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Beste inwoners van Peer,
De Peerse landbouw in één zin beschrijven is niet eenvoudig. Alvast
uniek voor Limburg is het feit dat in Peer vrijwel alle sectoren aanwezig zijn. En dat maakt het aanbod zo interessant. Wie in Peer alle
landbouwbedrijven in kaart zou brengen, krijgt dus een mooi beeld
van de vele mogelijkheden die landbouw biedt.
Een tweede belangrijke troef is het familiale karakter van de sector.
De Peerse landbouwbedrijven hebben bijna allemaal hun wortels in

Ontdek hoe het echt werkt
tijdens de Dag van de Landbouw
Groeien aardappelen aan de bomen? Zitten er
paarden onder de motorkap van een tractor?
En krijg je milkshake door een koe te laten
fitnessen? Natuurlijk niet! De Boerenbond en
de Landelijke Gilden nodigen je uit tijdens de
Dag van de Landbouw, de opendeurdag van
de land- en tuinbouwsector. Je ontdekt er
hoe het echt werkt! Meer informatie op
www.dagvandelandbouw.be.

een sterk familiaal verleden. Het principe ‘van vader op zoon’ is dan
ook sterk aanwezig. Hierin schuilt ongetwijfeld de basis voor een
sterke integratie in de maatschappij.
Landbouwbedrijven zijn vandaag – zoals elk ander bedrijf – op de eerste plaats op een economische
leest geschoeid. Toch benadrukt de landbouwsector meer dan ooit het ecologische luik. De landbouwer werd en is land-SCHAPS-bouwer. De Peerse landbouwsector toonde dat in het verleden in
verschillende projecten zoals de landbouwfietsroute en –wandelroute of het project rond het
beheer van de beekranden.
De landbouw in Peer staat echter voor nog veel meer. De sector vult sinds vele jaren een educatieve

Ontdek hoe het echt werkt!

rol in. Jaarlijks komen enkele honderden kinderen en jongeren naar Peer afgezakt voor één of meerdere dagen proeven van het platteland. Het nieuwe Plattelandseducatief centrum zal daarin in de
toekomst een centrale rol spelen.

Zondag 19 september 2010

Op zondag 19 september zetten vier Peerse bedrijven de poorten open. Laat dit voor ieder van u een

Een organisatie van

Met de steun van

Landelijke Gilden en Boerenbond
www.dagvandelandbouw.be

uitnodiging zijn om een kijkje te komen nemen achter de schermen van deze bedrijven. Zoals het in
een toeristisch stadje hoort, wordt aan de opendeurdag een fietsroute gekoppeld. Zo ontdekt u
meteen ook de mooiste plekjes in het Peerse groen.

Theo Kelchtermans, burgemeester
Peer, 1 september 2010

Het Plattelandscentrum K&M, dat op zaterdag
18 september 2010 haar nieuwe tentoonstelling ‘Bazaar Kastaar’ opent, en drie landbouwbedrijven, het Broekxhof, de Broekheide
hoeve en Patersvijverhoeve zetten hun deuren
open op zondag 19 september van 12 tot 18
uur. Een leerrijke rondleiding, een hapje, een
drankje, een leuke babbel… voor de geïnteresseerde bezoeker zal het er allemaal zijn.

Intro
Met ons project willen wij de kloof
verkleinen tussen landbouwer en
plattelandsgebruikers. We willen het
brede publiek – vooral de jongeren –
via persoonlijk contact informeren
over het hedendaagse platteland en
de hedendaagse, familiale land- en
tuinbouw in het bijzonder. De landbouwkrant die je nu leest, belicht bijvoorbeeld het specifieke karakter van
de sector in Peer. Daarnaast hebben
we reeds een netwerk uitgebouwd
van 26 bedrijven. Deze nabijheidsboerderijen ontvangen graag groepen en klassen uit het eigen dorp en
gemeente.
In een tweede luik willen we werk
maken van ervaringseducatie. Scholen, verenigingen en individuele
bezoekers, ook van buiten de regio,
kunnen de streek verkennen via educatieve land- en tuinbouwbedrijven,
een plattelandsroute… De land
bouwers geven zo een beklijvende
ervaring mee.
Tenslotte bouwen we een Plattelandscentrum K&M uit op de site van het
Landelijke ontmoetingscentrum
Breugelhoeve in Peer. Hier kan iedereen terecht voor info, leerkrachten
en landbouwers ook voor vorming en
begeleiding. De fonkelnieuwe, actieve
tentoonstelling ‘Bazaar Kastaar’ biedt
bezoekers een educatieve kennismaking met de landbouw, het platteland en de regio (groepsbezoek, na
reservatie).
Harry Broekx, voorzitter

