

melkveehouders (van Winsen et al., 2011). 

Verschillende voorspellingen, van onder meer het LEI en FAPRI (Jongeneel et al., 2010), tonen 

dat de volatiliteit van de melkprijs in de toekomst niet zal afnemen. Het gevolg is dat de 

melkveehouderij in Vlaanderen zich in de toekomst aan dezelfde volatiliteit kan verwachten als 

deze van de voorbije 3 jaren. Het lijkt dus aangewezen dat landbouwers en andere actoren 

actie ondernemen om met deze stijgende volatiliteit van de melkprijs om te gaan. Dit kan 

enerzijds door ervoor te zorgen dat de melkprijs zelf minder volatiel wordt, bijvoorbeeld door 

zich te verenigen in coöperatieven. Anderzijds kan de landbouwer er gedeeltelijk zelf voor 

zorgen dat de volatiliteit van de melkprijs minder zwaar doorweegt op zijn inkomen door het 

incalculeren van de volatiliteit in het bedrijfsbeheer. Daarbij is het belangrijk te weten wat de 

impact van een volatiele melkprijs in de toekomst kan zijn, en wat de invloed kan zijn van 

maatregelen om deze impact te verkleinen (van Winsen et al., 2011). 

Naast de melkprijs is het inkomen van de melkveehouder ook afhankelijk van de prijs van 

productiefactoren zoals meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en krachtvoeders, waarvan 

de prijzen praktisch allemaal gestegen zijn de laatste jaren (zie 2.2.2). De productiefactor 

grond komt in Vlaanderen ook steeds meer onder druk te staan door een toenemende vraag 

vanuit verschillende richtingen, wat zich dan vertaalt in stijgende grondprijzen (Calus et al., 

2010). De landbouwer heeft weinig tot geen directe invloed op de kostprijs van dergelijke 

productiefactoren, maar kan wel aandacht besteden aan een aantal bedrijfseconomische 

kengetallen om een beter arbeidsinkomen te realiseren. In het licht van de afschaffing van de 

quota in 2015 werd naast het familiaal arbeidsinkomen per 100 liter melk recent ook het 

arbeidsinkomen per melkkoe geanalyseerd (Coulier, 2010). Hieruit bleek dat de vaste kost voor 

gronden en gebouwen en de ruwvoederkost de meest bepalende kosten zijn, en de melkgift 

per koe de meest bepalende opbrengsten voor het arbeidsinkomen per melkkoe. Naar 

managementfactoren toe is de belangrijkste parameter de opfokkost van het jongvee, met 

daaropvolgend de hoeveelheid ruwvoedermelk en de prijs voor verkochte koeien.  

Een belangrijke noot hierbij is dat, afgezien van de schommelingen over de verschillende jaren, 

de variatie van het inkomen tussen de verschillende melkveebedrijven zeer groot is. De 

variatie is zelfs zo groot dat de groep betere melkveebedrijven een jaarlijks arbeidsinkomen 

haalt dat dubbel zo groot is dan dit van de groep mindere bedrijven. Ondanks de stagnerende 

of dalende prijzen slagen de beste bedrijven er in om een zekere rendabiliteit te houden, 

anderen komen evenwel in de rode cijfers (Rijckaert et al., 2009). Een goed management gaat 

in deze tijden van toegenomen onzekerheid een cruciale succesfactor worden, waarbij 

prijsschommelingen gaan moeten ingecalculeerd worden in het bedrijfsmanagement. 
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4.3 AARRBBEEIIDD  

Een belangrijke productiefactor die niet werd vermeld in bovenstaande paragraaf is arbeid. 

Door de laagblijvende opbrengst op het ingezet kapitaal, kan de kost van de productiefactor 

‘arbeid’ beter zo laag mogelijk gehouden worden. Externe werkkrachten zijn heel duur en dus 

niet rendabel. Het huidig familiale karakter van de melkveehouderij blijft dus een interessante 

manier van werken en wordt beschouwd als één van de sterktes van de Vlaamse 

melkveesector (Campens et al., 2010). De voornaamste uitdaging is dus hoe men verder kan 

groeien en evolueren als bedrijf, binnen de familiale context van de melkveehouderij. Hierbij 

moet ook rekening worden gehouden met het feit dat steeds vaker één van de partners 

buitenshuis gaat werken. 

Er bestaan verschillende strategieën om te evolueren als bedrijf en zodoende een volwaardig 

inkomen te garanderen. Schaalvergroting en specialisatie enerzijds en verbreding en 

diversificatie anderzijds kunnen hierbij beschouwd worden als twee mogelijke extremen, elk 

met specifieke gevolgen op de factor arbeid. 

Schaalvergroting is in de Vlaamse melkveehouderij al een tiental jaar aan de gang en deze 

trend zal zich ook in de toekomst verder zetten. Het opzoeken van schaalvoordelen kan 

immers bijdragen tot het drukken van productiekosten, maar betekent wel een hogere 

werklast voor de beschikbare arbeidskrachten. Automatisering is een mogelijke piste om te 

werken op een grotere schaal met een gelijk blijvend aantal arbeidskrachten, maar dan moet 

wel rekening worden gehouden met de kostprijs van dergelijke investeringen. Rekening 

houdend met de hogere volatiliteit van de melkprijs heerst er onzekerheid om dergelijke, vaak 

zware, investeringen aan te gaan.  

Een mogelijk gevolg van schaalvergroting, in combinatie met een toename in automatisering 

(bv. melkrobots), is de verminderde weidegang van de melkkoeien. Of een melkveehouder op 

zijn bedrijf al dan niet weidegang toepast, hangt ook af van bedrijfsspecifieke omstandigheden 

en van de persoonlijke voorkeur van de melkveehouder zelf. De vraag of weidegang nodig is 

voor het welzijn van het dier of eerder voor het imago van de sector blijft alsnog de vraag; 

niettemin heeft het bestuur van de zuivelcoöperatie FrieslandCampina besloten om weidegang 

als standaard in te voeren in de bedrijfsvoering van hun leden, omdat zij ervaren dat 

weidegang van groot belang is voor de beeldvorming en acceptatie van het product melk en 

van de melkveehouderij als sector (Vilt, 2011a). 

Naast schaalvergroting kunnen melkveehouders ook opteren voor een diversificatie van het 

inkomen via verbreding of inzetten op meerdere productietakken. Op deze manier kan de 

melkveehouder het inkomensrisico spreiden. Met verbreding bedoelen we alle activiteiten op 

het bedrijf die naast het melken zorgen voor een extra inkomen. Het spreekt voor zich dat 

verbredingsactiviteiten als thuisverwerking en thuisverkoop, hoevetoerisme of sociale 

projecten (bv. groene zorg) niet voor elke melkveehouder zijn weggelegd, en bij dergelijke 

activiteiten is de hulp van de partner veelal onontbeerlijk. Bij verbreding kunnen we echter 

ook agromilieumaatregelen en de teelt van energiegewassen plaatsen. 

Niettemin, of er nu gekozen wordt voor uitbreiding of verbreding, samenwerking kan een 

interessante uitweg bieden om de bijkomende arbeidsdruk het hoofd te bieden. Om 

arbeidskosten te drukken kunnen activiteiten zoals kalveropfok of voederproductie uitbesteed 

worden. Er kan ook samengewerkt worden met andere landbouwers om de mest af te zetten 
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of om machines gezamenlijk te gebruiken. Zo bestaan er in Vlaanderen al talrijke 

machineringen. Bij samenwerken denken we ook aan de distributiesector, de zuivelindustrie 

en de melkveehouders zelf om hun inputs en outputs af te stemmen op de verschillende 

schakels van de productieketen. Een bedrijf dat voor verbreding kiest, zal andere 

samenwerkingsvormen gaan opzoeken. Samenwerken met natuurverenigingen en 

consumentengroepen kunnen hiervan enkele voorbeelden zijn.  

Binnen deze context kan tenslotte ook administratieve arbeid worden vermeld. De 

hedendaagse landbouwer moet aan heel wat administratieve verplichtingen voldoen, en ook 

bij een overname komt er heel wat administratie kijken. Uit onderzoek van IDEA consult (IDEA 

consult, 2007) blijkt dat 80% van de landbouwers vindt dat de administratieve verplichtingen 

tot de belangrijkste problemen behoren waarmee ze in hun beroep geconfronteerd worden. 

De voornaamste knelpunten die de landbouwer hierbij ervaart zijn de snel veranderende 

wetgeving, de strenge regels die moeten nageleefd worden en de bijhorende strenge 

controles. Ondertussen zijn er wel al een aantal stappen genomen richting administratieve 

vereenvoudiging (o.a. eenmalige perceelsregistratie, e-loket, …)(Cazaux & De Regt, 2010). 

 

4.4 WWEELLZZIIJJNN  MMEELLKKVVEEEEHHOOUUDDEERR  EENN  GGEEZZIINN  

Het welzijn van de melkveehouder en zijn/haar gezin sluit nauw aan bij de twee voorgaande 

thema’s. Welzijn wordt, althans gedeeltelijk, bepaald door arbeidsdruk en beschikbaar 

inkomen, en problemen op dit vlak hebben een directe impact op het gezin (stress, een 

verminderde tijdsbesteding met het gezin). Welzijn wordt echter ook nog door andere, 

mogelijk minder tastbare, factoren beïnvloed. Een combinatie van subjectieve en objectieve 

elementen maken dat personen in meer of mindere mate een gevoel hebben van 

‘welbevinden’ (Cazaux & De Regt, 2010). Zaken zoals beroepstrots, het imago van de 

landbouw(er), en de persoonlijke attitude van de melkveehouder en zijn gezin zijn minder vlot 

te kwantificeren, maar daarom niet minder belangrijk (zie ook 3.2.6 Beroepstrots). De 

uitdaging is om een goed inkomen te verzekeren op een sociaal verantwoorde manier. 

Landbouwers en landbouwgezinnen koesteren hierbij dezelfde of vergelijkbare verwachtingen 

als gezinnen buiten de landbouw, zoals bv. voldoende vrije tijd en de mogelijkheid om deze 

vrije tijd op een kwalitatieve manier in te vullen. De landbouwer kan zich richten tot een aantal 

initiatieven die hierbij ondersteuning kunnen aanbieden, zoals agro|bedrijfshulp en Boeren op 

een Kruispunt. Uit cijfers blijkt ook dat landbouwers steeds meer beroep doen op dergelijke 

organisaties, wat hun nut en belang benadrukt (agro|bedrijfshulp, 2011; Boeren op een 

Kruispunt, 2010). 

