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Voorwoord  
 
 
De interesse voor biologisch geproduceerde biologische sierplanten neemt toe bij 
producenten, handel en consumenten. Het hoge gebruik van chemicaliën in de 
gangbare sierteelt en de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de 
gezondheid worden steeds vaker in een negatief daglicht geplaatst.  
De biologische productie biedt nieuwe kansen voor siertelers. Het toenemende 
milieubewustzijn van consumenten en de groeiende vraag naar bioproducten 
biedt de mogelijkheid om nieuwe markten te ontsluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paul Verbeke 

Verantwoordelijke ketenontwikkeling  
BioForum Vlaanderen 
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2. De biomarkt in België en Europa 
 
De markt voor bioproducten* in Europa groeide in 2015 tot 29,8 miljard euro. Dat is 
13% meer dan het jaar voordien. In de EU-28 wordt de markt voor 2015 geschat op 
27,1 miljard euro, een groei van 12,6% in verhouding met 2014. Ten opzichte van 
2006 ging het zelfs om meer dan een verdubbeling. De reeds beschikbare cijfers 
voor 2016 wijzen op een verdere sterke omzetgroei voor heel Europa.  
 
De grootste markt voor bioproducten in 2015 was Duitsland, met een omzet van 
8,6 miljard euro. Ze wordt gevolgd door Frankrijk met 5,5 miljard euro en het 
Verenigd Koninkrijk met 1,95 miljard euro omzet. 
 
De Zweedse biomarkt groeit zo sterk dat ze bijna de derde plaats overneemt van 
het Verenigd Koninkrijk. Opvallend is ook dat de omzet in het Verenigd Koninkrijk 
sinds 2013 opnieuw begint toe te nemen, nadat het tussen 2008 en 2012 als enige 
Europese land omzetverlies leed.  
 
Belgische gezinnen besteedden in 2015 ruim 514 miljoen euro aan biologische 
voedingsmiddelen. Dat is 18% meer dan in 2014. Voorlopige cijfers voor 2016 wijzen 
op een verderzetting van deze groei. 
 

 

 
 
Kijken we naar het aandeel bio in de totale nationale levensmiddelenmarkt, dan 
zien we dat Denemarken in 2015 het beste scoort met 8,4%, gevolgd door 
Zwitserland (7,1%) en Oostenrijk (6%). In België is het marktaandeel voor 
biologische versproducten 2,7%. 
 

                                                
* Consumptie aan huis én buitenshuis 
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De consumptie per capita in de EU-28 was 53,7 euro (47,7 euro in 2014). Hier is 
Denemarken de beste van de klas (191 euro), met daarna Zweden (177 euro) en 
Luxemburg (170 euro). In Zwitserland ligt het bedrag nog hoger, met een 
consumptiebedrag van 262 euro/capita (221 euro/capita in 2014). 
 
Over het algemeen groeit het Europese biologische landbouwareaal wel een stuk 
minder snel dan de Europese markt. Hierdoor is een algemeen tekort aan 
bioproducten ontstaan. 
 
Het bio-areaal in de EU-28 groeide in 2015 tot 11,2 miljoen hectare (10,3 miljoen 
hectare in 2014). Hiermee lijkt de groei van het areaal opnieuw toe te nemen na 
enkele jaren van beperkte groei. Ook de voorlopige cijfers voor 2016 bevestigen 
deze groeitrend.  
 
Het aandeel biologische grond in de totale landbouwoppervlakte van de EU-28 
bedraagt 6,2% in 2015 (5,7% in 2014). Het grootste bio-areaal vinden we terug in 
Italië en Spanje. Vlaanderen doet het met een aandeel van 0,9% (5.343 ha) 
biologische landbouwgrond in het totale areaal eerder slecht in vergelijking met 
andere Europese regio’s. Wallonië doet het wel goed met een aandeel van 8,7% 
(63.437 ha). Het totale aandeel voor België is 5,1% van het totale landbouwareaal. 
 
Figuur: Areaal biologische landbouw in 2015 de EU-28 
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Bron: Agence Bio, 2016 
 
De Europese biosector kende over het algemeen een sterke groei in de periode 
1993-2001. De toenemende vraag naar bioproducten zorgde er ook voor dat het 
aanbod verder groeide. Die vraag werd rond het jaar 2000 opeens een stuk groter 
door de voedselcrisissen. Deze sterke groei zorgde uiteindelijk in 2001 voor een 
oververhitting van de markt. Omdat het aanbod aan bioproducten sneller toenam 
dan de vraag kwam er zelfs een overschot aan producten. Heel wat gangbare telers 
werden plots minder gemotiveerd om om te schakelen, en eind 2001 kwam er een 
evenwicht tussen vraag en aanbod.  
 
