Een cijfermatig zicht op landbouw in Limburg

Wat is de meest actuele stand van zaken op het vlak van landbouw in Limburg? En hoe evolueerde de
landbouwbedrijvigheid de voorbije jaren in onze provincie? We bekijken het in dit cijferdossier.
DE INDICATOREN EN KENGETALLEN OP EEN RIJ
In dit cijferdossier trachten we zicht te krijgen op de evolutie en de situatie van de landbouwbedrijvigheid
in Limburg via een reeks van indicatoren en kengetallen.
We kijken inhoudelijk achtereenvolgens naar kleine en gespecialiseerde landbouwbedrijven, de spreiding
van de landbouwactiviteit op basis van het aantal landbouwbedrijven per km 2 en de geregistreerde oppervlakte voor landbouwgebruik, de typering van de landbouwactiviteit, hoeveproducenten, zorgboerderijen
en biologische landbouwbedrijven, de omzet van gespecialiseerde landbouwbedrijven, de omzet van gespecialiseerde bedrijven in het agrobusinesscomplex en de bruto toegevoegde waarde van bedrijven in het
agrobusinesscomplex.
We focussen telkens op de situatie in en binnen Limburg volgens de meest recente cijfers, maar ook op de
evolutie in de tijd, waarbij, waar mogelijk, ook vergeleken wordt met Vlaanderen.

EVOLUTIE VAN HET AANTAL LANDBOUWBEDRIJVEN
Sterke daling van het aantal landbouwbedrijven tot 201 7 in Limburg, erna een lichte stijging
Tussen 2001 en 201 7 zien we het aantal bedrijven met landbouwproductie van jaar tot jaar dalen, van
5.1 61 tot 2.824 (figuur 01 ). De sterkste daling in één jaar doet zich voor tussen 201 0 en 201 1 . In 201 8 en
201 9 zien we het aantal landbouwbedrijven weer licht toenemen tot 2.852.
Tussen 2001 en 201 9 daalt het aantal landbouwbedrijven in Limburg met 44,7 %, in Vlaanderen met
40,6 % (van 39.276 tot 23.31 8).
Kijken we dan naar de kleine en gespecialiseerde landbouwbedrijven. Onder kleine landbouwbedrijven
verstaan we de bedrijven met een standaard opbrengst lager dan 25.000 euro. In 201 7 zijn er daar in
Limburg 588 van. Met gespecialiseerde landbouwbedrijven vatten we de bedrijven met een standaardopbrengst van minstens 25.000 euro. Daar zijn er in datzelfde jaar 2.236 van. De grens van 25.000 euro
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FIGUUR 01
Bedrijven met landbouwproductie in Limburg (aantal): evolutie tussen 2001 en 201 9

FIGUUR 02
Kleine en gespecialiseerde landbouwbedrijven in Limburg (aantal): evolutie tussen 201 0 en 201 7
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werd door de Europese Commissie bepaald als grens voor beroepslandbouwbedrijven in België.
Zowel de kleine als de gespecialiseerde bedrijven nemen sterk afin aantal tussen 201 0 en 201 1 (figuur 02).
Tussen 201 1 en 201 7 gaat het aantal kleine landbouwbedrijven licht op en neer van jaar tot jaar, terwijl
het aantal gespecialiseerde landbouwbedrijven in die periode van jaar tot jaar licht daalt.

SPREIDING VAN LANDBOUWACTIVITEIT IN LIMBURG
Vooral meer landbouwbedrijven per km 2 in zuiden van provincie
Het aantal landbouwbedrijven per km 2 zegt iets over de spreiding van de landbouwactiviteit in de provincie (figuur 03).
Het kleine Herstappe (7,4), Riemst (3,0) en Nieuwerkerken (2,7) tellen in 201 9 veel meer landbouwbedrijven per km 2 dan gemiddeld in heel Limburg (1 ,2). Dit zijn drie gemeenten in het zuiden van Limburg. Ook
in de Zuid-Limburgse gemeenten Sint-Truiden (2,2), Kortessem (2,1 ), Borgloon (2,1 ), Alken (2,0), Hoeselt
(1 ,9), Tongeren (1 ,8) en daarbij aansluitend Herk-de-Stad (1 ,7) is het aantal landbouwbedrijven per km 2
hoger dan gemiddeld in heel Limburg. En dat is ook in vier gemeenten in het noorden van de provincie het
geval: Kinrooi, Bree, Bocholt en Peer (allemaal 1 ,9).
Minder landbouwbedrijven per km 2 dan gemiddeld vinden we in een horizontale gordel van gemeenten in
de provincie, van Maasmechelen in het oosten tot Tessenderlo in het westen, met een uitloper naar
Lommel in het noordwesten. In Genk zijn er veel minder landbouwbedrijven per km 2 dan gemiddeld.