 

4.5 MMAARRKKTTSSIITTUUAATTIIEE  EENN  KKEETTEENN  

Ook de markt en de keten hebben hun effect op het inkomen van de landbouwer. Zoals eerder 

geduid (4.2) wordt de landbouwer geconfronteerd met een voorheen ongekende volatiliteit 

van de melkprijs, en een evolutie naar stijgende en volatiele grondstofprijzen en 

productiekosten. De oorzaken hiervoor zijn o.a. de afbouw van het GLB en daling van de 

afscherming van de wereldmarkt, de toegenomen marktmacht bij toeleveranciers en afnemers 

door consolidatie en speculatie met grondstoffen.  
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Het gevolg voor de producent is een lage marge, onleefbaarheid en onzekerheid, en weinig tot 

geen ruimte voor investeringen en innovatie. Er is dus nood aan een meer structurele 

oplossing. Verschillende strategieën zijn mogelijk, waaronder het groeperen van landbouwers 

in coöperaties en associaties, met mogelijkheden voor aanbodbundeling en strategisch 

stockbeheer; een herpositionering van de producten (van generisch naar premium); 

alternatieve prijsvormingsmechanismen; proactieve inschatting van de vraag en strategische 

reacties daarop; alternatieve afzetkanalen en sectoroverleg.  

Drie alternatieve strategieën voor een betere prijsvorming voor de landbouwer kunnen 

geïdentificeerd worden: consolidatie, segmentering en differentiatie, en integratie. 

De consolidatiestrategie beoogt een verschuiving van de machtspositie in de keten. De 

strategie richt zich vooral naar de markt van bulkproducten. Doordat landbouwers zich 

groeperen in samenwerkingsverbanden en hun product gezamenlijk aanbieden, kan een 

betere onderhandelingspositie worden bekomen. Deze strategie is in eerste instantie gericht 

op een herverdeling van de waarde in het voordeel van de landbouwer, maar heeft als 

bijkomend voordeel voor afnemers dat grotere partijen product kunnen betrokken worden. 

Deze strategie zorgt wel voor een aantal extra kosten voor de landbouwer, zoals bv. de 

organisatiekosten voor de samenwerking. Daarnaast dient ook rekening gehouden te worden 

met wettelijke beperkingen, zoals o.a. bepaald door de wet rond mededinging.  

In de nasleep van de zuivelcrisis werd op niveau van de Europese Unie in oktober 2009 de 

“High Level Expert Group on Milk” (HLG) opgericht die maatregelen moest onderzoeken om de 

markt voor te bereiden op het verdwijnen van de melkquota in 2015. Deze groep heeft een 

aantal aanbevelingen gedaan aan de Europese Commissie op het gebied van contractuele 

betrekkingen, de onderhandelingsmacht van de producenten, brancheorganisaties, 

transparantie, marktmaatregelen en termijnmarkten, handelsnormen en 

oorsprongsetikettering, en innovatie en onderzoek (Anonymous, 2010b). De HLG adviseert om 

de marktmacht van melkveehouders te vergroten door hen toe te laten om gezamenlijk hun 

contract met de zuivelverwerker te onderhandelen. De expertengroep ziet ook een mogelijke 

rol weggelegd voor sectoroverkoepelende organisaties in navolging van de sector voor 

groenten en fruit. Een Belgisch voorbeeld is de coöperatie Milcobel met 3300 leden en een 

omzet van 1,1 miljard liter melk. Zij hebben recent een succesvolle samenwerking opgezet met 

Delhaize rond duurzaam geproduceerde melk afkomstig van de Belgische coöperatie.  

De segmentering en differentiatiestrategie beoogt vooral een betere positionering van het 

product in de markt. Hier ligt de focus op producten met duidelijke bovenwettelijke 

kwaliteitskenmerken. Nu belanden veel kwaliteitsproducten door onvoldoende uitgewerkte 

positionering in de bulkmarkt. Een betere communicatie rond oorsprong of bovenwettelijke 

kwaliteit kan leiden tot een verdere segmentering van de markt. Een goede communicatie 

over deze kwaliteiten, zowel naar de afnemer als naar de consument, zou moeten leiden tot 

een meerprijs voor dergelijke producten. Ook aan deze strategie zijn organisatorische kosten 

en extra bedrijfskosten verbonden. Een voorbeeld hiervan is Fairebel. De HLG geeft ook aan 

dat de etikettering van melkproducten meer aandacht moet krijgen zodat het onderscheid met 

imitatie-zuivelproducten die in de voedingsindustrie worden gebruikt, duidelijk is.  

De derde strategie, de integratiestrategie, beoogt meer waarde naar de landbouwer te trekken 

door de keten in te korten. De ultieme vorm is hierbij de ‘korte keten’, waarbij de landbouwer 
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instaat voor de rechtstreekse verkoop aan de consument. Binnen de melk- en zuivelsector 

heeft deze werkvorm reeds enige ingang gevonden. Belangrijke vragen rond rentabiliteit,  

optimale organisatievorm en afzetstructuur en wettelijke kader (o.a. hygiënevereisten) blijven 

echter onbeantwoord. In 2007 richtten twee Oost-Vlaamse melkveehouders de vereniging 

Mikka op, Melk in de Korte Keten Afzet, om de afstand tussen hen en de consument zo klein 

mogelijk te houden. Het initiatief is ondertussen verder uitgegroeid. Achttien Vlaamse 

melkveehouders leveren sinds mei 2010 hun melk, Délimel, via een artisanaal bedrijfje 

rechtstreeks aan de consument.  

 

4.6 RREELLAATTIIEE  LLAANNDDBBOOUUWWEERR  ––  CCOONNSSUUMMEENNTT  

In de voorbije decennia is de afstand tussen producent en consument in de voedselketen 

steeds groter geworden, zowel geografisch, sociaal (consumenten hebben de voeling 

verloren met het landbouwbedrijf en het systeem van voedselproductie) als economisch 

(voedingsverwerkende industrie, distributie en het hele agrobusinesscomplex als extra 

‘schakels’ tussen producent en consument)(Cazaux et al., 2010). Daarnaast werd de 

Europese consument in de tweede helft van de jaren ‘90 geconfronteerd met een aantal ‘food 

scares’, zoals bv. de dioxinecrisis en BSE, wat leidde tot een verminderd vertrouwen van de 

consument in de veiligheid van de voedselketen (Vogel, 2003). De landbouwer wordt hierdoor 

meer geconfronteerd met kritische en mondige consumenten. Deze hebben concrete 

verwachtingen over het product (kwaliteit, prijs, voedingswaarde,…) en over het 

productieproces, inclusief welke invloed het productieproces heeft op bijvoorbeeld milieu, 

dierenwelzijn en sociale gelijkheid. De landbouwers spelen, al dan niet noodgedwongen, in op 

deze verwachtingen door naast het leveren van kwaliteitsvolle producten ook een aantal 

publieke diensten te verlenen.  

Een vraag die daarbij kan gesteld worden is hoeveel de consument bereid is te betalen 

(willingness-to-pay) voor het opvolgen van de randvoorwaarden en het leveren van een aantal 

publieke diensten door de landbouwer. Hierbij moet wel  een nuancering gegeven worden van 

het begrip ‘de consument’; deze term vertegenwoordigt een uiterst diverse groep van 

individuen, met een sterk uiteenlopend ‘consumentengedrag’. Dit gedrag wordt beïnvloed 

door verschillende factoren, zoals kennis, attitude en socio-demografisch profiel van de 

consument. Een meta-analyse van de betalingsbereidheid voor diervriendelijke productie 

toonde bijvoorbeeld aan dat mensen met een hoger inkomen meer bereid waren om hiervoor 

te betalen, terwijl ouderen minder bereid zijn (Lagerkvist & Hess, 2011). Een studie rond 

biologische producten kon een positieve correlatie aantonen tussen een hogere 

betalingsbereidheid en het behoren tot een hoger inkomensklasse, behoren tot een oudere 

leeftijdscategorie, en het hebben van kinderen (Mondelaers et al., 2007). In dezelfde studie 

werd ook een positieve verband aangetoond tussen willingness-to-pay en kennis, perceptie, 

attitude en motivatie.  

Korte keten initiatieven spelen hierop in, en trachten de kloof tussen landbouwer en 

consument te verkleinen, door de andere spelers in de keten uit te schakelen. Korte keten 

initiatieven kunnen diverse vormen aannemen. De verkoop van de hoeveproducten kan 

gebeuren op het bedrijf zelf, in de hoevewinkel, via thuisverkoop of op boerenmarkten, of 
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via collectieve systemen zoals voedselteams of groenteabonnementen. De landbouwer 

kan zijn producten ook aan de man brengen via kraampjes langs de kant van de weg of de 

consumenten kunnen zelf hun producten gaan oogsten op het bedrijf (‘pick your 

own’)(Cazaux et al., 2010). Hierdoor wordt de consument nauwer betrokken bij de productie, 

met een betere kennis van de landbouw en het productieproces tot gevolg, en een betere 

verstandhouding tussen beide partijen. De consument krijgt een beter beeld van inspanningen 

geleverd door de melkveehouder, en zal hierdoor mogelijk meer geneigd zijn om daar een 

vergoeding tegenover te stellen.  

 

4.7 NNUUTTRRIIËËNNTTEENN  

In de ecologische visie op duurzame landbouw is gebruiksefficiëntie van nutriënten een 

belangrijk aspect. Maximaal sluiten van kringlopen en minimaliseren van verliezen zijn hierbij 

de belangrijkste aandachtspunten.  

In 1991 werd de Europese Nitraatrichtlijn met een basiskwaliteitsnorm voor het grond- en 

oppervlaktewater van kracht voor alle lidstaten van de Europese Unie (Anonymous, 1991). 

Momenteel is het mestbeleid volledig afgestemd op het behalen van de waterkwaliteit zoals 

die wordt opgelegd door Europa. Met MAP3 werd het hele Vlaamse gewest beschouwd als 

kwetsbare zone (Anonymous, 2006). Dit mestbeleid heeft geleid tot duidelijke verbeteringen in 

de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar bijkomende inspanningen zijn nodig. Het 

percentage MAP-meetpunten dat de Europese nitraatnorm van 50 mg NO3 per liter 

overschrijdt, was immers 33 % in het winterjaar 2009-2010 (zie 2.3.1 Water) (Van Steertegem, 

2010). Tegen 2014 mag de Europese nitraatnorm in niet meer dan 16 % van de MAP-

meetpunten in het oppervlaktewater overschreden worden. Tegen 2018 moet dat nog 

maximaal 5 % zijn. Hiertoe werd MAP4 voor de periode 2011-2014 uitgewerkt (Anonymous, 

2011b). 