Gelukkig bleef de vraag wel verder stijgen. Na de noodzakelijke herstructureringen 
begon de nationale en internationale markt medio 2005 weer aan te trekken. Van 
begin 2006 tot eind 2008 kende de biomarkt opnieuw een periode van een relatief 
tekort aan producten en een goede prijsvorming. In het najaar 2008 brak de 
wereldwijde krediet- en economische crisis uit, die nog heel 2009 zou beheersen. 
Dat jaar was er dan ook een eerder beperkte groei van de internationale biomarkt, 
al was het resultaat behoorlijk in vergelijking met de gangbare voedingssector.  
 
Sinds 2009 zien we de biosector verder groeien, vooral op het vlak van 
bioconsumptie. Het biologisch landbouwareaal neemt ook toe, maar opvallend 
langzamer dan de groei in consumptie. In 2014 en zeker vanaf 2015 merken we 
steeds meer tekorten voor diverse biologische producten, zoals biologische 
varkens, vleeskippen, industriefruit enzovoort. In de loop van 2016 merken we een 
toegenomen interesse voor omschakeling. Deze is wellicht ingegeven door de 
slechte situatie in de gangbare landbouw, gecombineerd met de toenemende 
vraag naar bioproducten en de hiermee gepaard gaan gunstige prijsvorming. 
 
Voor meer gedetailleerde en actuele informatie over de biologische markt in België 
en een ruime selectie Europese landen verwijzen we naar de webpagina 
www.bioforumvlaanderen.be/nl/cijfers_algemeen. 
 
Meer info: IFOAM EU-Group, AMI, Agence Bio, FiBL 
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3. Productie van biologische sierteelt  
 

3.1. Vlaanderen 
De biologische sierteelt is nog beperkt ontwikkeld in Vlaanderen. Toch zijn ook in 
deze bedrijfstak enkele pioniers actief. 
 
Volgens het Biorapport “De biologische landbouw in Vlaanderen - 2016” werd in 
Vlaanderen in 2015 op 13,87 hectare biologische sierplanten geteeld. Hiervan was 
ruim de helft “in omschakeling”, wat bevestigt dat het om een nog jonge sector 
gaat. Het betreft een 10-tal bedrijven die meestal op een klein areaal werken, soms 
als een verzelfstandigd onderdeel van een groter biologisch landbouwbedrijf. In 
vele gevallen gaat het om een activiteit in bijberoep.  
 
Areaal biologische sierplanten in Vlaanderen (in hectare) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
In omschakeling 7,27 0 4,17 0 0 7,28 
Biologisch 0 0 0,91 0,02 5,49 6,59 

Totaal 7,27 0 5,08 0,02 5,49 13,87 
Bron: Departement Landbouw en Visserij 
 
De aard van de sierplanten die geteeld worden is met meer dan 50 verschillende 
soorten zeer divers. Eénjarigen, vaste planten, grassen, kruiden … ideaal om 
mooie boeketten mee te maken. De meeste soorten worden in de open lucht 
geteeld, terwijl sommige soorten in onverwarmde serres worden geteeld. Ze 
worden geoogst van april tot oktober, of zolang de weersomstandigheden het 
toelaten. Voorbeelden zijn dahlia’s, narcissen, tulpen, leeuwebek, koekruid, 
zonnebloem enzovoort.  
 
In Vlaanderen worden ook op beperkte schaal biologisch snijgroen geteeld.  
 
In Vlaanderen zijn ons 10 bedrijven gekend die biologische sierplanten 
produceren: 
 
1. Bloemenplukweide	  
Bart De Herdt en Fleur Leroy (In samenwerking met bioboerderij Milagrow) 
Groenenhoek 56B 
2630 Aartselaar 
0487 18 36 41 
info@bloemenplukweide.be 
www.bloemenplukweide.be  
 
Seizoensgebonden teelt van snijbloemen. Verkoop via zelfpluk, aan huis geleverd, 
via gespecialiseerde winkels. 
 