Ook vooral meer oppervlakte voor landbouwgebruik in zuiden van de provincie
Welk percentage van de totale oppervlakte is geregistreerd als oppervlakte voor landbouwgebruik? Dat is
een andere indicator voor de spreiding van de landbouwactiviteit in de provincie (figuur 04).
Eerst wijzen we hier op het feit dat de voor landbouwgebruik geregistreerde oppervlakte in Limburg tussen 2008 (1 04.038 ha) en 201 8 (1 04.233 ha) nagenoeg constant blijft (+0,2 %), terwijl ze in heel Vlaanderen afneemt van 708.025 ha tot 691 .989 ha (-2,3 %).
In 201 8 is het percentage oppervlakte geregistreerd voor landbouwgebruik in heel Limburg 43,0 %. In heel
Vlaanderen bedraagt dit percentage 51 ,2 %.
Dit percentage oppervlakte voor landbouwgebruik ligt veel hoger ofhoger dan Limburg in dezelfde gemeenten als die waar het aantal landbouwbedrijven per km 2 veel hoger ofhoger ligt, plus de gemeenten
Gingelom, Heers, Voeren en Halen.
Het kleine Herstappe (89,5 %), Gingelom (80,8 %), Heers (75,9 %) en Riemst (75,2 %) spannen de kroon
met een veel hoger percentage oppervlakte geregistreerd voor landbouwgebruik.
Bij de gemeenten die een lager ofveel lager percentage oppervlakte voor landbouwgebruik hebben, gaat
het grotendeels ook om dezelfde gordel van gemeenten van oost naar west in de provincie met een
uitloper naar het noordwesten, plus Dilsen-Stokkem, Lanaken en Hasselt.
Opvallend is Genk dat met amper 4,9 % oppervlakte voor landbouwgebruik als enige gemeente veel lager
scoort dan Limburg.

FIGUUR 03
Landbouwbedrijven (aantal per km 2) in de Limburgse gemeenten: 201 9 (z-scores)

FIGUUR 04
Oppervlakte geregistreerd voor landbouwgebruik (% t.o.v. totale oppervlakte) in de Limburgse gemeenten: 201 8
(z-scores)

FIGUUR 05
Landbouwtyperingskaart van de Limburgse gemeenten: 201 6

TYPERING VAN DE LANDBOUW
Fruit is de meest voorkomende landbouwtypering in Limburg, op de voet gevolgd door melkvee
De landbouwtyperingskaart van 201 6 (figuur 05) duidt per gemeente de meest typerende sector uit landen tuinbouw aan. Soms is dat een combinatie van twee sectoren. Deze typering is gebaseerd op het aantal
en de omzet van gespecialiseerde bedrijven (bedrijven met een standaard opbrengst van minstens 25.000
euro) per type en per gemeente.
Deze kaart werd opgemaakt op basis van de gemeentegrenzen van voor de recente fusies. Overpelt en
Neerpelt, sinds 201 9 samen Pelt, hebben in 201 6 beide dezelfde typering, dus geldt die typering ook voor
Pelt. Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek, sinds 201 9 samen Oudsbergen, hebben een andere typering,
dus kan er geen typering worden bepaald voor Oudsbergen.
In het zuidwesten van de provincie zien we een regio van elfgemeenten met als typering specialisatie
fruit. De typering overwegend melkvee komt voor in tien gemeenten, verspreid over de provincie maar
overwegend in de noordelijke helft. Acht gemeenten, op één na in de noordelijke helft van de provincie,
hebben als typering intensieve veehouderij en rundvee. Vier gemeenten, aan elkaar grenzend in het
zuiden, hebben als typering akkerbouw en rundvee. Vier gemeenten, verspreid over de provincie, zijn van
het type rundvee en sierteelt/groenten. Vier gemeenten in het midden van de provincie zijn van het type
verstedelijkt. Tot slot zijn er twee gemeenten die als type specialisatie intensieve veehouderij hebben.