Duurzaam, ook iets
NabijheidsBoerderijen
In onze gemeente zijn er heel wat
bedrijven die een peterschap aangaan
met de school uit de buurt. Ze vinden
landbouweducatie belangrijk en stimuleren de school om bij hen op bezoek
te komen. Deze nabijheidsboerderijen
willen werken aan een nauwe relatie
met de plaatselijke school door kinderen een beklijvende ervaring mee te
geven. Het is een vorm van educatie
waarbij een goede samenwerking tussen een bedrijf en een leerkracht de
basis vormt voor het succes.
Hieronder een opsomming van de
nabijheidsboerderijen in Peer:
t Broekheidehoeve (varkens)
Luc en Monique Stinkens-Patteet
Oude Weyerstraat 25
Grote-Brogel
t Broekxhof (melkvee en varkens)
Harry, Fini en Jelle Broekx-Achten
Mgr. Broekxstraat 6, Erpekom
t Cuypershof (melkvee en varkens)
Leon en Rina Caymax-Schroyen
Elvenweg 4, Grote-Brogel
t De Blijlever (melkvee)
Danny en Elly Lemmens-Kesters
Blijlever 7, Wijchmaal
t Hoeve Vandcruys-Stevens (melkvee)
Dirk en Ann Vandecruys-Stevens
Schansstraat 24, Kleine-Brogel

Marc Vandeput (links) en Harry Broekx
Limburgse land- en tuinbouw
is economisch speerpunt
In diverse segmenten van de land- en
tuinbouw staat Limburg aan de top in
Europa. De Limburgse land- en tuinbouw is en blijft dan ook een economisch speerpunt voor onze provincie.
Voor de verdere ontwikkeling ervan
zet het provinciebestuur sterk in op
kennisontwikkeling, het stimuleren
van innovatie, duurzame ontwikkeling
en landbouwverbreding.
Marc Vandeput, gedeputeerde van
Economie, Landbouw en Plattelandsontwikkeling

t Kustershoeve (melkvee en varkens)
Dominique Smeets
Broekkantstraat 46, Grote-Brogel
t Langenshoeve (melkvee)
Guido Langens
Bovenstestraat 4, Wijchmaal
t Patersvijverhoeve (opfok legkippen)
Rob Swennen
Stevenstraat 1a, Erpekom
t Torenhoeve (melkvee)
Dirk en Ilse Kelchtermans
Torenstraat 7, Wijchmaal

Annemie Picarelli:
“In de winter hebben we tijd om aan innovatie en duurzaamheid te denken!”

Bloemen met passie
Koen en Annemie Hendrix-Picarelli, Vrijheidslaan 11, Peer
Koen en Annemie Hendrix-Picarelli
runnen samen een duurzame plantenkwekerij. Ze hebben 2 kleine kindjes,
Stef (3 jaar) en Hanneke (7 maanden).
“In de winter hebben we tijd om aan
innovatie en duurzaamheid te denken
en daar gaan we voor”, zegt Annemie.
In hun gespecialiseerd bedrijf kweken
Koen en Annemie bloemen. Om een
heel jaar rond bloemen te kunnen aanleveren, stelt Koen een strak plantschema op.
In augustus worden de primula’s ingeplant volgens een schema, zodat er van
januari tot februari bloemen kunnen
verkocht worden. De viooltjes worden
in oktober al geplant en worden gevraagd in maart/april. In mei, juni en
juli komen de bestellingen binnen voor
de eenjarige bloemen en geraniums
en in augustus, september en oktober
is er vraag naar chrysanten. Herstellingen, de grote kuis en vernieuwingen
worden in november en december gedaan. Dan is er ook plaats voor een
weekendje vakantie!
Om de vraag voor te blijven, is het
heel belangrijk dat er bloemen klaar
zijn voor het ‘seizoen’ begint, want de
vraag komt elk jaar vroeger. Dat brengt
extra kosten met zich mee omdat er
meer licht en/of warmte nodig is. Om
deze extra kosten te kunnen blijven
dragen, is een duurzame, geautomati-