Grondwaterlagen liggen meestal op een diepte van meer dan honderd meter en zijn zo op een 

natuurlijke wijze afgeschermd van de oppervlakte. Door zijn natuurlijke kwaliteit is dit water 

bijzonder geschikt voor specifieke hoogwaardige toepassingen. Bij het voortgezet intensief 

oppompen van diep grondwater slinkt de watervoorraad in sommige watervoerende lagen 

echter sneller dan dat ze wordt aangevuld en verandert de kwaliteit van het grondwater zoals 

in het Sokkelsysteem in Oost- en West-Vlaanderen. De daling van het grondwaterpeil in 

bepaalde streken in Vlaanderen zorgt ervoor dat sommige Vlaamse land- en tuinbouwers nu al 

op zoek moeten naar alternatieven. De vergunningsverlenende diensten treden immers 

strenger op voor een diepe grondwaterwinning. Zo krijgt men soms een vergunning voor een 

beperkte periode (bv. 2-5 jaar) en kunnen er ook bijkomende voorwaarden worden opgelegd 

zoals de uitvoering van een wateraudit, de toepassing van waterbesparende maatregelen en 

het gebruik van alternatieve waterbronnen (Anonymous, 2011a). Sommige maatregelen zijn 

echter duur en kunnen niet snel terugverdiend worden. Naast ondersteuning van individuele 

initiatieven, kan samenwerking tussen landbouwers onderling gestimuleerd worden (Messely 

et al., 2008). 

Het verstrengen van de mestwetgeving heeft niet alleen geleid tot een betere waterkwaliteit 

maar heeft ook zijn gunstige effecten nagelaten op de emissie van ammoniak en 
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broeikasgassen door landbouwactiviteiten. De maximale  totale NH3-emissie en 

broeikasgassen bepaald in MINA-plan 3+ voor 2010 werden reeds in 2008 bereikt (zie 2.3.3 

Lucht) (Van Steertegem, 2010). De problematiek rond broeikasgassen leeft momenteel nog 

niet zo sterk, maar uit de steeds grotere hoeveelheid aan onderzoek wereldwijd blijkt dat 

dierlijke producten broeikasgasintensief zijn. Een proactieve aanpak lijkt aangewezen om met 

deze problematiek om te gaan (Campens et al., 2011). 

De bemestingnormen hebben echter een negatief effect op kwaliteit en kwantiteit van 

ruwvoeders. De lagere eiwitinhoud  van het ruwvoer bij lagere bemesting (Coppens et al., 

1997; Geypens et al., 2000) zorgen voor een lagere voederwaarde (Anonymous, 2009a) en een 

hogere import van externe eiwitbronnen zoals soja (Campens et al., 2011). Eiwitten zijn 

immers noodzakelijk om een evenwichtig rantsoen op te stellen (De Brabander et al., 2007) 

dat toelaat om gezonde koeien te hebben met een voldoende productie die leidt tot een goed 

inkomen. Mede door de soja-import kon hier in het westen een intensieve landbouw ontstaan. 

De vereiste gronden zijn nog steeds nodig, maar bevinden zich nu in overzeese gebieden. Om 

te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar soja, is steeds meer grond nodig. Hele 

gebieden woud, ook delen van het Amazonewoud, worden omgezet in soja-akkers, en vaak 

wordt daarbij overgegaan tot illegale bosbranden. Eiwitten worden van over de oceaan 

aangevoerd en de aanvullende energie voor het veevoeder wordt geleverd door maïs. Vandaar 

het ontstaan van de monotone maïsvelden (Wervel, 2011). 

Door de aanvoer van externe eiwitbronnen blijft de totale eiwitinhoud van de voeders 

onveranderd wat leidt tot dezelfde hoeveelheid nutriënten in dierlijke mest die echter niet 

allemaal op de percelen aangebracht mogen worden. Dit leidt tot de noodzaak van 

mestverwerking en bijhorende kosten. De bemestingnormen resulteren ook in een hogere 

aankoop van minerale meststoffen en daling van de bodemkwaliteit. 

Binnen het huidige beleid kan de landbouwer verschillende maatregelen nemen om de 

nutriëntenefficiëntie te verhogen. Geen enkele maatregel is op zich zaligmakend. Er dient 

ingezet te worden op verschillende vlakken voor het sluiten van de nutriëntencyclus ter 

hoogte van het voeder (bestendigen van eiwitten, het gebruik van reststromen zoals bio-

ethanol en diermeel, meer en meer kwalitatieve graskuil ter vervanging van maïskuil en het 

bedrijfseigen telen van eiwitrijke gewassen), het dier (voederefficiëntie en lager 

vervangingspercentage), de huisvesting (broeikasgasemissiearme stalsystemen) en de mest 

(mestopslag bij lage temperatuur en afdekken, opslagduur beperken, opwaarderen van 

meststromen). De efficiëntie van elke maatregel is erg bedrijfsafhankelijk (Campens et al., 

2011). 

De valorisatie van meststromen kan zowel de nutriënten- als energie efficiëntie verhogen. 

Rationeel energieverbruik is voor zowel ecologische als economische duurzaamheid 

interessant. Zekerheid van energievoorziening tegen aanvaardbare prijzen is wereldwijd dan 

ook één van de strategische vraagstukken voor de beleidsinstanties voor de volgende 

decennia. Hier liggen voor de landbouwsector heel wat kansen, zoals de ontwikkeling van 

biobrandstoffen, de productie van groene stroom via (co-)vergisting van energiegewassen en 

mest afkomstig uit de landbouw, … 
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4.8 BBOODDEEMMKKWWAALLIITTEEIITT  

Juist onder het maaiveld bevindt zich het fundament van een duurzame en gezonde 

landbouwpraktijk: de bodem. Die bodem komt echter in toenemende mate onder druk te 

staan, letterlijk en figuurlijk. Dit probleem wordt veroorzaakt of versterkt door de toepassing 

van weinig duurzame methoden in land- en tuinbouw, zoals de schaalvergroting die geleid 

heeft tot gebruik van grotere, zwaardere machines en intensievere teeltrotaties en 

bodembewerkingen. Bovendien wordt het groeiseizoen vaak langer (men gaat vroeger zaaien 

en poten, en later oogsten), en nemen de neerslaghoeveelheid en -intensiteit toe. Onder de 

scherpe mestwetgeving en normering van het gebruik van chemische 

gewasbeschermingsmiddelen, is er echter sprake van een toenemende afhankelijkheid van 

natuurlijke processen in de bodem om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden en de 

ziektedruk laag te houden (Reubens et al., 2010).  

Hoewel de bodem in theorie hernieuwbaar is, hebben ernstig verstoorde bodems tientallen 

jaren nodig om volledig te herstellen. Bovendien kan de verstoring van bodems een impact 

hebben binnen een groter ruimtelijk geheel, bv. door verhoogde risico’s op erosie of emissie 

van broeikasgassen. Het herstellen, behouden en verbeteren van de bodemkwaliteit is dus erg 

belangrijk voor een duurzame landbouw op lange termijn (Pimentel et al., 1995; Esteve et al., 

2004; Reubens et al., 2010). 

Als gevolg van de moderne productiemethoden is de chemische, fysische en biologische 

dynamische bodemkwaliteit gedaald. Het OC-gehalte van onze landbouwpercelen ging sinds 

begin jaren 90 gemiddeld achteruit. Ook de strenge bemestingsnormen droegen bij tot de 

daling van het OC-gehalte (zie 2.3.2 Bodem) (ALBON, 2009; Boon et al., 2009; Bries, 2009; Van 

Steertegem, 2010). Een afname in OC-gehalte betekent een toename van de bodemdichtheid. 

De bodem is hierdoor vaak minder doordringbaar voor wortels, de drainage verloopt 

moeizamer en het risico op verdichting en erosie stijgt (Esteve et al., 2004; Van de Vreken et 

al., 2009; Reubens et al., 2010). Over erosiebestrijding en bodemkwaliteit is al heel wat 

bekend, en worden er al verschillende maatregelen toegepast in de praktijk o.a. in het kader 

van agromilieumaatregelen (gereduceerde bodembewerking, groenbemesters, …). Het 

positieve effect van deze maatregelen lijkt bevestigd te worden uit de laatste OC-gehalten van 

de landbouwpercelen (Van Steertegem, 2010). Een daling van het OC-gehalte in de bodem  en 

degradatie van de fysische bodemomstandigheden zijn niet alleen negatief voor het 

bodemleven maar ook op de diversiteit van vogels en zoogdieren die zich met 

bodemorganismen voeden (ALBON, 2009; D’Haene et al., 2010).  

Melkveehouders scoren algemeen wel beter dan de gemiddelde landbouwer op het vlak van 

bodemkwaliteit door de wetgeving rond derogatie, waardoor ze vaker winterteelten inzaaien. 

Een probleem waar melkveehouders wel mee geconfronteerd worden is de 

instandhoudingsplicht voor blijvend grasland: graslanden die meer dan 5 jaar niet worden 

gescheurd, worden geklasseerd als blijvend grasland (Anonymous, 2003 & 2009b). Om het 

statuut van tijdelijk grasland te behouden, wordt dit dus wel gescheurd voor 5 jaar, ook als dit 

niet strikt past binnen de teeltrotatie. Dit kan zich dan verder zetten in problemen met o.a. OC-

opslag in de bodem, ziekten en plagen en lagere opbrengsten.  
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4.9 BBEELLEEIIDD  --  WWEETTGGEEVVIINNGG  

Landbouwers hebben vaak het gevoel dat ze vanuit het beleid continu regeltjes opgelegd 

krijgen. De landbouwers willen minder beperkingen op het beheer van hun bedrijf om aan de 

ecologische randvoorwaarden te voldoen. Dit zou hen de mogelijkheid moeten geven om de 

meest economisch rendabele beheersmaatregelen te selecteren om ecologisch goede 

resultaten te behalen. Het bedrijf zou door middel van controles op het eindresultaat hun 

ecologische duurzaamheid kunnen aantonen. Meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid bij 

de landbouwers impliceert wel een sterke vertrouwensband en een goede wederzijdse 

verstandhouding tussen de landbouwers en het beleid. Het is immers niet mogelijk om de 

resultaten van bedrijfsinspanningen op alle percelen en bedrijven te meten en controleren. In 

totaal worden er momenteel jaarlijks op minder dan 10% van de percelen het nitraatgehalte in 

het najaar gemeten. 