2. Bloom	  
Ruth Selleslaghs 
Oostendesteenweg 127 
8480 Ichtegem 
0485 00 55 56 
www.biobloom.be  
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3. Wijveld	  in	  bloei 
Christel Palinckx 
Kwadeplasstraat   
9070  Destelbergen 
0486 40 54 64 
het.wijveld.in.bloei@gmail.com 
www.biobloemenuitgent.be  
 
In samenwerking met CSA Het Wijveld. De bloemen worden verkocht via zelfpluk, 
in de biowinkel ’t Avontuur en tweewekelijks afwisselend  op de biomarkt op het 
Maria Hendrikaplein en op de Meulesteemarkt in Gent. 
 
4. ‘t	  Goed	  ter	  Heule	  
Hubert Dewitte, Justine Dewitte en Wieland Fisher 
Dronckaertstraat 665 
8930 Lauwe 
0486 70 80 56 
www.tgoedterheule.be 
 
5. Boerderij	  De	  Loods 
Kerrebroekstraat  145 
9300  Aalst 
053 77 65 72 
http://www.deloodsvzw.be 
 
plantgoed van sierbloemen en eetbare bloemen 
 
6. Fleur-‐couleur	  
Lies Couckuyt 
Kruiskensheide  
1502  Lembeek 
0479 72 58 89 
www.facebook.com/Fleur-Couleur-1582557058736753 
 
Op bestelling, op de Molenbeekse Biomarkt (woensdagen 12-19u), biomarkt aan 
Gent-Sint-Pieters (zondagvoormiddagen), op de Lousbergmarkt (Gent) 
 
7. ’t	  Plukgeluk	  
Helen Defever 
Abdijstraat 
3001  Heverlee 
www.tplukgeluk.be 
 
Zelfoogst bloemenveld dat deel uitmaakt van een groter CSA-bedrijf met 2 
groenteboeren, een akkerbouwer en een bloemenboerin. 
 
8. Talander	  
Katrijn Beukeleirs 
De Wouwershoeve 
De Lusthoven 58 
2370  Arendonk 
014 67 00 69 
plukweide.talander@gmail.com 
www.talander.be 
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9. Vaarthof	  
Patrick Robeyns 
Wijnegembaan 41 
2900 Schoten 
www.vaarthof.be 
 
Inlandse kerstbomen, zonnebloemen 
 
10. Lerouge	  Frederic	  bvba	  
Boeregemstraat  4a 
9840  Zevergem – De Pinte 
www.lerougefrederic.com 
 
Inlands snijgroen voor de florist: gagel, krulwilg, cornustakken, sierbessen en 
sierfruit, herfstbladeren en – als hoofdtak – een ruim assortiment coniferen voor 
kerstgroen. 
 
11. Duizendblad	  
Ternatstraat  11 
1742  Sint-Katherina-Lombeek 
www.duizendblad.be 
 
Lokaal geteelde biologische snijbloemen 
 

3.2. Nederland 
Ook in Nederland is steeds meer belangstelling voor de teelt van biologische 
bloemen. Tot 2014 werd er door 5-tal bedrijven op zo’n 20 ha biologische 
bloembollen geteeld. In 2016 blijkt het areaal sterk te groeien tot 75 ha op 13 
bedrijven.  
 
Areaal biologische sierteelt in Nederland 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Bloembollen en –knollen 
(hectare) 

19,07 19,95 22,57 14,01 24,06 75,74 

aantal bedrijven 5 5 5 4 10 13 
Bloemkwekerijgewassen 6,65 8,28 15,78 14,28 9,15 6,45 

aantal bedrijven 10 16 18 17 19 18 
Boomkwekerij en vaste 
planten 

68,8 69,43 78,9 85,23 85,40 74,29 

aantal bedrijven 16 22 34 33 34 36 
Bron: CBS (* de cijfers voor 2016 zijn voorlopig) 
 
Aanleiding voor de sterke groei in de voorbije jaren is ongetwijfeld het negatieve 
beeld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. Met 
name in de klassieke teelt worden veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt om 
onder andere aaltjes onder controle te houden. Ook het gebruik van 
neonicotinoïden en de invloed ervan op de bijenpopulatie zorgt voor een 
toegenomen aandacht. In Den Haag diende de Partij voor de Dieren een motie in 
om in de gemeente alleen nog maar biologische planten te gebruiken. Mede onder 
druk van Greenpeace hebben belangrijke gemeenten zoals Den Haag, Amsterdam, 
Utrecht en Amersfoort beloofd om in de toekomst alleen nog maar biologische 
bloembollen aan te planten. De uitvoering hiervan laat wel nog te wensen over. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn omdat er geen extra budget is gereserveerd voor de aanschaf 
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van biologische bloembollen of doordat de bollen te laat besteld worden en dan 
niet meer in voorraad zijn. Voor bloembollentelers is het relatief gemakkelijk om 
over te stappen naar biologisch kweken en zo in te spelen op een toegenomen 
vraag. Vaak wordt land gehuurd van biologische akkerbouwers. Er is dan geen 
sprake van omschakelperiode. 
 