seerde kwekerij de enige oplossing.
Hogere kassen zorgen ervoor dat er
meerdere verdiepen kunnen geplaatst
worden. Een volledig geautomatiseerde klimaatscontrole zorgt voor de
juiste vochtigheidsgraad, warmte, licht
en voedingstoevoer. De plantrobot
pot de planten in de potten. Via transportbanden lopen de potten de serre
in. Daar worden ze door een afzet
robot netjes op een rij op de tafel gezet. Het inplanten en het verzorgen,
de slechte blaadjes en bloempjes eruit
halen, kan nog niet machinaal, misschien is dat maar goed ook. “Dan
hebben we ze allemaal nog eens gezien”, zegt Annemie.
Koen is een krak in zijn vak! Hij werkt
de hele dag tussen de planten en regelt
ondertussen de aankoop, kiest nieuwe
soorten en variëteiten om de kwaliteit
zo hoog mogelijk te houden, berekent
de plantschema’s, onderhoudt de
boekhouding, en hij staat in voor de
verkoop en de prijszetting. Annemie
helpt bij het klaarzetten van de bestellingen en verzorgen van de plantjes.
Verder werken er nog familieleden en
seizoensarbeiders mee.
Regenwaterrecuperatie en recyclage
van de potten hebben al een serieus
aandeel in het duurzame karakter van
deze landbouwactiviteit. r

van ons!
Duurzame Zorg
Harry en Fini Broekx-Achten, Mgr. Broekxstraat 6, Peer
Het Broekxhof is sinds 1600 een familiebedrijf. Vandaag draagt nog ieder
op zijn manier bij tot een moderne
boerderij. Met hun 120 melkkoeien
met bijbehorend jongvee, 65 zeugen
in een gesloten varkensbedrijf en
ongeveer 85 ha grond om te bewerken, hebben ze hun handen vol. Ieder
heeft zijn taak. De gezinsleden zijn
Harry, Fini, de vader van Harry, Jelle,
Martijn, Jochem en Seppe.
Sinds 1989 hebben Harry en Fini de
boerderij overgenomen van Harry’s
ouders en in de loop der jaren is
hun takenpakket grondig gewijzigd.
’s Morgensvroeg begint Harry zijn dag
bij het voeden van de kalfjes en verzorgt hij, samen met zijn vader, de
varkens. De teelten staan ook op zijn
lijstje. Daarbij is hij nog schepen van
onder meer landbouw en openbare
werken en zetelt hij in enkele verenigingen en besturen. Fini zorgt voor
de boekhouding, de financiën en het
huishouden. In het grootste deel van
haar tijd ontvangt ze groepen en
geeft ze rondleidingen op het bedrijf.
Van kleuters tot mensen op leeftijd…
ze worden allemaal even warm en
hartelijk ontvangen, zodat iedereen
zich dadelijk thuis voelt.
Jelle, hun oudste zoon (28), is verantwoordelijk voor het melkvee, 120 koeien
en de bijbehorende jongveestal met
nog eens 120 dieren. Het melken, de
insiminaties, de voeding... het hele
plaatje.
Martijn (26) is leerkracht wiskundewetenschappen in Biotechnicum van
Bocholt, maar organiseert van half juli
tot half augustus boerderijvakanties
op het bedrijf. De kinderen komen
op zondag toe en blijven tot vrijdagavond. Al de activiteiten die de kinderen doen, hebben te maken met land-