EEN KIJK OP HOEVEPRODUCENTEN, ZORGBOERDERIJEN EN BIOLOGISCHE LANDBOUWBEDRIJVEN
Verdriedubbeling van aantal Limburgse hoeveproducenten in tien jaar tijd
Hoeveproducenten zijn landbouwbedrijven die ervoor kiezen om hun producten eerst te bewerken ofte
verwerken vooraleer ze die producten rechtstreeks aan de consument verkopen. We onderscheiden vier
groepen hoeveproducenten: hoevezuivelproducenten, hoeveproducenten van pluimvee ofkonijnen, hoeveslagers en detailhandelaars/producenten van plantaardige producten op het landbouwbedrijf.
In 2020 telt Limburg 89 hoeveproducenten. Dat is het hoogste aantal in de periode 201 0-2020. In die
periode stijgt het aantal gestaag van 29 in 201 0 naar 83 in 201 5, om dan terug te vallen naar 67 in 201 6,
waarna het weer stijgt (figuur 06/1 ).
Tussen 201 0 en 2020 stijgt het aantal hoeveproducenten in Limburg met maar liefst 206,9 %, dat is een
verdriedubbeling. In Vlaanderen is er een toename met 97,5%, dat is bijna een verdubbeling (in absolute
cijfers van 435 naar 859).
Gemeenten met het hoogste aantal hoeveproducenten in 2020 (figuur 07/1 ) zijn Kinrooi (8), Lummen (8),
Tongeren (5), Voeren (4), Herk-de-Stad (4) en Heers (elk 4).

Aantal Limburgse zorgboerderijen stijgt met ruim één vijfde tussen 201 6 en 2020
Zorgboerderijen zijn bedrijven, verenigingen ofparticuliere initiatieven in het kader van Groene Zorg, met
activiteiten van land- oftuinbouw ofandere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten
ofdieren. Groene Zorg omvat alle mogelijke activiteiten voor een brede waaier van kwetsbare groepen,

FIGUUR 06
Hoeveproducenten (201 0-2020), zorgboerderijen (201 6-2020) en biologische landbouwbedrijven (201 5-2020) in Limburg (aantal)
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FIGUUR 07
Hoeveproducenten, zorgboerderijen en biologische landbouwbedrijven in de Limburgse gemeenten (aantal): 2020

waarbij, in een vrijwillig kader en onder begeleiding, een groene werkomgeving wordt benut met het oog
op beleving, dagbesteding, time-out ofbegeleiding tot een arbeidstraject.
Deze zorgboerderijen splitsen we op in zorgboerderijen met land- en tuinbouw en andere zorgboerderijen. De land- en tuinbouwzorgboerderijen zijn professionele land- en tuinbouwbedrijven. Alleen zij kunnen
een subsidie als zorgboerderij ontvangen vanwege het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse
overheid. De andere zorgboerderijen zijn niet-subsidieerbaar. Vaak zijn het bedrijven met activiteiten die
verbonden zijn aan land- en tuinbouw zoals een manège, een dierenasiel, een kinderboerderij, een bedrijf
met tuinaanleg of-onderhoud,…
Tussen 201 6 en 2020 evolueert het aantal zorgboerderijen in Limburg van 1 07 naar 1 42 (figuur 06/2). Dit
is een stijging met 21 ,4 %. In Vlaanderen stijgt het aantal zorgboerderijen in dezelfde periode met 1 7,9 %
(van 898 naar 1 .049).
Tussen 201 6 en 201 7 gaat het aantal zorgboerderijen met land- en tuinbouw van 85 naar 81 , om dan drie
jaar stabiel te blijven en te stijgen tot 90 in 2020. Het aantal andere zorgbedrijven bedraagt 32 in 201 6 en
201 7, om erna jaarlijks te stijgen tot 52 in 2020.
Dit zijn de gemeenten met het hoogste aantal zorgboerderijen in 2020 (figuur 07/2): Maaseik (1 1 ), Pelt
(1 0), Lummen (9), Peer (7), Kinrooi (7), Hasselt (7), Bocholt (6), Bree (6), Oudsbergen (6) en Sint-Truiden
(6).