Voor biologische boomteelt is het soepel inspelen op een toegenomen marktvraag 
wel veel moeilijker. De bomen hebben een lange groeiperiode. Er is ook sprake van 
een ‘kip-of-eiverhaal’ waarbij het aanbod te klein is om aan de toegenomen vraag 
te voldoen, maar tegelijk het areaal alleen voldoende kan uitbreiden als de vraag 
voldoende groot en standvastig blijft. Contractteelt zou hier eventueel een 
oplossing kunnen bieden. 
 
Ongeveer 1% van alle boomkwekerijen en bloembollenbedrijven in Nederland zijn 
biologisch gecertifieerd. Het areaal biologisch geteelde bloembollen is slechts 0,1% 
van het totale bloembollenareaal in Nederland. En ook het areaal biologisch 
geteelde bomen beslaat nog slechts 0,5% van het totale areaal. 
 
BioBOL is een vereniging van biologische bollentelers. Zij telen voornamelijk 
bollen en bloemen van tulpen, hyacinten, narcissen, krokussen, gladiolen en 
blauwe druifjes. Lelies worden weinig biologisch geteeld omdat dit technisch 
gezien niet goed lukt.  
 
De groeiende vraag naar biologische bloembollen komt voornamelijk vanuit de 
particuliere markt. Handelaren spelen hierop in en bieden biologische 
bloembollen aan via webwinkels, tuincentra en supermarkten. Daarnaast komt er 
steeds meer vraag vanuit gemeenten. 
 
Pure Organic 
In Nederland is in mei 2016 Pure Organic, een samenwerkingsverband van 
biologische kwekers van bloemen, bomen en planten opgericht. Voorlopig telt Pur 
Organic 6 kwekers als lid. Hun producten worden via 25 verkooppunten verdeeld. 
Pure Organic zijn biologische kwekers die met passie al decennialang op 
biologisch verantwoorde wijze bezig bloemen, bomen en planten kweken. Randijk 
Bamboe is lid van de kopgroep die Pure Organic in het leven heeft geroepen: “Van 
roos tot bamboe, van heester tot snijbloem. Onze aandacht gaat uit naar onze 
topproducten, de zorg voor het milieu vinden we hierbij vanzelfsprekend. Door ons 
te verenigen delen we onze kennis met elkaar en met de een ieder die 
geïnteresseerd is in onze gezonde biologische producten.” 
Meer info: www.pure-organic.nl 
 

3.3. Frankrijk 
Volgens Agence Bio zijn er in Frankrijk 357 bedrijven die biologische sierplanten 
kweken. Het areaal dat deze bedrijven bewerken is niet gekend. 
In 2016 kreeg “Fleurs de Cocagne” een eervolle vermelding in een 
innovatiewedstrijd voor biologische ondernemers. Deze sociale werkplaats 
combineert de teelt van biologische rozen, het maken van boeketten en de 
commercialisatie ervan. 
Meer info: www.agencebio.fr 
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3.4. Duitsland 
In Duitsland zijn er ongeveer 45 bedrijven actief in de teelt van biologische 
sierplanten. Het areaal dat bewerkt wordt is niet gekend. Ongeveer 15 groothandels 
verhandelen biologische sierplanten. 
 
Biologische sierteelt is al langer een thema in Duitsland. Je hebt er al enige tijd 
biologische kwekerijen van bomen en vaste planten, van perk- en balkonplanten 
en van éénjarigen sierplanten.  
Het proefcentra voor de sierteelt in Köln-Auweiler (Versuchszentrum Gartenbau) 
en Heidelberg (Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau - LVG) doen al 
meer dan 10 jaar onderzoek en voorlichting naar biologische sierteelt. Het doel is 
om de productiekosten te minimaliseren, de productkwaliteit te garanderen, het 
assortiment aan te passen en de bekendheid van biologische sierteelt te 
verhogen. Van 2011 tot 2017 loopt een project om de ontwikkeling van de 
biologische sierteelt te ondersteunen. Centraal staan de dialoog tussen 
onderzoek, voorlichting en siertelers. De resultaten van dit project worden vermeld 
op de website www.bio-zierpflanzen.de 
Meer info: www.bio-zierpflanzen.de 
 

3.5. Oostenrijk 
Het Oostenrijkse Bio Austria heeft specifieke regels voor de teelt van biologische 
sierplanten uitgewerkt. Het gaat om richtlijnen over o.a. het gebruik van turf en 
andere elementen in potgrond, bemestingslimieten, verwarming in de beschutte 
teelt, verpakkingsmateriaal (PVC en styropor-vrij).  
Meer info: www.bio-austria.at 
 

3.6. Zwitserland 
In Zwitserland zijn een 50-tal biologische siertelers actief. De meesten zijn 
verenigd in de ‘Verein Schweizer Biogärtnereien”. 
 