bouw. Van klusjes op de boerderij tot
knutselen en spelletjes… Fini kookt en
de kinderen slapen op de boerderij.
Voor boekingen moet je er heel vlug
bij zijn, want deze boerderijvakanties
zijn altijd razendsnel volgeboekt.
Kijk maar eens op www.broekxhof.be.
Jochem (21) is de machineman. Hij is
gebeten door technologie en landbouw, een mooie combinatie die zeer
handig is op je bedrijf. Hij staat in
voor al de machinale bewerkingen op
het land en de klusjes op het bedrijf.
Seppe (18) is even ondernemend als
zijn vader, zetelt al hier en daar in
enkele verenigingen, en organiseert
graag evenementen. Hij is ook één
van de vaste monitoren voor de boerderijvakanties.
Met hun zorgboederij dragen ze ook
hun steentje bij in de maatschappij.
Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf die mensen uit kwetsbare
groepen opvangt. De zorggasten
werken mee op de boerderij. Groene
Zorg benadrukt de meerwaarde die
land- en tuinbouw kan bieden aan de
klassieke zorgverlening.
Het gaat daarbij niet om het ‘meewerken op een boerderij’ op zich, maar
wel om de typische kenmerken van
de meeste familiale land- of tuinbouwbedrijven. Hierbij denken we aan de
natuurlijke omgeving, de rust, het zelf
zorgdragen voor planten en dieren,
de niet-medische sfeer, de duidelijke
structuur en het vaste ritme, de soberheid en nuchterheid die menig landen tuinbouwersgezin kenmerkt.
Duurzaamheid is ook geen loos woord,
ze hebben zich aangesloten voor verschillende beheersovereenkomsten en
sinds december ligt het dak van de
stal vol zonnepanelen. r

Sooi Bries:
“In deze streek is de grond zeer goed voor asperges bijgevolg zijn we ons gaan specialliseren!”

Witte goud
Sooi en Hilde Bries-Tijskens, Bedrijfslaan 16, Peer
In 1986 startten Hilde Tijskens en Sooi
Bries, aan de Bedrijfslaan 16 in GroteBrogel, een bedrijf met een 40-tal
koeien en 2 ha containerasperges.
Ondertussen hebben ze geen koeien
meer, maar wel ongeveer 15 ha vollegrondsasperges. “Wij zijn gestart met
hydrocultuur, maar die installatie was
zeer duur, en na de opkomst van de
asperges onder glas lag het product
niet goed meer in de markt. De combinatie koeien en asperges lag ook
moeilijk vanwege de arbeidspiek in
het voorjaar. En daar we al meer geïnvesteerd hadden in asperges en de
grond rond het bedrijf goed was voor
asperges hebben we gekozen om te
specialiseren in asperges”, zegt Sooi.
Voordat er asperges op tafel komen,
is er reeds heel wat handwerk aan
vooraf gegaan. In de winter bereidt
Sooi de grond voor: ‘bedden’ maken,
de grond ontsmetten, ploegen en be
mesten. Daarna plant hij de eenjarige
plantjes, die hij in Nederland aankoopt.
Het eerste jaar kan hij nog niet oog
sten, dan moeten de planten uitgroeien
tot struiken. Na de bloei worden de
resten in de grond gefreesd. Het
tweede jaar kan men wel al een aantal
weken ‘steken’.
Om een optimale groei mogelijk te
maken, wordt de aarde bevochtigd en
trekt men een folie over de bedden.
In het begin legt men de zwarte kant
boven om de aarde op te warmen.
Als het warmer wordt keert men de

Harry en Fini Broekx-Achten:
“Zorgen is voor ons een dagelijkse bekommernis.”

folie met de witte kant boven. Zo krijgt
de plant rust en groeit ze niet te snel.
Bij een te snelle groei bestaat de kans
op misvormingen. De folie zorgt er
ook voor dat het vocht niet kan verdampen, zodat men niet meer moet
beregenen. En doordat er geen licht
door kan, krijg je ook geen onkruid
en heb je geen sproeistoffen nodig.
Als de kopjes boven de grond uitsteken, worden de bedden opengelegd
en ‘steekt’ men de asperges. Vervolgens worden ze gewassen, gesorteerd
op dikte en kleur, en verpakt. Het
oogstseizoen loopt gewoonlijk vanaf
15 april tot 24 juni. Daarna laat Sooi
de plant uitgroeien en freest hij het
dorre loof onder. In de winter wordt
de grond weer voorbereid voor het
volgende seizoen. Na 8 jaar is de plant
‘op’ en wordt ze verwijderd. Vooraleer
er opnieuw asperges geteeld kunnen
worden, heeft de grond enkele jaren
een andere teelt nodig.
Het veldwerk, de organisatie buiten en
de oogst zijn voor rekening van Sooi.
Hilde is niet alleen verantwoordelijk
voor het sorteren, verpakken en de
verkoop, maar ook voor de volledige
boekhouding. Alex, de oudste zoon
(17), werkt op zaterdag mee in de
verkoop, terwijl Maxim (12), af en toe
helpt bij het sorteren en verpakken.
Voor de rest doen ze ook nog beroep
op vaste werkkrachten en seizoens
arbeiders. r