Aantal Limburgse, biologische landbouwbedrijven stijgt met bijna twee derde tussen 201 5 en 2020
Biologische landbouwbedrijven zijn landbouwbedrijven die onder de controle van biologische productie
vallen.
Tussen 201 5 en 2020 stijgt het aantal biologische landbouwbedrijven in Limburg van 47 naar 77 (figuur
06/3). Dat is een stijging met 63,8 %. In Vlaanderen is er een toename met 64,8 %, van 341 naar 562.
In Halen (6), Sint-Truiden (6), Oudsbergen (5), Borgloon (4), Gingelom (4), Herk-de-Stad (4) en Kortessem (4) zijn er in 2020 de meeste biologische landbouwbedrijven (figuur 07/3).

DE OMZET VAN GESPECIALISEERDE LANDBOUWBEDRIJVEN
Omzet van Limburgse, gespecialiseerde landbouwbedrijven blijft quasi stabiel tussen 201 0 en 201 7
Tussen 201 0 en 201 7 evolueert de omzet van gespecialiseerde landbouwbedrijven - dat zijn de landbouwbedrijven met een standaard opbrengst van minstens 25.000 euro - in Limburg van 666,41 miljoen euro
tot 670,71 miljoen euro (figuur 08). Dat is een lichte stijging met 0,65 %. In Vlaanderen daalt die omzet
heel licht (met 0,03 %) in dezelfde periode.
Voor de berekening van de omzet wordt gebruik gemaakt van de standaard opbrengst. Die zegt niets over
de rentabiliteit van de bedrijven, omdat alleen de waarde van de productie en niet de kosten worden meegerekend.

Grootste omzet in Limburg op conto van tuinbouwbedrijven
Hoe groot is de omzet per productierichting bij Limburgse, gespecialiseerde landbouwbedrijven in 201 7
(figuur 09)? De omzet van tuinbouwbedrijven is met 232,45 miljoen euro het grootst (34,7 %), gevolgd
door bedrijven met hokdieren (1 42,93 miljoen euro of21 ,3 %) en melkproductiebedrijven (1 37,79 miljoen
euro of20,5 %). Dan komen de gemengde bedrijven (72,01 miljoen euro of1 0,7 %) en de akkerbouwbedrijven (38,85 miljoen euro of5,8 %).
In Vlaanderen is dit de top drie van de productierichtingen met de grootste omzet: bedrijven met hokdieren (30,3 %), tuinbouwbedrijven (21 ,2 %) en melkproductiebedrijven (1 6,9 %).
Binnen Limburg verschilt de top drie van de productierichtingen met de grootste omzet naargelang het
arrondissement (ook figuur 09). In het arrondissement Hasselt is de omzet van tuinbouwbedrijven afgetekend het grootst (60,3 %), met ver daarachter de gemengde bedrijven (1 0,7 %) en bedrijven met hokdieren (9,4 %). In het arrondissement Maaseik halen bedrijven met hokdieren (39,1 %) en melkproductiebedrijven (39,0 %) samen bijna vier vijfde van de totale omzet en vervolledigen tuinbouwbedrijven (6,5 %)
de top drie. Het arrondissement Tongeren kent veruit de grootste omzet bij tuinbouwbedrijven (44,6 %),
op verre afstand gevolgd door gemengde bedrijven (1 7,0 %) en bedrijven met hokdieren (1 1 ,4 %).