3.7. Biologische kerstbomen 

In Vlaanderen wordt op ongeveer 9 ha biologische kerstbomen geteeld. Die vinden 
steeds makkelijker hun weg tot bij de consument. Een deel wordt rechtstreeks 
verkocht aan consumenten of via een beperkt aantal biowinkels. Daarnaast wordt 
ook geëxporteerd naar Nederland, Duitsland en Zwitserland.  
 
Ook in Nederland worden biologische kerstbomen geteeld. Het exacte areaal dat 
hier geteeld wordt, konden we niet achterhalen. Interessant is dat kerstbomen 
(met kluit) ook geadopteerd kunnen worden. Consumenten brengen de kerstboom 
na de kerstperiode terug naar de kwekerij waar die opnieuw geplant wordt. Het 
daaropvolgende jaar wordt terug dezelfde boom in huis gehaald. Sommige 
variëteiten zijn behoorlijk bestendig tegen dit herhaaldelijk rooien en opnieuw 
planten. Een adoptiekerstboom gaat zo’n 4 à 5 jaar mee. Er wordt rekening 
gehouden met een jaarlijkse uitval van zo’n 10 tot 15%. De overlevingskans is 
afhankelijk van de variëteit, de verzorging binnenshuis, de duur dat de boom in 
huis staat en het aantal jaar dat de boom ‘geadopteerd’ wordt. De traditionele 
fijnspar en de Servische spar lenen zich het beste voor dit verhuursysteem. Hun 
overlevingskans is respectievelijk 95% en 85%. Andere variëteiten, zoals de 
Nordmannspar en de Koreana spar kunnen ook herhaaldelijk verplant worden, 
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maar hebben een kleinere overlevingskans (respectievelijk 50% en 60%).  In 2016 
werden zo’n 2.500 biologische kerstbomen ‘geadopteerd’. 
De Zwitserse supermarktketen Coop verkoopt reeds jarenlang biologische 
kerstbomen. 
Meer info: www.adopteereenkerstboom.nl 
 

3.8. Fairtradebloemen 
Fairtradebloemen zijn meestal niet biologisch en vallen dus in principe buiten het 
opzet van dit marktoverzicht. Toch kan men redelijkerwijs verwachten dat 
fairtradebloemen een gelijkaardige doelgroep aanspreken als biologische 
bloemen.  
 
In 2013 werden er internationaal 610 miljoen bloemen verkocht onder 
fairtradevoorwaarden (meestal verpakt in boeketten). De belangrijkste markten 
voor fairtradegecertificeerde bloemen zijn Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Nederland. Dit zijn niet toevallig de landen waar ook de markt voor 
biologische boemen het goed doet. In België worden fairtradebloemen slechts 
beperkt verdeeld, o.a. door Lidl. 
 
De fairtradebloemen worden geproduceerd door 53 gecertificeerde plantages of 
producenten in 6 verschillende landen verspreid over Azië, Afrika en Latijns-
Amerika. De grootste exporteurs zijn Kenia en Ecuador. Alle producenten samen 
ontvingen in 2013 5 miljoen euro aan premie. 24% daarvan ging naar onderwijs 
voor de arbeiders en hun families. Fairtrade bereikte in 2013 via de gecertificeerde 
plantages 50.000 arbeiders. 
 
Fairtraderozen worden in België eerder sporadisch verkocht in supermarkten en 
winkels. Het merendeel van de rozen in België komen van Afrikaanse plantages, 
waarvan slechts 1% onder fairtradevoorwaarden verkocht wordt.  
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4. Vermarkting van biologische sierteelt  
 

4.1. Algemeen 
De afzet van biologische sierteeltproducten verloopt momenteel vooral via directe 
verkoop aan consumenten, o.a. via zelfpluk, thuisverkoop, abonnementen of op 
openbare markten. Op bestelling worden ook bloemstukken gemaakt, bv. voor een 
huwelijksfeest. Afzet bij gespecialiseerde bloemenwinkels blijft momenteel eerder 
beperkt. Floristen wensen een lange vaasduur en ook de verhouding 
prijs/kwaliteit wordt nog als te hoog ervaren. 
 
