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Overzicht in cijfers, gekoppeld aan wat de provincie Antwerpen doet. Op 

hoofdlijnen.

Cijfers zijn ofwel voor streekplatform Kempen, tenzij ze niet op 

gemeenteniveau beschikbaar zijn, dan voor arrondissement Turnhout.

Alle cijfers komen van provincies.incijfers.be, binnenkort beschikbaar.

Alle cijfers voor gespecialiseerde bedrijven (> 25.000 euro standaard omzet)

Wat staat er hier?

Groei aantal landbouwbedrijven per gemeente tegenover 2010. Licht = 

grootste afname, donker paars = groei.

Grootste groei: Dessel = 25%. Opmerkelijk: 24 naar 30 bedrijven.
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Grootste sectoren voor de provincie Antwerpen zijn:

Tuinbouw (grootste groei in omzet)

Rundvlees (maar krimp in omzet)

Melkvee

Hokdieren

Opmerkelijk: algemene daling in aantal bedrijven (-10% tegenover 2010), maar 

aantal akkerbouwbedrijven groeit. Verklaring nog niet bekend. Mogelijk rund-

en melkveebedrijven / gemengde bedrijven die stoppen met dierlijke productie.
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Het grootste deel van het Kempens areaal is grasland (38%) en silo- en 

korrelmaïs (29%).

36% van het Vlaamse areaal aardbeien en tomaten is te vinden in de Kempen.
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Runderen: voornamelijk te vinden in Hoogstraten, Merksplas, Ravels, 

Kasterlee en Geel.

Aantal bedrijven met runderen daalt licht, voornamelijk het aantal bedrijven 

met melkvee. 

Het aantal runderen stijgt, maar niet spectaculair (+15.000 in 10 jaar).

Omzet van melkveebedrijven steeg, die van rundvee daalde.
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Varkens: een verhaal van de Noorderkempen.

Aantal varkens steeg beperkt, maar aantal bedrijven zakt.

Omzet stijgt beperkt.

Weetje: ooit werd bij de provincie het Proefbedrijf Veehouderij opgericht, dit 

zou zowel onderzoek doen naar pluimvee als varkens. Inmiddels omgedoopt 

tot Proefbedrijf Pluimveehouderij.
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Projecten PV

Vlaio Kuikemis: hierbij wordt er nagegaan hoe we via voeding en management 

emissies van nh3 kunnen beperken

AENN: hierbij gingen we bij pluimveehouders langs met de warmtecamera om 

na te gaan op welke manier ze de warmteverliezen kunnen beperken.

Sterke groei.

Vooral Noorderkempen + Geel
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Tuinbouw: zowel glastuinbouw als vollegrond.

Afname van het aantal bedrijven, maar een stijging van de omzet.

Binnen provincie vooral in zet op glastuinbouw. Zowel focus op vestiging 

bedrijven als op bestaande bedrijven (reconversie en duurzaamheid)

o.a. projecten rond energie in glastuinbouwbedrijven, bv. recent afgelopen 

project rond warmtekoppeling tussen glastuinbouwbedrijf en andere bedrijven

8



Hoeveproducenten = bedrijven waarbij producten gemaakt worden op 

bedrijven. Is dus inclusief verwerking.

Sterk verspreid over de provincie.
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