OMZET VAN INDUSTRIËLE BEDRIJVEN IN HET AGROBUSINESSCOMPLEX
Omzet van Limburgse bedrijven in het agrobusinesscomplex stijgt met bijna een kwart tussen 201 2
en 201 7
Tot het agrobusinesscomplex behoren de bedrijven met activiteiten binnen volgende domeinen: vervaardiging van voedingsmiddelen, vervaardiging van dranken, vervaardiging van tabaksproducten, textielindustrie, vervaardiging van chemische producten voor de landbouw, vervaardiging van machines voor
land- en bosbouw, groothandel, veterinaire diensten en verhuur/lease van landbouwmachines.
De gegevens omvatten de agrobusinessbedrijven die in het betreffende jaar een btw-aangifte hebben
ingediend en een standaard opbrengst van minstens 25.000 euro hebben.
Tussen 201 2 (1 .1 59) en 201 5 gaat het aantal Limburgse bedrijven in het agrobusinesscomplex afwisselend
omlaag en omhoog. Tussen 201 5 (1 .01 7) en 201 7 gaat het aantal twee jaar na elkaar omhoog, tot 1 .1 37 in
201 7, het op één na hoogste aantal in de periode 201 2-201 7.
De omzet van de Limburgse bedrijven in het agrobusinesscomplex stijgt tussen 201 2 en 201 7 van 2.686,55
miljoen euro naar 3.322,91 miljoen euro (figuur 1 0). Dat is een stijging met 23,7 %, sterker dan de toename in heel Vlaanderen (+1 5,3%).

FIGUUR 08
Omzet van gespecialiseerde landbouwbedrijven (in duizend euro) in Limburg: 201 0 versus 201 7

FIGUUR 09
Omzet per productierichting (% t.o.v. totale omzet) bij gespecialiseerde landbouwbedrijven in de Limburgse arrondissementen, Limburg en Vlaanderen: 201 7
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FIGUUR 1 0
Omzet van industriële bedrijven (in duizend euro) in het agrobusinesscomplex in Limburg: 201 2 versus 201 7

FIGUUR 1 1
Bruto toegevoegde waarde (in miljoen euro) voor landbouw / bosbouw / visserij en voeding / drank / tabak in Limburg:
2008 versus 201 8
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TOEGEVOEGDE WAARDE VAN BEDRIJVEN IN HET AGROBUSINESSCOMPLEX
Tussen 2008 en 201 8 daalt de toegevoegde waarde voor landbouw, bosbouw en visserij in Limburg,
terwijl de toegevoegde waarde voor voeding, drank en tabak toeneemt
We kijken naar de bruto toegevoegde waarde voor landbouw-, bosbouw- en visserijbedrijven én voor bedrijven die voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten vervaardigen. De bruto toegevoegde waarde
geeft informatie over het relatieve economische belang van deze bedrijven ten opzichte van de totale economie. De bruto toegevoegde waarde geeft het verschil weer tussen de eindproductiewaarde en het intermediaire verbruik, zonder rekening te houden met subsidies en afschrijvingen.
In 201 8 ligt de bruto toegevoegde waarde van Limburgse landbouw-, bosbouw- en visserijbedrijven 3,2 %
lager dan in 2008 (figuur 1 1 ): 238 miljoen euro versus 246 miljoen euro. In heel Vlaanderen was de daling
sterker (-4,7 %). Ook in het jaar 201 8 ligt de bruto toegevoegde waarde van Limburgse bedrijven die voeding, drank en tabak vervaardigen (ook figuur 1 1 ), 6,0 % hoger dan in 2008: 475 miljoen euro versus 448
miljoen euro. In heel Vlaanderen was die stijging veel sterker (+27,0 %).

M E E R WE TE N ?
Surfnaar het online platform limburg.incijfers.be. Klik daar verder naar de cijfers over landbouw ofnaar de databank.
Heb je vragen? Bel dan naar Data & Analyse via 01 1 23 72 35 ofe-mail naar dataenanalyse@limburg.be.
Volg alle nieuws over Limburg in cijfers op twitter: @LIMBURGinCFRS.
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