Verkoop in de lange keten is beperkt. Wellicht zijn de beperkte hoeveelheden hier 
nog een remmende factor. Een lange vaasduur is hier van groot belang omdat de 
weg tussen veld en consument nog relatief lang duurt. Elementen om de vaasduur 
te verlengen zijn de keuze van soort en variëteit, het pluktijdstip (bij plukken in de 
vroege ochtend of ’s avonds verlengt de vaasduur), het onmiddellijk na de pluk in 
het water plaatsen van de bloemen … Tot slot kan de vaasduur ook verlengd 
worden door de bloemen snel te koelen na de pluk en ze verder gekoeld te 
bewaren. 
 

4.2. Zelfpluk 
Zelfpluk is op meerdere biologische sierteeltbedrijven een courante praktijk. Het 
bespaart de teler een grote hoeveelheid werk en kosten bij het oogsten, het 
sorteren, stockeren en marktklaar maken en vermarkten van de bloemen. 
Omgekeerd moet er bij zelfplukpercelen iets meer aandacht geschonken worden 
aan een aantrekkelijk en verzorgd perceel en omgeving. Een zelfpluktuin is vooral 
interessant op een perceel dat goed zichtbaar is van op de openbare weg.  Aan de 
kop van de bloemstroken wordt een bordje geplaatst met informatie over wat wel 
of niet geplukt mag worden en over de prijs. Messen, een emmer en eventueel 
verpakkingsmateriaal wordt eveneens ter beschikking gesteld. Een geldkoffertje 
dient om het geld in te deponeren. 
Bij zelfpluk kunnen de bloemen aangeboden worden aan een prijs die zowel voor 
de landbouwer als voor de consument relatief gunstig is. Zelfgeplukte bloemen 
worden over het algemeen 30 à 50% goedkoper aangeboden dan in de 
bloemenwinkel. Bovendien zijn de bloemen supervers en kan de consument er dus 
langer van genieten. 
 

4.3. Openbare markten 
Meerdere biologische siertelers verkopen ook via openbare markten. Ideaal hierbij 
zijn de typische boerenmarkten of biomarkten, omdat de marktbezoekers dan al 
bewust voor regionale en/of bioproducten hebben gekozen.  
Bloemen worden op openbare markten vaak spontaan gekocht als 
“meeneemproduct”. Meestal worden kant-en-klare boeketten aangeboden omdat 
het enerzijds makkelijker is om deze vooraf klaar te maken. Bovendien gaat de 
verkoop vlotter als de boeketten reeds klaar zijn. 
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4.4. Biowinkels 
Gespecialiseerde biowinkels zijn goede verkoopskanalen voor biologische 
sierteelt. Klanten zijn in de meeste gevallen reeds overtuigd van de biologische 
teelt en kiezen bewust voor bioproducten. Vaak associeert men biologische 
voeding als voordelig voor de eigen gezondheid. Dit argument is minder duidelijk 
bij biologische sierteeltproducten, omdat die (meestal) niet gegeten worden. Het 
is dan ook belangrijk om consumenten toch nog extra te informeren over de 
meerwaarde van biologische sierteeltproducten. 
Idealiter is in de biowinkel voldoende plaats voor handen zodat er voldoende 
product kan worden aangeboden. Volume doet namelijk kopen. Een goed contact 
tussen de producent en de winkelier en goed opgeleid winkelpersoneel zijn andere 
kritische succesfactoren. 
 

4.5. Webwinkel 
Het verzenden van sierteeltproducten is in België nog niet zo gebruikelijk. Voor 
kruiden, struiken en heesters zijn hier wellicht wel mogelijkheden. Het gebruik van 
een webwinkel kan hierbij goed van pas komen. Dat vermijdt bovendien het 
opmaken en drukken van een catalogus op papier die meestal een grote oplage 
veronderstelt. Bij het uitbouwen van een webwinkel is ook een goed uitgebouwde 
administratie en logistiek noodzakelijk. In het buitenland zijn enkele succesvolle 
webwinkels voor biologische bloemen gekend, zoals bv. “Organic Bouquet” in de 
Verenigde Staten en “Organic Blooms” in het Verenigd Koninkrijk. 
Meer info: www.organicbouquet.com” 
 

4.6. Floristen 
Tot op heden is het kanaal van zelfstandige bloemenhandelaars nog slechts 
beperkt geïnteresseerd in biologische sierteeltproducten. 
 