Daarnaast vinden landbouwers de opgelegde boetes bij overtreding vaak te hoog. Uit 

onderzoek blijkt dat bestraffing effect heeft op de korte termijn, maar zonder het belonen van 

alternatief (wenselijk) gedrag is dit minder efficiënt en is ook de duurzaamheid van de 

gedragsverandering minder. In veel gevallen leidt milde straf reeds tot de gewenste effecten, 

terwijl juist de meer extreme sancties kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten en verzet, 

zeker wanneer de hoge straf gepaard gaat met een lage pakkans. Het verkrijgen van 

beloningen motiveert en bevredigt meer dan het voorkomen van straf. Dit wordt vaak 

gerelateerd aan de wens zelf de regie in handen te kunnen houden en controle uit te kunnen 

oefenen op (de uitkomsten van) het eigen gedrag (van der Pligt et al., 2007). Een voorbeeld 

van “beloning” zijn agromilieumaatregelen, waarbij een vergoeding wordt gegeven voor de 

geleverde inspanning. Onderzoek naar de adoptie van groenbedekkers, minimale 

bodembewerking en perceelsrandenbeheer door landbouwers gaf aan dat subsidie niet de 

belangrijkste motivator is voor landbouwers om deze agromilieumaatregelen toe te passen. De 

attitude van de landbouwer d.w.z. de graad waarin het gedrag als positief wordt ervaren, is 

een belangrijkere factor (Wauters et al., 2010). In een enquête over deze 

agromilieumaatregelen geven de landbouwers aan dat na de afschaffing van deze financiële 

stimulans respectievelijk 22%, 59% en 76% landbouwers groenbedekkers, minimale 

bodembewerking en perceelsrandenbeheer niet meer zouden toepassen. Vijftien tot 20 % van 

de landbouwers zou de maatregelen gewijzigd toepassen (Maertens, 2011). Het is dus wel zo 

dat een financiële beloning kan stimuleren om een bepaald gedrag te vertonen, maar als de 

landbouwer niet over de juiste attitude beschikt zal dit geen duurzame gedragsverandering 

veroorzaken. Aandacht moet dus uitgaan naar stimulansen die een blijvende 

mentaliteitswijziging bij de landbouwer teweegbrengen. Tot slot, voor financiële vergoeding 

moet echter niet alleen naar het beleid gekeken worden. Zoals eerder vermeld, zijn ook 

consumenten verantwoordelijk voor de hoge eisen die worden opgelegd aan de landbouw, 

daartegenover zou dan wel een billijke prijs voor deze hoge kwaliteit moeten staan. 

De uitgebreide wet- en regelgeving  legt de landbouwers op verschillende vlakken 

randvoorwaarden op. Vaak heeft een specifieke wet echter impact op verschillende aspecten 

binnen en buiten het bedrijf. Zo brengt een lagere bemesting een kettingreactie teweeg omdat 

melkvee en andere dieren een specifieke eiwit- en energiebehoefte hebben. Naast de beoogde 

verminderde nutriëntenverliezen, leidt minder dierlijke mest op de bodem ook tot een daling 
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van het OC-gehalte van de bodem en een hoger risico op erosie en verdichting, tot een hogere 

aankoop van externe eiwitbronnen zoals soja en minerale meststoffen, en de noodzaak van 

mestverwerking (zie 4.7). De opgelegde randvoorwaarden, en de resulterende kosten, kunnen 

ook de concurrentiële positie van de Vlaamse landbouwer onder druk zetten. Dit benadrukt de 

noodzaak van een geïntegreerde aanpak om te vermijden dat een verschuiving van het 

probleem optreedt.  

Tenslotte blijkt ook dat beleid een belangrijke rol te spelen heeft bij het anticiperen van 

problemen (fosfaat, broeikasgassen, biodiversiteit). In de beleidsnota van 2009-2014 geeft de 

Vlaamse Regering aan actief te willen meewerken aan een duurzame hervorming van het 

Europese landbouwbeleid. Hierbij staat het behoud en de verdere verduurzaming van het 

Europese landbouwmodel voorop. Enkele doelstellingen van het beleid zijn de rol van het VLIF 

als motor van vernieuwing, innovatie en verduurzaming te versterken; de nodige 

ontwikkelingskansen geven aan land- en tuinbouwbedrijven met speciale aandacht voor een 

vlotte opvolging van de bedrijven; de inspanningen op het vlak van onderzoek en innovatie in 

de Vlaamse land- en tuinbouw versterken; initiatieven nemen om de administratieve last te 

verminderen … (Anonymous, 2010a). Het ALV van het Departement Landbouw en Visserij 

(DLV) geeft door middel van beleidsvoorstellen en ontwerpen van regelgeving, vorm aan een 

markt- en inkomensbeleid voor de Vlaamse landbouwsector. Deels is dit een vertaling vanuit 

een veranderend Europees beleid (SALV, 2010).  

Wanneer het beleid inspeelt op problemen voordat ze zich stellen, en daarbij aansluitend 

nieuwe maatregelen voorstelt, kan de verstandhouding met de landbouwer erop 

achteruitgaan. Een heldere communicatie en goede dialoog zouden hierbij evenwel een 

oplossing moeten bieden. Het ALV overlegt bij beleidsvoorstellen met andere betrokken 

diensten of overheden en de beroepsorganisaties (Anonymous, 2009c). Daarnaast adviseert de 

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) de Vlaamse Regering en het Vlaams 

Parlement over het beleid en de ontwerpen van regelgeving met betrekking tot alle 

economische, ecologische, sociale en maatschappelijke aspecten van het landbouwbeleid. In 

de SALV zetelen niet enkel vertegenwoordigers van landbouworganisaties maar ook van de 

andere schakels uit de agrovoedingsketen: toeleveranciers, verwerking, handel tot en met de 

consument. Ook NGO's en vertegenwoordigers uit het landbouwonderzoek en -onderwijs 

maken deel uit van de SALV (SALV, 2010). 
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4.10 CCOONNCCLLUUSSIIEE  

De landen van de Europese Unie, en zeker deze met een gematigd klimaat, zijn belangrijke 

spelers op de zuivelmarkt. De wereldbevolking groeit verder aan, en de vraag zal sneller stijgen 

dan het aanbod, waardoor de prijsvooruitzichten niet slecht zijn. Melkveehouders moeten 

alsmaar meer marktgericht gaan werken en er wordt van hen ook een grote inspanning 

verwacht om te voldoen aan bijkomende verwachtingen van beleid en consument rond o.a. 

nutriëntengebruik (voeder en meststoffen), energie, water, dierenwelzijn en productkwaliteit. 

Tegelijkertijd moet er ook gezorgd worden voor een volwaardig inkomen, uiteraard zonder 

daarbij de levenskwaliteit van de landbouwer uit het oog te verliezen. Het ‘boeren’ vandaag de 

dag kan dus eigenlijk omschreven worden als boeren op het scherpst van de snede met smalle 

economische marges en allerlei randvoorwaarden waaraan voldaan moeten worden. De 

uitdaging bestaat er in om innoverend en vooruitziend te zijn en aldus niet achter te blijven.  

De landbouwers en melkveehouders hebben de voorbije jaren zeker inspanningen geleverd op 

ecologisch vlak, waardoor o.a. op vlak van NH3-emissie en broeikasgassen al grote vorderingen 

zijn gemaakt. Bijkomende inspanningen zijn voornamelijk nodig op het vlak van 

nutriëntenefficiëntie en bodemkwaliteit. Belangrijk is dat bij het oplossen van één probleem 

geen verschuiving optreedt naar een ander probleem (vb. waterkwaliteit vs. externe 

eiwitbronnen). Om de concurrentiekracht van de Vlaamse melkveehouderij aan te scherpen, 

kan het onderzoek steun verlenen door innovatieve en duurzame productiemethoden te 

ontwikkelen en door afzetgebied en -mogelijkheden te verkennen nu Europa een meer 

marktgerichte melkveehouderij wil nastreven. Op de interne markt zal er waarschijnlijk een 

grotere vraag zijn naar kwalitatieve gezonde producten. Men kan hierop inspelen door verse 

producten lokaal aan te bieden terwijl de verwerkte producten dan eerder voor export kunnen 

dienen. De onderzoekswereld moet hierbij voldoende vooruitziend zijn, en heel vlot inspelen 

op de nieuwe vragen die veranderingen in het beleid oproepen. Bijvoorbeeld, hoe verhouden 

de huidige en verdere schaalvergrotingen zich tot doelen op het gebied van natuur? In 

hoeverre gaat verdere schaalvergroting gepaard met verminderde weidegang en hoe erg is 

dat? 

Om in de toekomst een volwaardig inkomen te realiseren, kan de melkveehouder twee pistes 

bewandelen: schaalvergroting en verbreding. Belangrijk hierbij is dat voor beide scenario’s het 

familiale karakter van het bedrijf niet in vraag wordt gesteld, aangezien dat dit net als één van 

de sterktes van de sector wordt beschouwd. Geen van beide scenario’s scoort duidelijk beter 

op vlak van duurzaamheid. Het naast elkaar bestaan van de beide bedrijfstypes kan de 

duurzaamheid op sectorniveau ten goede komen. Bij de keuze van een bepaalde 

bedrijfsvoering zullen wel bepaalde aspecten van duurzaamheid mogelijk meer in beeld 

komen. Als voorbeeld hebben we de eerder vermelde korte keten initiatieven die kunnen 

bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen landbouwer en consument. Het feit of een 

bedrijf al dan niet duurzaam produceert zal echter niet zozeer afhangen van welk scenario 

wordt gevolgd, maar wel van de attitude en interesse van de landbouwer ten opzichte van de 

verschillende aspecten van duurzaamheid. De aspecten waar de landbouwer positief 

tegenover staat, gaan nu eenmaal vlotter in de bedrijfsvoering worden geïncorporeerd, 

ongeacht de keuze voor schaalvergroting of verbreding. Deze attitude wordt gevormd door 

verschillende factoren, maar een betere kennis over een bepaald aspect draagt veelal bij tot 
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een betere beeldvorming en een positievere attitude. Binnen deze context is het dus 

uitermate belangrijk om als melkveehouder mee te evolueren en actief te werken aan 

kennisopbouw.  

