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De gemiddelde pr s voor een hectare landbouwgrond in ons land bedroeg vorig jaar 46.778 euro, zo’n 0,6 procent
meer dan een jaar eerder. Dat bl kt uit de Notarisbarometer landbouwgronden van de Federatie van het Notariaat
(Fednot). Het gaat om de vierde pr sst ging op r : tussen 2015 en 2019 steeg de gemiddelde pr s van een
landbouwgrond met 28,7 procent. Rekening houdend met een in atie van 7,7 procent ging het om een pr sst ging
van 21 procent.

De gemiddelde pr s voor een hectare landbouwgrond in ons land bedroeg vorig jaar 46.778 euro, zo’n 0,6 procent meer dan
een jaar eerder. Dat bl kt uit de Notarisbarometer landbouwgronden van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Het gaat om
de vierde pr sst ging op r : tussen 2015 en 2019 steeg de gemiddelde pr s van een landbouwgrond met 28,7 procent.
Rekening houdend met een in atie van 7,7 procent ging het om een pr sst ging van 21 procent.
"In de eerste helft van 2019 zaten de pr zen voor landbouwgrond in dalende l n, maar in de tweede jaarhelft was er een
omgekeerde evolutie, met pr zen die gemiddeld 6,4 procent hoger lagen in vergel king met de eerste jaarhelft", zegt Bart van
Opstal, woordvoerder van Notaris.be. "Vooral in Wallonië zaten de pr zen in de lift in de tweede helft van het jaar: +12,5
procent in vergel king met de eerste zes maanden van 2019. Uiteindel k lag de gemiddelde nationale pr s op het eind van het
jaar 0,6 procent hoger in vergel king met eind 2018."
In Vlaanderen klokte de gemiddelde pr s af op 53.899 euro per hectare, een daling van 0,4 procent. In Wallonië was de
gemiddelde pr s 34.936 euro per hectare (+7,6 procent).
In de Vlaamse provincies waren de pr sevoluties op één jaar t d uiteenlopend: van een daling van -6,4 procent in de provincie
Limburg (met een gemiddelde pr s van 42.382 euro) tot een st ging van +8,8 procent in Oost-Vlaanderen (55.324 euro).
"Opvallend: in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant was een hectare landbouwgrond nog nooit zo duur. En in Limburg was de
pr sdaling het grootst, terw l het sowieso al de goedkoopste Vlaamse provincie was", zegt Bart van Opstal. West-Vlaanderen
is de duurste provincie van het land met een gemiddelde pr s van 64.561 euro.
De gemiddelde oppervlakte van een landbouwgrond bedroeg vorig jaar 1,1 hectare, 7,3 procent kleiner dan in 2018 en 20,8
procent kleiner dan v f jaar geleden. Landbouwgronden waren het grootst in Wallonië, met een gemiddelde oppervlakte van
1,3 hectare. West-Vlaanderen heeft met gemiddeld 1,7 hectare de grootste gronden.
Meer weten? Bek k hier de ‘Landbouwbarometer 2019’.
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