4.7. Tuincentra 
Slechts een beperkt aantal tuincentra hebben tot heden biologische 
sierteelproducten opgenomen in het assortiment. Eurotuin, Intratuin en Ecoflora 
vormen hierop een uitzondering. Nochtans kunnen biologische producten het 
imago van een tuincentrum gunstig beïnvloeden. Hierbij zijn volgende aspecten 
belangrijk: 
 

-‐ Het aanbieden van bioproducten is het meest succesvol als die in een 
aparte afdeling worden aangeboden. 

-‐ Het assortiment is liefst voldoende breed. Zo kunnen ook plantgoed van 
groenten, pootgoed, kruiden, fruitbomen en bessenstruiken in biokwaliteit 
worden aangeboden.  

-‐ Het personeel moet een goede basiskennis hebben over de biologische 
productie. 
 

In 2016 onderzocht de Nederlandse tuincentrumketen Intratuin de interesse voor 
biologische planten. Hieruit bleek dat 38% van de Nederlandse huishoudens 
aangeeft om in de toekomst te willen kiezen voor biologische bloeiers. De keten 
heeft sinds het voorjaar 2016 een biologisch assortiment opgenomen in het 
aanbod. Intratuin heeft ook 5 vestigingen in België. 
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4.8. Kosten en prijsvorming 
De kosten voor biologische sierteelt liggen vaak hoger dan in de klassieke teelt. 
Dit wordt o.a. verklaard omdat er vaak op kleinere schaal wordt gewerkt wat vaak 
in een lagere efficiëntie resulteert. Uit een bevraging bij consumenten blijkt dat 
deze bereid zijn om gemiddeld tot 20% meer te betalen voor biologische 
sierteeltproducten, voor zover deze wel van een voldoende kwaliteit en grootte zijn 
en als de meerwaarde van het product duidelijk uitgelegd wordt. Bij groothandels 
zou de prijs van de hoogste kwaliteitsklassen aanvaardbaar zijn. 
 

4.9.  Verkooppunten van biologische bloemen in Vlaanderen 
Biologische bloemen worden in verschillende gespecialiseerde biowinkels 
verkocht. 

• Alpenroosje: FLP rozen - Anja Hunter, Dorpsstraat 25, 1840 
Londerzeel, T 052 30 45 04, Alpenroosje@skynet.be 
 

• Bio- boerderij Milagrow: Biobloemen - Bloemenplukweide - Fleur en 
Bart, Groenenhoek 56, 2630 Aartselaar, T 0487 18 36 41, 
www.bloemenplukweide.be & www.facebook.com/bloemenplukweide 

 
• Bloemen Gielen Katrien Gielen, Kerkstraat 11, 3990 Peer, T 011 63 19 46 

(Fairtrade rozen) www.bloemengielen.be 
 

• Bloemen Fiori: FLP en FFP rozen - Europalaan 89/B, 3650 Dilsen, T 
089 86 86 66, www.bloemenfiori.be, info@bloemenfiori.be 

 
• Botanika: FLP rozen - Place de l'Université 41, 1348 Ottignies-Louvain-

La-Neuve, www.botanika.be 
 

• Bloom, lokale biobloemen. - Korte akkerstraat 2, 8020 Ruddervoorde 
www.biobloom.be 

 
• Boerenmarkt Ledeberg, bloemen van Biobloom, woensdag 13u30-

17u30 
 

• Domus Florum: FLP rozen, bloemenatelier - Molenstraat 45, 9300 
Aalst, T 053 21 51 21, www.domusflorum.be 

 
• Dorothea: FLP rozen op aanvraag - Lauwstraat  34, 9051 St Denijs 

Westrem, T 09 222 56 17 
 

• Fleur-Couleur: boeketten, snijbloemen in bulk en bloemen voor 
trouw- en andere feesten. Halle, Gent en omstreken. 
www.facebook.com/fleur-couleur.be   
 

• Gastvrije Aarde: Lokale biobloemen - Koekoekstraat 17, 9667 Sint 
Kornelis Horebeke www.blauwkasteel.be 
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• Graaf Vanopveld: bioblomeen, boeketten en creaties op bestelling, 
workshops, Halle info@graafvanopveld.be www.graafvanopveld.be 
 

• Lockley: FLP-rozen, bloemenspeciaalzaak – Grote Steenweg 50, 2600 
Berchem, T 03 281 66 08 of T 0495 36 01 72, 
www.facebook.com/vandabloem 