Kuikens
in de leer

Wist je dat…

Rob Swennen, Stevenstraat 1a, Peer
Rob Swennen leerde de stiel van huis
uit, want zijn ouders hielden koeien,
varkens en kippen. Al snel had hij door
dat het de kwaliteit alleen maar ten
goede komt, als men zich op één tak
toelegt. “De marktsituatie vraagt om
specialisatie!” zegt Rob.
In 1988 startte hij met het opfokken van
kuikens tot leghennen. In 2009 werd
de inrichting van de stal gemoderniseerd en geautomatiseerd.
Als Rob kuikentjes krijgt (50.000
stuks!) zijn die pas ‘s nachts uit hun ei
gekomen. Bij hun aankomst is er in de
stal een constante temperatuur van
37°C. Op de plastic bodem liggen dan
grote stroken papier, waarover een
overvloed aan meel wordt gegooid.
De kuikens pikken het voer op en trekken na een tijdje het papier aan flarden.
Hierdoor verdwijnt het papier ook
geleidelijk aan tussen de roosters.
Eten en drinken gebeurt computer
gestuurd, zodat Rob heel snel kan zien
of er zich eventuele (gezondheids-)
problemen voordoen.
De kuikens krijgen drinkwater via een
buizennippelsysteem. Vanaf week 1
krijgen ze op deze manier ook de
noodzakelijke (wettelijke) entingen.
Vanaf 2 weken wordt het drinken via
oplierbare plateaus, 10 cm verhoogd en
op 4 weken springen ze al een halve
meter hoog en dit op 3 niveau’s. Dit
springen moeten ze goed leren om
later als legkip hun ei in een legnest,
dat op verschillende hoogtes in de
legstal staat, te kunnen leggen.
Eten doen ze altijd op de grond.
In de stal hangt een automatische
weegschaal die elke dag het gewicht
van 300 kuikens registreert. Aan de
hand van deze weegresultaten, heeft
Rob snel door of ze normaal groeien
of dat ze eventueel andere voeding
nodig hebben.
Omdat ritme en regelmaat zeer belangrijk zijn, wordt een vast lichtschema
gehanteerd. Bij ‘winterkippen’ gaat
het licht om 8 uur ’s morgens aan en
om 17 uur weer uit. ‘Zomerkippen’
mogen een uurtje later op stok.
Als de kippen 17 tot 18 weken zijn, vertrekken ze naar een legkippenbedrijf.
Wanneer de kippen naar de legkippenhouder vertrekken, wordt de stal met
warm water onder hoge druk gereinigd
en volledig ontsmet. Daarna kan alles
weer van voor af aan beginnen. r

Luc Stinkens:
“We hebben een intensieve boerderij waar we proberen om extensief te boeren.”

Zeugen gaan klassiek
Luc en Monique Stinkens-Patteet, Oude Weyerstraat 25, Peer
Luc en Monique werken zeer hard aan
een duurzaam modern varkensbedrijf.
In hun gesloten bedrijf hebben ze 340
zeugen en 2300 vleesvarkens. “Zonder
de hulp van onze pa was dit niet
mogelijk!” zegt Luc.
Om duurzaam te boeren is het heel
belangrijk dat er op tijd vernieuwd
wordt en het dierenwelzijn mee bovenaan de lijst staat.
Elke big krijgt maximale kansen om
het te halen. Bij de familie Stinkens
hebben ze het afgelopen jaar couveuses geplaatst, waarin de sterkste biggen terechtkomen zodat de kleinste
de kans krijgen om bij de moeder
genoeg krachten op te doen. Zo zijn
de overlevingskansen gevoelig hoger
en is de belasting voor de moeder
minder zwaar. Na 4 weken worden ze
in groepen gezet van ongeveer 12 biggen, totdat ze 30 kg wegen. Nadien