Kennisopbouw is ook belangrijk om de kloof in bedrijfsinkomen tussen de best en slechtst 

presterende bedrijven aan te pakken. Deze verschillen in efficiëntie kunnen immers 

grotendeels verklaard worden door het feit dat kennis en professionalisme niet op alle 

melkveebedrijven voldoende aanwezig zijn. Om op de hoogte te blijven van de uitgebreide en 

complexe wetgeving en innovaties in de melkveehouderij is het vormingsaanbod in 

Vlaanderen groot. Een landbouwer kan bijna elke dag wel ergens één of andere vorm van 

begeleiding krijgen, vaak gratis of tegen een lage kostprijs. Het begeleidingsaanbod wordt in 

eerste instantie georganiseerd en vormgegeven door de private sector. De overheid 

ondersteunt sommige onderdelen ervan en oefent daardoor een sturende werking uit. 

Opleidingen vormen slechts één mogelijkheid om de kennis over bepaalde aspecten op te 

bouwen, er bestaan daarnaast nog verschillende andere vormen om nieuwe inzichten te 

vergaren, zowel individueel als in groepsverband. Binnen het DAIRYMAN project wordt er 

intensief gewerkt aan kennisuitwisseling tussen melkveehouders onderling, en tussen 

melkveehouders en andere actoren. Dit gebeurt door de regelmatige organisatie van 

discussiegroepen rond welbepaalde duurzaamheidsaspecten, nationale en internationale 

bedrijfsbezoeken en workshops. Ook worden er demonstraties georganiseerd die 

samenwerking tussen melkveehouders en andere actoren, al dan niet uit de landbouw, in de 

kijker zet. Het is namelijk zo dat samenwerking een belangrijke bijdrage kan leveren bij het 

evolueren naar een meer duurzame melkveehouderij. Deze samenwerking dient in de ruimst 

mogelijke betekenis van het woord geïnterpreteerd worden. Dit kan gaan over uitwisseling van 

materiaal of gezamenlijke aankoop of verkoop van producten, maar evengoed kunnen hierbij 

samenwerkingsvormen met de consument (vb. community supported agriculture), met 

zorginstellingen (vb. groene zorg) of natuurverenigingen aan bod komen. Belangrijk is dat 

beide partijen hierbij een gezamenlijke visie opbouwen en wederzijds voordeel halen uit de 

samenwerking. 
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Hoe duurzaam is de Vlaamse melkveehouderij? 
(17 februari 2011) 

 

 

 

Verslag Workshop 

 



 

 

AAGGEENNDDAA  
10u00 – 10u30    Onthaal met koffie 

10u30 – 11u30  Introductie Dairyman, voorstelling rapport "Duurzaamheid van de Vlaamse 
landbouw en melkveehouderij"  

11u30 – 12u45    Workshop "Duurzaamheid van de Vlaamse melkveehouderij"  

12u45 – 13u45    Broodjeslunch 

13u45 – 14u15  Introductie: duurzame samenwerking tussen melkveehouderij en andere 
plattelandsgebruikers 

14u15 – 15u30  Workshop “Wat draagt bij tot of belemmert het succes van winstgevende 
vormen van samenwerkingsverbanden in de melkveehouderij?" 

15u30 – 16u     Algemene besluiten 

16u00 - …     Afsluitende drink 
 
 

DEELNEMERS 
Naam Organisatie 

De Vliegher Alex ILVO-plant 

Daniël De Brabander ILVO-dier 

Ann Steenhuyse IKM-Vlaanderen vzw 

Katrien Van der Meulen IKM-Vlaanderen vzw 

Jef Noyens pilootbedrijf melkveehouder 

Els Goethals Vlaamse landmaatschappij West-Vlaanderen 

Renaat Debergh bcz-cbl 

Kristof Volckaert Boerenbond 

Els Stevens Hooibeekhoeve 

Diane Schoonhoven Boerenbond 

Eddy Decaesteker BAM 

Bram Maes pilootbedrijf melkveehouder 

Lies Dezeure gebiedswerker Landbouw westhoek 

André Leroy ABS 

Joost D'Hooghe AMS 

Peter Van Gossum INBO 

Joris Peeters pilootbedrijf melkveehouder 

Alfons Anthonissen ADLO 

Ivan Rijckaert ADLO 

Nico Peiren ILVO-Dier 

Luc Devreese AVEVE 

Cis Oostvogels Pilootbedrijf melkveehouder 

 



 

 

MMEEDDEEWWEERRKKEERRSS  
Naam Functie 

Jo Bijttebier Organisatie 

Karoline D’Haene Organisatie, verslaggever sessie 1 & 2 

Lies Debruyne Organisatie, verslaggever sessie 1, moderator sessie 2 

Lies Messely Moderator sessie 1 & 2 

Eva Kerselaers Moderator sessie 1 

Nathalie Erbout Moderator sessie 1, verslaggever sessie 2 

Ben Vanpeperstraete Moderator sessie 1 & 2  

Lieve De Cock Verslaggever sessie 1  

Dakerlia Claeys Verslaggever sessie 1 

Christophe Rogolle Verslaggever sessie 2 

Sofie Claeys Logistieke ondersteuning 

Natasja Vanderstraeten Logistieke ondersteuning 





 

 

Inleiding (10u30 – 11u30) 

Binnen het Interreg project Dairyman werken de regio’s Bretagne, Pays de la Loire, Nord Pas de 

Calais, Zuidwest-Ierland, Noord-Ierland, Vlaanderen, Wallonië, Baden-Württemberg, Luxemburg en 

Nederland samen ter versterking van hun plattelandsgemeenschappen door verbetering van de 

melkveehouderij en stimulering van samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders en andere 

gebruikers van het platteland. In het kader van het Interreg-project DAIRYMAN werd er op 17 

februari 2011 een workshop georganiseerd waarop de voornaamste Vlaamse actoren 

(vertegenwoordigers vanuit de gangbare en biologische landbouw, de veevoeder- en minerale 

meststoffen industrie, zuivelverwerkers, beleidsmakers,  natuurverenigingen en andere actoren) 

werden uitgenodigd voor een doorlichting van de duurzaamheid van de Vlaamse melkveesector. De 

deelnemers aan de workshop kregen vooraf een rapport doorgestuurd dat een overzicht geeft van 

de belangrijkste cijfers en feiten voor de regio Vlaanderen. Ecologische, economische en sociale 

duurzaamheid zijn bepaald op drie niveaus: voor de gehele regio Vlaanderen, voor de 

landbouwsector in Vlaanderen en voor de Vlaamse melkveehouderijsector als onderdeel van de 

landbouwsector. Het rapport sluit af met een discussie over de belangrijkste duurzaamheidsthema’s 

in de Vlaamse melkveehouderij zoals die volgens de auteurs op grond van de gepresenteerde feiten 

en cijfers naar voor komen. Er worden eveneens een aantal maatregelen voorgesteld die kunnen 

bijdragen aan verdere verduurzaming en de actoren die daarbij mogelijk een rol kunnen spelen 

worden benoemd.  

Verloop Sessie 1 (11u30 - 12u45) 

Groep 1 Deelnemers Katrien Van der Meulen Groep 2 Deelnemers Andre Leroy 

  Kristof Volckaert   Els Stevens 

  Bram Maes   Cis Oostvogels 

  Peter Van Gossum   Daniël De Brabander 

  Luc Devreese   Alfons Anthonissen 

 Moderator Ben Vanpeperstraete  Moderator Eva Kerselaers 

 Verslaggever Lieve De Cock  Verslaggever Karoline D’Haene 

Groep 3 Deelnemers Lies Dezeure Groep 4 Deelnemers Renaat Debergh 

  Diane Schoonhoven   Joris Peeters 

  Jef Noyens   Eddy Decaesteker 

  Nico Peiren   Joost D’Hooghe 

 Moderator Nathalie Erbout   Ann Steenhuyse 

 Verslaggever Lies Debruyne  Moderator Lies Messely 

    Verslaggever Dakerlia Claeys 

 

Het finale hoofdstuk, en met name het overzicht van de voornaamste uitdagingen (Tabel 1), werd 

gebruikt als input voor het eerste deel van de workshop, waarbij de deelnemers actief hebben 

samengewerkt om volgende vragen te beantwoorden: 

 Zijn er thema’s die ontbreken in de voorgestelde conclusie? 

 Wat zijn/worden de voornaamste uitdagingen voor de melkveehouderij in Vlaanderen? 

 Hoe kunnen deze uitdagingen het beste worden aangepakt? 

 Wie dient hierbij betrokken te worden? 



 

 

De deelnemers werden verdeeld over 4 groepen, waarbij ze eerst de voorgestelde tabel verder 

mochten aanvullen met behulp van post-it’s, en vervolgens konden ze aangeven welke thema’s of 

uitdagingen volgens hen het belangrijkste waren. Rond geselecteerde thema’s (verschillend voor elke 

groep) werd dan verder gediscussieerd. De problematiek/uitdaging werd eerst zo goed mogelijk 

gedefinieerd, waarna er werd gezocht naar mogelijke oplossingen en de actoren betrokken bij de 

verschillende oplossingen. 

Tabel 16: Overzicht van de voornaamste uitdagingen voor de Vlaamse melkveesector op basis van de feiten en 

cijfers in het rapport en een eerder uitgevoerde SWOT-analyse (Campens et al., 2007) 

Uitdagingen ecologische duurzaamheid 

   Beperken nutriëntenverliezen 

   Behoud biodiversiteit 

   Behoud bodemkwaliteit 

   Energie-efficiëntie 

   Waterefficiëntie 

Uitdagingen economische duurzaamheid 

   Afschaffing melkquota 

   Grond 

   Intermediair verbruik (bv. meststoffen) 

   Arbeid 

   Mestbeleid 

Uitdagingen sociale duurzaamheid 

   Werktevredenheid 

   Opleiding 

   Dierenwelzijn en –gezondheid 

   Impact op landschap 

 

Resultaat Sessie 1 

De thema’s waren oorspronkelijk geclassificeerd volgens ecologisch, economisch of sociaal thema. 

Uit de discussie bleek dat deze opdeling niet steeds zinvol is, omdat er aan de meeste uitdagingen of 

thema’s zowel een economisch, ecologisch en/of sociaal luik verbonden is. Er werd in de 

verschillende discussiegroepen voornamelijk gediscussieerd rond 8 centrale thema’s (waarbij 

verschillende thema’s aan bod kwamen in verschillende groepen):  

 

Arbeid
Beleid en 
wetgeving

Inkomen en 
risico

Welzijn 
melkveehouder 

en gezin

Nutriënten
Relatie 

landbouwer -
consument

Bodemkwaliteit Marktsituatie 



 

 

Op basis van de discussie in de verschillende groepen werd er ook geconcludeerd dat ‘Inkomen’ een 

overkoepelend thema is, waar veel op teruggevallen wordt ook bij de discussies rond de andere 

thema’s. Ook de andere thema’s staan niet los van elkaar, vaak is er een sterke wisselwerking. 

