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Land- en tuinbouw in de PROVINCIE ANTWERPEN 2014
Aantal landbouwbedrijven

3.627

Teelten (ha)
Oppervlakte cultuurgrond

Veestapel (aantal)
92.502

Voedergewassen en grassen
Blijvend grasland
Voedermaïs
Tijdelijke weiden
Voederbieten
Andere voedergewassen

73.383
31.750
28.140
12.966
467
59

Akkerbouw
Granen voor de korrel
Korrelmaïs
Tarwe
Triticale
Gerst

13.889
9.428
7.175
1.262
452
382

Aardappelen
Nijverheidsgewassen
Suikerbieten
Cichorei
Tuinbouw
Tuinbouw in openlucht
Groenten en aardbeien
Aardbeien
Boomkwekerijen
Boomgaarden
Appelaars
Perelaars
Sierteelt
Kleinfruit

3.954
507
381
22
5.005
4.175
2.173
386
1.478
405
253
135
107
10

Glastuinbouw
830
Verse groenten
562
Fruitteelt
184
Aardbeien
178
Sierteelt
61
Boomkwekerij
20
Tuinbouwplanten en –zaden
3
Andere teelten
Braakland

13
212

Rundvee
Runderen < 1 jaar
Vleeskalveren
Andere kalveren
Runderen 1 tot 2 jaar

323.890
170.249
66.658
103.591
43.469

Runderen > 2 jaar
Mannelijke
Vrouwelijke
Vaarzen
Melkkoeien
Zoogkoeien

110.172
2.087
108.085
16.172
75.651
16.262

Varkens
Vleesvarkens
Biggen < 20 kg
Fokvarkens > 50 kg

976.882
651.416
252.967
72.499

Pluimvee
Vleeskippen
Leghennen en poeljen
Paarden
Geiten

9.076.934
5.645.242
3.360.997
5.510
10.487
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De data zijn afkomstig van FOD Economie (www.statbel.fgov.be) en worden jaarlijks
geactualiseerd. In mei 2014 werd echter geen landbouwenquête gehouden zoals in voorgaande
jaren. De gegevens zijn afkomstig van administratieve databanken gecombineerd met
doelgerichte enquêtes. Doordat de gegevensbronnen en de referentieperiode in 2014 voor de
dierlijke statistieken gewijzigd zijn, dienen deze cijfers bij het vergelijken met voorgaande jaren
met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden.
Teelten
Alle teeltgebonden gegevens zijn uitgedrukt in hectare en hebben als referentieperiode april /mei
2014.
De oppervlakte cultuurgrond is de grond die de land- en tuinbouwsector werkelijk gebruikt om
op te telen.
Voedergewassen zijn gewassen die geteeld worden om landbouwdieren te voederen. De
belangrijkste types zijn gras en maïs.
Veel voorkomende akkerbouwgewassen zijn granen, aardappelen en nijverheidsgewassen.
Nijverheidsgewassen zijn bestemd voor de verwerking tot andere producten, bv. suikerbieten en
oliehoudende gewassen.
Tuinbouw is een vrij ruim begrip. Het omvat groenteteelt, fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij.
Tuinbouwgewassen worden geteeld in een serre of in openlucht. Tuinbouw in serres noemen we
ook glastuinbouw. Veel voorkomende teelten in serres zijn groenteteelt en sierteelt, maar ook
fruitteelt, boomkwekerij en de teelt van tuinbouwzaden en –planten gebeurt onder glas.
Onder andere teelten vallen de droog geoogste peulvruchten. Dit zijn onder andere bonen,
erwten en andere peulvruchten.
Braakland of braakliggend land is onbebouwd land.
Veestapel
De veestapel, uitgedrukt in aantal stuks, is gebaseerd op de sanitelgegevens met als
referentieperiode oktober/november 2014. Voor de varkensteelt zijn de sanitelgegevens
gecombineerd met een enquête met als referteperiode november 2014. Ook voor pluimvee werd
een doelgerichte enquête gedaan bij een ruime steekproef pluimveehouders met als refertedatum
15 oktober 2014.
Er zijn twee verschillende types runderen: melkkoeien worden gehouden voor de productie van
melk en vleesvee voor de productie van vlees. Vleesvee dat gehouden wordt voor de productie
van kalfjes worden zoogkoeien genoemd. Vleeskalveren zijn kalveren die voor de
vleesproductie worden gehouden en als kalf geslacht worden. De gegevens van de runderen van
één tot twee jaar bevatten zowel de runderen voor de opfok van melkvee als voor de
vleesproductie.
Onder biggen met een gewicht minder dan 20 kg, worden zowel biggen voor de opfok als biggen
voor de vleesproductie verstaan. Fokvarkens zijn beren en zeugen die gehouden worden met als
doel biggenproductie. Vleesvarkens zijn varkens die gehouden worden voor de vleesproductie.
Met pluimvee bedoelen we vnl. vleeskippen, leghennen en poeljen (jonge kippen).