gaan ze naar de vleesvarkensstallen
waar ze blijven tot ze slachtrijp zijn.
Om het dierenwelzijn gevoelig te verbeteren, bouwt men vandaag stallen
met een vermindering van ammoniakgeurhinder (emissiearme stallen). Er
zijn immers veel ziekten, die veroorzaakt worden door slechte leefomstandigheden van de dieren.
Luc koos ervoor om de zeugen op stro
te zetten. Het brengt meer werk met
zich mee, maar het werkt goed. De
dieren luisteren naar radio Klara, dat
ontspant hen. “Het is ook niet slecht
dat ze af en toe eens ruziemaken”,
zegt Monique. “Varkens zijn sociale
dieren en ze hebben het soms ook
eens nodig om stoom af te blazen.”
Voor de kraamstallen kozen Luc en
Monique voor een kanaalventilatie
systeem, waarbij de lucht de afdeling
binnenkomt via een kanaal onder de
voergang. De verdeling van de lucht
is zeer goed en er is weinig risico op
tocht. In de laatste nieuwe stal voor
de vleesvarkens hebben ze een bio
logische luchtwasser geplaatst. Deze
wast de lucht biologisch en zorgt zo
voor een vermindering van 85%
ammoniak in de lucht.
Het gevecht tegen de mest is een lang
verhaal, maar Luc bouwde samen met
drie andere collega’s, Lieven de Cat,
Stefan Swinnen en Peter Winters een
mestverwerkingsinstallatie. Deze installatie behandelt de dierlijke mest zodat
de nutriënten niet meer op landbouwgrond terechtkomen. Ze worden onder
de vorm van organische meststoffen
geëxporteerd, afgezet naar particulieren, omgezet naar kunstmeststoffen
of omgezet naar milieuneutrale componenten. r

Rob Swennen:
“De kuikens leren hier springen tot een halve meter hoog!”

t Er in Peer maar liefst 207 landbouwen tuinbouwbedrijven actief zijn?
t Maar liefst 60% van de bedrijfsleiders
jonger is dan 55 jaar?
t Bijna 70% van de totale oppervlakte
in Peer gereserveerd wordt voor landen tuinbouwactiviteiten? Dit komt neer
op 5845 ha landbouwgrond. Om op een
duurzame manier te kunnen boeren,
moet je natuurlijk kunnen beschikken
over een voldoende areaal aan grond.
t Heel wat land- en tuinbouwers in Peer
verschillende investeringen doen die het
milieu ten goede komen? Zo zijn er tal
van technologische ontwikkelingen om
preciezer en dus milieuvriendelijker te
werk te gaan. Zo zijn er luchtwassers
die de geurhinder en ammoniakuitstoot
terugdringen en worden er zonnepanelen aangelegd om te voorzien in eigen
energieproductie.
t Ook in Peer vele land- en tuinbouwers
beheersovereenkomsten afsluiten? Dit
zijn overeenkomsten die en boer of tuinder afsluit met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) om extra inspanningen
te doen voor het landschap en de natuur
in zijn omgeving. Voor deze realisaties
– zoals het aanleggen van buffer- of grasstroken, het aanleggen en onderhouden
van hagen en houtkanten of het beperken
van bemesting – krijgt hij een vergoeding die zijn productiemindering moet
compenseren.
t 94% van de melk van de melkvee
bedrijven in Vlaanderen voldoet aan de
normen van Integrale Kwaliteitszorg Melk
(IKM)? De doelstelling van IKM bestaat
erin duurzaam te produceren, met respect
voor het dierenwelzijn en het milieu.
t Er in alle sectoren bijzonder hoge
kwaliteitseisen gelden en dat de betrokken land- en tuinbouwers moeten voldoen aan tal van lastenboeken? Dit betekent ook dat men het voedsel dat hier
geproduceerd wordt streng controleert.
Het is dus niet alleen lekker maar ook
veilig!
t De land- en tuinbouwers een eerlijke
vergoeding vragen van hun producten?
Voor heel wat producten gaat slechts
een klein deel van de prijs die jij betaalt
in de winkel naar de boer. Een groot stuk
gaat naar tussenpersonen tussen jou en
de boer. We geven hier enkele voorbeelden welk percentage van de prijs naar
de boer of tuinder gaat: tarwe voor
brood (5%), sla (8%), aardappelen (10%),
varkensgebraad (17%), rosbief (18%),
varkensgehakt (20%), braadkip (22%),
prei (22%).
t In het geheel van de globale overheidsuitgaven in Europa (regionaal, federaal
en Europees) de kosten voor het landbouwbeleid slechts 2% bedraagt?
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