 

Thema Inkomen en Risico 

Wat is de problematiek? 

Het gemiddeld inkomen in de landbouw is te laag  en door de steeds meer fluctuerende prijzen ook 

minder stabiel. Dit heeft gevolgen voor investeringen (meer risicovol), maar maakt het ook moeilijker 

om met de bijkomende randvoorwaarden (administratief, ecologisch, landschap, dierenwelzijn) om 

te gaan. Hieraan gekoppeld zijn ook de grondschaarste en hoge grondprijzen (landbouwer als 

vastgoedinvesteerder). 

 

Specifieke problematiek voor starters: overname van een bedrijf is financieel vaak een (te) zware 

belasting, en er bestaan weinig tot geen mogelijkheden voor externe financiering (door laag 

rendement van landbouw). Dit probleem in financiering komt vaker voor omwille van 

schaalvergroting. Hierbij speelt ook de financiering door het VLIF: vestigingssteun geldt enkel voor 

het ganse bedrijf bij volledige overname in één keer. De financiële druk blijft nog jaren doorwegen. 

 

Aanpak 

 Landbouwer moet leren omgaan met de gewijzigde situatie van vrije markt, minder 

ondersteuning, fluctuerende prijzen:  gaat deze factoren moeten incalculeren in 

bedrijfsmanagement. Het probleem blijft wel de enorme financiële put voor jonge 

landbouwers: laat weinig ruimte toe om een aantal onzekerheden in te calculeren. 

 Niet alleen VLIF-ondersteuning bij eerste stap van de overname van het ouderlijk bedrijf 

 Externe financiering: deelname van consumenten in het bedrijf (voorbeelden hiervan 

bestaan in Frankrijk en Italië: aantal consumenten nemen een aandeel in het bedrijf, kopen 

grond aan en landbouwer runt het bedrijf). 

 

“Men moet zich inderdaad de vraag stellen hoe de landbouwer meer kan verdienen. 

Momenteel is er geen marge bij de landbouwer om meer rekening te houden met ecologische 

randvoorwaarden” 

“Om over duurzaamheid te spreken of ze te bestendigen hoeft men in de eerste plaats 

voldoende inkomen op een sociaal verantwoorde manier verwerven. Zonder inkomen, geen 

melkveehouderij.” 

‘De nood aan een leefbaar inkomen binnen de sector zit hier terug aan de basis. De financiële 

structuur van het bedrijf wordt voor lange termijn bepaald bij de overname van het bedrijf.’ 



 

 

Thema Arbeid 

Wat is de problematiek? 

Hoe kan men verder evolueren/groeien binnen de familiale context van de melkveesector? 

Deze problematiek kan verder onderverdeeld worden volgens twee mogelijke pistes: 

schaalvergroting of verbreding, elk met een eigen problematiek. Deze keuze wordt in grote mate 

bepaald door de persoonlijke voorkeur en situatie, maar in Vlaanderen wordt er ook vanuit de 

industrie sterk op schaalvergroting gemikt. 

De familiale context wordt beschouwd als een sterkte van de Vlaamse melkveesector, en het lijkt 

weinig opportuun om daar verandering in te brengen: het is onmogelijk om externe werkkrachten te 

betalen. Een arbeidskracht kan niet voldoende werk verzetten om rendabel te zijn.  

Als men kijkt naar schaalvergroting: hoe ver kan schaalvergroting gaan als externe arbeid 

(momenteel?) geen realistische of zelfs gewenste mogelijkheid is? Waar wil men naartoe evolueren? 

Staat er een rem op de schaalvergroting, zijn megabedrijven mogelijk en/of gewenst?  

Binnen deze context valt ook de productieverhoging: hoe belangrijk is het om bij de top te horen, en 

welke gevolgen heeft dit op arbeid? Het lijkt belangrijker om een robuust systeem te hebben, dan te 

werken op de grens van wat mogelijk is, dit vraagt te veel inspanningen van de melkveehouder die 

dan te kort op de bal moet spelen. 

Bij verbreding lijkt de situatie even complex: hierbij wordt veelal de partner ingeschakeld, dus valt 

niet goed te rijmen met de partner die steeds meer buitenshuis gaat werken.  

Deze discussie wordt weer gekoppeld aan het thema ‘Inkomen en risico’ omdat het bedrijf niet 

langer kan voorzien in het onderhoud van een volledig gezin (partner gaat steeds meer buitenshuis 

werken), en sluit zeer nauw aan bij thema ‘Welzijn melkveehouder en gezin’: een hogere 

arbeidsdruk, in combinatie met een lager inkomen, leidt tot stress en een extra belasting op het 

gezinsleven: problemen in het bedrijf zijn niet alleen moeilijk voor de melkveehouder, maar voor het 

ganse gezin. 

Aanpak 

 Schaalvergroting: automatisering is een mogelijkheid, maar hierbij moet wel rekening 

gehouden worden met de kostprijs van dergelijke investeringen (relatie inkomen – risico). 

 Voldoende snel groeien zodat externe arbeid maximaal kan renderen (maar landbouwer 

wordt dan wel meer manager) 

Wie?  

 de landbouwer: hij/zij moet een visie uitwerken voor het bedrijf, rekening houdend met de 

persoonlijke situatie en voorkeuren (verbreding/schaalvergroting). 

 adviseurs kunnen hierbij zeker een ondersteunende rol spelen. 

 

 



 

 

Thema Welzijn melkveehouder – Gezin 

Wat is de problematiek? 

Dit thema sluit nauw aan bij het thema ‘Arbeid’, maar terwijl in het vorige thema vooral besproken 

werd wat de praktische problemen zijn rond ‘arbeid’, gaat dit thema meer over de invloed die de 

hoge arbeidsdruk heeft of het welzijn van de melkveehouder, en zijn gezin. Het welzijn van de 

melkveehouder wordt echter niet louter bepaald door de hoge arbeidsdruk, maar is ook gerelateerd 

aan het beschikbaar inkomen, administratieve lasten, imago van de landbouwer, … Samengevat lijkt 

het terug te brengen tot ‘verzekeren van een goed inkomen op een sociaal verantwoorde manier’. 

Problemen in het bedrijf zijn moeilijk voor het ganse gezin. De druk op het inkomen heeft een impact 

op het gezin (stress, minder tijd te besteden met het gezin). Dit is een minder tastbaar probleem, 

maar wordt algemeen erkend als een heel belangrijk aandachtspunt. 

Aanpak 

 Is niet zo eenvoudig te bepalen, en de verantwoordelijkheid ligt hiervoor in grote mate bij de 

melkveehouder zelf, en wordt ook in grote mate bepaald door persoonlijke ingesteldheid.  

 De randvoorwaarden voor ‘welzijn’ moeten zoveel mogelijk vervuld worden, dus voldoende 

inkomen (vergelijkbaar met niet-landbouwgezinnen), voldoende vrije tijd, verlof, … 

 

Thema Nutriënten 

Wat is de problematiek? 

De problematiek situeert zich rond vier, onderling gerelateerde, thema’s: aanvoer van externe 

eiwitten, mestbeleid, beperking van nitraat in grond- en oppervlaktewater, en emissie van 

broeikasgassen. 

Momenteel is het mestbeleid volledig afgestemd op het behalen van de waterkwaliteit zoals die 

wordt opgelegd door Europa. Dit beleid heeft geleid tot duidelijke verbeteringen in de 

waterkwaliteit, maar bijkomende inspanningen zijn nodig (MAP4). Dit beleid lijkt echter te leiden tot 

andere problemen: de beperking van bemesting heeft een negatief effect op kwaliteit en kwantiteit 

van ruwvoeders, en het zorgt voor een hogere aankoop van minerale meststoffen, en hogere kosten 

voor mestafzet.  

Eiwitten zijn noodzakelijk om een evenwichtig rantsoen op te stellen dat toelaat om gezonde koeien 

te hebben met een voldoende productie die leidt tot een goed inkomen. Lagere rendementen van 

het ruwvoer zorgen voor een hogere import van externe eiwitbronnen (bijvoorbeeld soja vanuit 

Brazilië), wat zowel economisch ( meer aankoop nodig) als ecologisch (druk op het tropisch 

regenwoud, transportkosten, …) een weinig duurzame oplossing lijkt. Deze oplossing wordt dan ook 

vanuit landbouwkundig perspectief weinig ondersteund, maar momenteel lijkt er geen valabel 

prijstechnisch alternatief voor soja. Een tweede mogelijkheid is het gebruik van eiwitrijke 

restproducten uit de productie van bio-ethanol, maar dit leidt tot een concurrentie voor gronden 

(voedselgewassen vs. energiegewassen).  



 

 

 

Een ander probleem binnen deze optiek is dat het momenteel economisch rendabeler is om te 

‘overvoederen’ voor een maximale productie, wat leidt tot grotere nutriëntenverliezen naar de 

omgeving. De prijzen van het krachtvoer laten dit momenteel nog steeds toe. 

De problematiek rond broeikasgassen leeft momenteel nog niet zo sterk, maar melkkoeien (en 

dierlijke productie meer in het algemeen) worden steeds meer geviseerd omwille van de hoge 

methaanuitstoot gerelateerd aan deze productiesystemen. Een proactieve aanpak lijkt aangewezen 

om met deze problematiek om te gaan. 

 

Aanpak 

 Nagaan hoe we het gebruik van eiwit (meer algemeen: input) door het dier efficiënter 

kunnen laten gebeuren (beperken van omzet naar ureum). Waar ligt de grens van 

economische rendabiliteit? Bijkomend onderzoek lijkt hierbij aangewezen. 

 Onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen 

 Toegang tot lokale eiwitten verhogen door verhogen efficiëntie van ruwvoeders 

 Beleid moet meer op zelfvoorziening binnen Vlaanderen worden afgestemd. Momenteel 

wordt aankoop minerale mest gestimuleerd om een optimale productie te hebben. 

Alternatief: verwerking van dierlijke mest op een economisch haalbare manier, waarna het 

verwerkte product kan gebruikt worden als minerale mest. 

 Meer op bedrijfsniveau en resultaatgericht werken: een hogere N-bemesting van grasland 

kan bij goed management ecologisch verantwoordbaar zijn. Er is echter geen duidelijk beeld 

over hoe dit in de praktijk moet toegepast en opgevolgd worden (grondontledingen zijn 

mogelijk, maar niet ideaal: zie thema bodem) 

 Een goede opleiding/blijvende bijscholing voor de landbouwers wordt steeds belangrijker: er 

is een uitgebreide kennis nodig bij de landbouwer over heel uiteenlopende aspecten, en de 

managementverschillen zijn momenteel heel groot. 

 Valorisatie (vergisting, mestscheiding, energieproductie, …); één piste hierbij is verwerking 

van varkensmest, zodat er meer ruimte vrijkomt voor afzet rundveemest, maar valorisatie 

biedt heel uiteenlopende mogelijkheden. 

 Voor aanpak methaanuitstoot: hoogproductieve koeien, langleefbaarheid (minder 

vervanging), goede penswerking 

“De landbouwer moet een eigen cirkel maken/sluiten op zijn bedrijf. Laat de landbouwer dit 

zelf doen, dan weten ze waarmee ze bezig zijn en de landbouwer weet dan zelf wanneer hij 

duurzaam bezig is” 

“Door het beperkt bemesten gaat 1) de kwaliteit van ruwvoeder en 2) de opbrengst 

achteruit; doordat je maar een beperkte hoeveelheid dierlijke mest mag gebruiken, moet je 

kunstmest bijkopen om toch kwaliteit in ruwvoeder te hebben en overschot aan dierlijke 

mest afvoeren.” 



 

 

 Energiebesparende oplossingen (broeikasgassen): warmterecuperatie, alternatieve 

energiebronnen (bv. zonnepanelen) 

Wie? 

 Onderzoek: alternatieve eiwitbronnen, valorisatie, efficiënt gebruik van beschikbare eiwitten 

en meststoffen 

 Voorlichting (door onderzoekers, adviseurs, beleid, …): er blijft teveel plakken in de 

onderzoeksinstellingen, niet altijd vlotte doorstroming van het onderzoek. Valkuil: 

overaanbod voorlichting. 

 Landbouwer: moet mee-evolueren, niet blijven vasthangen aan producten of methodes die 

bekend zijn (belang van opleiding) 

 

Thema Bodemkwaliteit 

Wat is de problematiek? 

Een gezonde bodem wordt algemeen erkend als een cruciaal element voor een succesvol bedrijf. 

Problemen/aandachtspunten zijn erosie, verarming van de bodem, koolstofgehalte van de bodem. 

 

Erosie kan een probleem zijn bij de teelt van maïs (erosiegevoelig, veel bodembewerkingen). Rond 

erosiebestrijding is er wel al heel wat bekend, en worden er al heel wat maatregelen toegepast in de 

praktijk in het kader van beheersovereenkomsten (gereduceerde bodembewerking, bufferzones, …). 

Is dit voldoende?  

Bodem wordt armer door de strengere mestnormen. Met de huidige bemestingsnormen wordt meer 

organisch materiaal afgevoerd dan aangevoerd, met een daling van de bodemkwaliteit tot gevolg.  

Er is momenteel nog te weinig kennis over wat er gebeurt in de bodem en welke effecten er zijn van 

bijvoorbeeld het weer. De landbouwer heeft hier geen vat op en kan er niet op reageren. 

Hierbij wordt opgemerkt dat melkveehouders algemeen wel beter scoren dan de gemiddelde 

landbouwer op het vlak van bodemkwaliteit door de wetgeving rond derogatie: hierdoor gaan ze 

bijvoorbeeld vaker winterteelten inzaaien.  

Een probleem waar melkveehouders wel mee geconfronteerd worden is de instandhoudingsplicht 

voor blijvend grasland: graslanden die meer dan 5 jaar niet worden gescheurd, worden geklasseerd 

als blijvend grasland. Om het statuut van tijdelijk grasland te behouden, wordt dit dus wel gescheurd 

voor 5 jaar, ook als dit niet strikt past binnen de vruchtwisseling. Dit kan zich dan verder zetten in 

problemen met ziekten en plagen, lagere opbrengsten, …  

 

 

“De landbouwer heeft hier geen problemen mee: hij is de eerste om te ondersteunen dat er 

een goede bodemkwaliteit nodig is en zal er ook als eerste de effecten van ondervinden.” 



 

 

Aanpak: 

 Meer kennis vereist over bodemprocessen: onderzoek 

 Ontwikkelen van een lange termijn visie bij de landbouwer voor bodemkwaliteit: niet enkel 

focussen op huidige rendabiliteit  

 Bodemverarming: zie thema ‘Nutriënten’   

 

Thema Marktsituatie - Keten 

Wat is de problematiek? 

Afschaffing van de quota hebben grotere melkprijsschommelingen tot gevolg. Door de meer 

mondiale markt zullen de prijzen scherper fluctueren. De manier van prijsvorming zal voornamelijk 

outputgericht zijn. Gaan de melkveehouders nog een afzetter vinden, en voor welke prijs gaan ze de 

melk ophalen? Cruciaal hierbij is de verhouding tussen input- en outputprijzen (groter risico op 

faillissementen van minder goede bedrijven, bij goede bedrijven zouden deze schommelingen in het 

management moeten opgenomen worden): er is een nood aan stabilisatie grondstofprijzen. 

Concurrentie met buitenlandse producten: in Vlaanderen worden er hoge eisen (kwaliteit, 

voedselveiligheid, dierenwelzijn) gesteld aan de productie, wat leidt tot kwalitatief hoogstaande 

maar ook duurdere producten. In de retail worden uiteraard ook de goedkopere, buitenlandse 

producten aangeboden, waarbij de consument heel vaak kiest op basis van de prijs.  

Speculatie grondstoffen: speculanten hebben een grote impact op de prijsvorming van 

productiefactoren.  

Retail gaat met meerwaarde lopen, de boer drijft niet langer de keten aan.  

Problemen rond labels (promoten van duurzaamheid): deze spreken slechts een deel van de 

consumenten aan. Een risico is ook dat de extra inspanningen die worden geleverd al snel niet meer 

als meerwaarde worden beschouwd, maar als standaard. De financiële meerwaarde voor de 

landbouwers valt hierdoor dan ook weg. 

 

Aanpak: 

 Fluctuerende prijzen incalculeren in het bedrijfsmanagement, maar dit is niet evident voor 

starters die beginnen met een diepe financiële put. 

 Vormen van coöperaties van landbouwers die samen prijs bepalen 

 Korte keten initiatieven: laat meer toe om de prijsvorming van de melk te bepalen (macht 

van de retailers breken). Deze korte keten initiatieven zijn misschien wel het meest geschikt 

“Duurzaamheid is zeer moeilijk in de markt te zetten, en niet altijd goed voor de landbouwers. 

Als een deel van de melk onder een ++kwaliteitslabel in de markt gezet wordt en een ander deel 

niet dan kan dit de perceptie opwekken dat de standaardmelk geen kwaliteitsmelk is, dat er 

iets mis is met de melk.” 



 

 

voor consumptiemelk. Om mee te spelen op de wereldmarkt lijkt het interessanter om een 

bepaalde meerwaarde te geven aan het product (bv. verwerken tot Belgische kazen) 

 Prijsafspraken over input- en outputproducten: verlagen van risico 

 (Ethisch) verbod op speculatie grondprijzen voedingsproducten (waar ligt hier de grens?) 

 Zelfvoorzienend zijn voor grondstoffen binnen Vlaanderen, minder afhankelijk zijn van de 

mondiale markt voor aankoop  

 

Thema Relatie landbouwer – consument 

Wat is de problematiek? 

Dit thema sluit nauw aan bij het voorgaande: de consument is een heel belangrijke speler op de 

markt. Vanuit Europa wordt momenteel een consumentenbeleid gevoerd en is de producent minder 

belangrijk dan de consument. Consumenten leggen steeds hogere eisen op aan de landbouwers, en 

willen dat er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan (dierenwelzijn, milieu, …) wat de 

productieprijs opdrijft. Tegelijkertijd willen ze als consument steeds het goedkoopste product. Veel 

consumenten hebben ook geen voeling meer met de landbouw, lijken niet voldoende te beseffen 

waar hun voedsel vandaan komt, en hoe dit geproduceerd wordt. 

 

Thema Beleid – wetgeving 

Wat is de problematiek? 

Een aantal zaken worden sterk geassocieerd met het beleid, en de relatie landbouwer-beleid: er 

heerst wantrouwen tussen beide partijen, er is te weinig inspraak van landbouwers, onduidelijke 

communicatie, overdaad aan wet- en regelgeving (en bijhorende administratieve last). Een voorbeeld 

hiervan is tijdens de voorgaande thema’s al verschillende keren aan bod gekomen, nl. het 

mestbeleid, maar dit uit zich ook op andere vlakken. Ook de gevolgen van een bepaald beleid op de 

landbouw zijn in de voorgaande thema’s al een aantal keren aan bod gekomen (verplichting blijvend 

grasland, randvoorwaarden voor VLIF-steun, randvoorwaarden voor productie), en dit alles draagt bij 

tot een blijvend spanningsveld tussen beide partijen. 

“De burger wil als positief denkend mens alles, ondersteunt alle duurzaamheidsaspecten, 

maar als hij inkopen doet als consument wil hij de laagste prijs.” 

“De consument moet een eerlijke prijs willen betalen maar gebruikersorganisaties zijn geen 

huismoeders. Huismoeders kijken sowieso naar de prijs. Veilig en gezond voedsel is geen 

meerwaarde.” 

‘De landbouwer moet meer vrijheid gegeven worden om op zijn gronden te werken, hij kent zijn 

grond. De overheid zou enkel moeten opleggen waar men naartoe moet. De landbouwer kent zijn 

grond en weet hoe hij hier naar toe kan komen.’ 



 

 

Landbouwers hebben nood aan een motivatie om aan bepaalde randvoorwaarden te voldoen. Het 

lijkt logisch om positieve inspanningen te belonen (wat momenteel gebeurt: 

beheersovereenkomsten), maar landbouwers hebben nog te vaak het gevoel dat ze continue 

beperkingen, regeltjes krijgen opgelegd, en vinden de boetes die er tegenover staan vaak te streng. 

Echter, als men voor elke ‘ecologische inspanning’ een economische vergoeding moet krijgen, blijft 

dit steeds als een verplichting aanvoelen. Een mentaliteitswijziging bij de landbouwer moet dus ook 

gestimuleerd worden. In deze context werd ook gesteld dat er voor financiële vergoeding niet steeds 

naar het beleid moet gekeken worden: aangezien consumenten steeds hogere eisen opleggen aan de 

landbouw, lijkt het niet onlogisch dat ze hiervoor ook een meerprijs betalen. Er is op dit vlak 

misschien ook een mentaliteitswijziging nodig bij de consumenten: meer willen betalen voor hogere 

kwaliteit. 

Een betere verstandhouding tussen deze twee partijen lijkt cruciaal voor een aantal van de voorheen 

voorgestelde oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de vraag van landbouwers om meer vrijheid te 

krijgen in de methodiek om bepaalde doelstellingen te realiseren. Dit lijkt onmogelijk indien de 

relatie tussen beide partijen niet goed is. Verschillende criteria (bv. op basis van het type bodem) is 

zeer moeilijk controleerbaar voor de overheid,  en brengt ook meer administratie mee voor de 

landbouwer. 

Tenslotte blijkt ook dat beleid een belangrijke rol te spelen heeft bij het anticiperen van problemen 

(fosfaat, broeikasgassen, biodiversiteit): dit lijkt misschien in conflict met de betere verstandhouding 

tussen landbouwer en beleid, maar een betere dialoog zou hierbij ook moeten een oplossing bieden.



 

 

Verloop Sessie 2 (14u15 – 15u30) 

Groep 1 Deelnemers André Leroy 

  Lies Dezeure 

  Cis Oostvogels 

  Ivan Rijckaert 

  Luc Devreese 

  Peter Van Gossum 

 Moderator Ben Vanpeperstraete 

 Verslaggever Nathalie Erbout 

Groep 2 Deelnemers Diane Schoonhoven 

  Alfons Anthonissen 

  Katrien 

  Joost D’Hooghe 

  Jef Noyens 

  Daniel De Brabander 

 Moderator Lies Debruyne 

 Verslaggever Karoline D’Haene 

Groep 3 Deelnemers Eddy Decaesteker 

  Joris Peeters 

  Bram Maes 

  Kristof Volckaert 

  Nico Peiren 

  Els Stevens 

  Ann Steenhuyse 

 Moderator Lies Messely 

 Verslaggever Christophe Rogolle 

 

Tijdens een korte inleiding werd de doelstelling van de tweede sessie voorgesteld. Vanuit 

Dairyman is de rationale dat samenwerkingsverbanden tussen melkveehouders onderling, en 

tussen melkveehouders en andere plattelandsgebruikers een bijdrage kunnen leveren aan het 

ontwikkelen van een meer duurzame melkveesector. Deze vormen van samenwerking kunnen 

in de ruimst mogelijke context worden ingevuld, en kunnen gaan van heel praktische 

samenwerkingsvormen (bv. machinering) tot vormen van kennisuitwisseling (bv. 

discussiegroepen), maar hebben allen gemeenschappelijk dat de verschillende gebruikers 

voordeel halen uit de samenwerking, en dat het geheel bijdraagt tot een duurzame 

bedrijfsvoering.  

Voor deze tweede sessie werden de deelnemers ingedeeld in drie groepen, waarbij men 

trachtte een antwoord te formuleren op volgende vragen:  

 

 Wat zijn de voor- en nadelen verbonden aan samenwerkingsverbanden? 

 Wat zijn mogelijke stimulansen of beperkingen?  

 



 

 

In groep 1 werden samenwerkingsverbanden tussen landbouwers (melkveehouders of andere) 

besproken; in groep 2 kwamen samenwerkingsverbanden tussen landbouwers en niet-

landbouwkundige organisaties aan bod; groep 3 beperkte de discussie tot kennisnetwerken. 

Voor de start van de discussie kreeg elke deelnemer een 10-tal min de tijd om een lijst te 

maken van de voor- en nadelen die zij associeerden met samenwerking (binnen de context van 

groep 1/2/3). Dit werd dan gebruikt als startpunt voor verdere discussie. 

 

Resultaat Sessie 2 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de voor- en nadelen die werden opgegeven tijdens 

de discussies in de verschillende groepen. Uit de verdere discussies bleek dat deze voor- en 

nadelen in meer of mindere mate bepalend waren voor de kans op een succesvolle 

samenwerking. 

Tabel 17: Voor- en nadelen geassocieerd met samenwerking 

Voordelen Groep Nadelen Groep 

Tijdsbesparing 1 Administratie 1 

Meer kennis 1,2,3 Wetgeving 1 

Levenskwaliteit 1,2 Beperking vrijheid 1 

Financieel voordeel 1, 2 Verschillende karakters/visies 1,2 

Schaalvoordeel 1,2 Naleving afspraken 1,2 

Meer efficiënte inzet middelen 1,2 Niet te groot worden 1 

Subspecialisatie mogelijk 1 Tijdsgebruik machines 1 

Breder netwerk 1,3 Verlies zelfstandigheid 1 

Synergie (afval=input) 1 Onzorgvuldig gebruik machines 1 

Arbeidsbesparing 2 Concullega’s 1 

Wederzijdse acceptatie 2 Te hoge verwachtingen 2 

Voldoening, waardering 2 Vertrouwen, bedrijf openstellen 2,3 

Variatie 2 Tijdsintensief 2,3 

Meer sociale contacten 2,3 Overdaad aan info 3 

Complementariteit 

competenties 

2 Gebrekkige betrouwbaarheid info 3 

Gunstig voor imago 3 Weinig tastbaar voordeel 3 

Assertiever  3 Pioniersvoordeel verliezen 3 

Meer beroepstrots 3 Grootte return onbekend 3 

  Kostprijs investering 3 

 

 

 

 

 



 

 

Algemeen gelden er een aantal randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking 

(ongeacht het type samenwerking): 

1. Een gedeelde visie 

Een gezamenlijk einddoel en een gelijkaardig idee over hoe dit einddoel moet bereikt worden 

is cruciaal voor een succesvolle samenwerking: botsende visies leiden veelal tot stopzetting (of 

geen opstart van) samenwerking. Dit lijkt in theorie evidenter voor samenwerkingsverbanden 

tussen landbouwers onderling (in vergelijking met samenwerkingsverbanden tussen 

melkveehouders en andere plattelandsgebruikers), omdat men veronderstelt dat hun visies 

automatisch nauwer aansluiten. Dit is echter niet noodzakelijk het geval, en is voornamelijk 

persoonsgebonden (en niet sector- of organisatiegebonden). Hoe meer actoren er betrokken 

worden bij de samenwerking, hoe complexer dit wordt. Een handige tip bij grotere groepen: 

“een bestuur kent best een oneven aantal leden, zodat er bij stemming altijd een meerderheid 

en dus een oplossing is”. 

2. Een win-winsituatie 

Het is belangrijk voor de samenwerking van start gaat dat er een analyse gemaakt wordt van 

wat de samenwerking precies gaat inhouden voor de verschillende actoren, en welke voor- en 

nadelen ze kunnen verwachten bij het aangaan van dergelijke samenwerking. Een correcte 

inschatting leidt tot realistische verwachtingen, wat de kans op succes vergroot. Wat deze 

voor- en nadelen concreet zijn, is uiteraard heel uiteenlopend, en sterk afhankelijk van het 

type samenwerking. Vaak vernoemde motiverende factoren zijn het financiële voordeel 

(voornamelijk door efficiënter gebruik van beschikbare middelen), verzamelen van kennis, 

uitbouw van een netwerk (sociale contacten, geschikte contactpersonen bij specifieke 

problemen), en meer werktevredenheid (door tijds- en/of arbeidsbesparing, meer variatie in 

het werk, meer voldoening of waardering voor een bepaalde activiteit). Bijkomend werd het 

ook als positief ervaren dat meer kennis veelal leidt tot meer appreciatie en begrip tussen de 

betrokken actoren.  

3. Juiste ingesteldheid bij de betrokken actoren 

Indien niet vertrokken wordt vanuit de juiste motivatie of attitude, lijkt de kans op een 

succesvolle samenwerking miniem. Samenwerkingsverbanden kunnen enkel aangegaan 

worden als er een persoonlijke interesse en een correcte ingesteldheid bestaat bij alle actoren. 

De ervaring leert hier dat er weinig tot geen compenserende voordelen bestaan voor een 

positieve attitude. Een concreet voorbeeld hiervan zijn zorgboerderijen: als de melkveehouder 

hiervoor geen passende ingesteldheid heeft zullen alle voordelen verbonden aan dergelijke 

samenwerking onmogelijk kunnen opwegen tegen dit gebrek aan interesse. Deze 

ingesteldheid is veelal persoonsgebonden, maar vaak ook streekgebonden: bepaalde 

samenwerkingen komen traditioneel meer voor in sommige streken. Deze historiek draagt bij 

tot een vlottere adoptie bij de huidige generatie, omdat ze vertrouwd zijn met de 

samenwerkingsvorm. Vertrouwd zijn met de samenwerkingsvorm leidt tot realistische 

verwachtingen, wat aansluit bij de eerste randvoorwaarde. Deze redenering geldt ook 

omgekeerd (“onbekend is onbemind”): in echte landbouwstreken was men vroeger erg 

wantrouwend ten opzichte van ‘het milieu’, dit zijn streken waar ook nu nog steeds minder 

beheersovereenkomsten worden afgesloten. 



 

 

4. Een vertrouwensrelatie tussen de betrokken actoren 

Voor veel samenwerkingen is er een grote mate van vertrouwen vereist: er wordt materiaal 

uitgewisseld, het bedrijf wordt opengesteld, (vertrouwelijke) kennis wordt gedeeld, … Indien 

er niet correct met dit vertrouwen wordt omgegaan komt de samenwerking heel snel in het 

gevaar. Het kan hierbij nuttig zijn om vooraf een aantal duidelijke afspraken te maken, en 

indien nodig op papier te zetten, ter ondersteuning van deze vertrouwensrelatie. Er moet 

rekening worden gehouden met het feit dat vertrouwensrelaties vaak ook persoonsgebonden 

zijn, en niet organisatiegebonden: personen binnen een organisatie zijn niet zomaar onderling 

inwisselbaar als partner binnen een samenwerkingsverband. 

 

5. Een geschikt administratief – wetgevend kader  

In Vlaanderen is dit kader vaak nog niet voldoende uitgebouwd, mogelijk omdat er geen echte 

traditie bestaat voor samenwerkingsverbanden, waardoor er in het verleden geen of 

onvoldoende vraag naar was. Het ontbreken van een geschikt administratief kader kan 

effectief leiden tot het afspringen van mogelijke samenwerkingen (vb. afschaffing van VLIF-

steun bij gezamenlijke bouw/gebruik van stal). Een betere ondersteuning, en verlaging van 

administratieve last, wordt algemeen beschouwd als een duidelijke meerwaarde en in 

bepaalde gevallen als een absolute voorwaarde. 
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