 
• Origin'o Brugge, Gent, Leuven, Overijse en Berchem. www.origino.be 

 
• Pand 33: FLP rozen (op bestelling) - Hilde Pollet, Hellichtstraat 1, 3110 

Rotselaar, 016 44 70 01, 0477 19 55 78, www.hildepollet.be 
 

• Tavontuur: Lokale biobloemen - Burgstraat 137, 9000 Gent 
www.blauwkasteel.be 

 
• Zelfplukbloementuin CSA Grondkleur: duurzame bloemen met 

zelfpluk jaarabonnement - naast het veld van de bevriende CSA 
Grondsmaak in de Pauwhoevestraat, met ingang langs de 
Wildemansstraat KONTICH, 0494 38 60 21 

 

• www.duizendblad.be: lokale biobloemen en boeketten voor elk 
seizoen - duizendblad@telenet.be 

• www.denieuwetuin.be: buitengewone inspiratie voor een nieuwe 
eetbare tuin (De Klinge) 

• www.silene.be: zelfpluk, kwekerij van bijzondere één- en twee jarigen 
(Buggenhout) 

• www.ecoflora.be: kwekerij van wilde planten en kruiden (Halle) 
• www.bierkreek.nl: Biologische rozenkwekerij in Nederland, net over 

de grens met België 
• www.kwekerijvanbuggenum.nl: zelfpluk en kwekerij, ecologische 

pluktuin! (bij Maastricht) 
• www.bloembinderij-orchidee.be: Bloembinderij Orchidee in 

Lovendegem 
• www.lousbergmarkt.be: Lousbergmarkt, F.Lousbergskaai 33, 9000 

Gent 
• akkerenambacht.be: Akker en Ambacht, Meibloemstraat  86, 9000 

Gent 
• Biomarkt Gent-Sint-Pieters (even weken) (Gent) 
• Graaf van Opveld (Markt Elsene) 
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5. Conclusie 
De sector van de biologische sierteelt staat in Vlaanderen nog in de 
kinderschoenen. Er zijn weinig biologische siertelers die bovendien nog veel 
uitdagingen hebben op het vlak van teelttechniek, bedrijfseconomie en 
marktontwikkeling. Op dit ogenblik zijn de meeste bedrijven gericht op de 
rechtstreekse vermarkting aan consumenten, o.a. via zelfpluk, hoevewinkel en 
openbare markten. 
 
In landen als Nederland, Duitsland en Zwitserland waar reeds meer productie is of 
waar de markt beter ontwikkeld is, blijkt de sector zich langzaam maar zeker 
gunstig te ontwikkelen. Vooral de meerwaarde van de biologische sierteelt op het 
vlak van milieuvriendelijke productie is een belangrijke troef die goed 
gecommuniceerd moet worden om de markt verder te laten groeien. 
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6. Bronnen 
Dit marktoverzicht is opgemaakt op basis van diverse interviews met binnen- en 
buitenlandse spelers op de markt van het biologisch sierteelt. Ook de literatuur 
werd geraadpleegd. 
 

-‐ Anbau und Absatz von BioZierpflanzen, FiBL en Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen, Frick 2012 

-‐ BioLand, Fachagazin für den ökologischen Landbau, diverse nummers uit 
2013 t/m 2016 

-‐ Biologische bloembollen, pionieren in een kleurrijke teelt. 
Praktijkonderzoek plant & omgeving, Wageningen UR  

-‐ Bloemen die bijen doden, verboden en giftige middelen in de Nederlandse 
sierteelt – Greenpeace, 2014 

-‐ De biologische landbouw in 2015 – Samborski V. en Van Belleghem L. - 
Departement Landbouw en Visserij afdeling Monitoring en Studie, Brussel, 
2016 

-‐ Factsheet biologische blomebollenteelt voor professionals – Bionext, Zeist 
2016 

-‐ Markt biologische planten is nog niet volwassen – Boom in Businesss - 
Kelly Kuenen – Wageningen, 2016 

-‐ Monatsschrift – Magazin für den gartenbau-Profi – juni 2009 
-‐ Pflanzenschutz im Biozierpflanzenbau, FiBL en Landwirtschaftskammer 

Nordrhein-Westfalen, Frick 2013 
 
www.100pbio.nl 
www.adopteereenkerstboom.nl 
www.agencebio.org 
www.alpenbioblumen.de/ 
www.bamboe.nl 
www.bierkreek.nl 
www.bio-austria.at 
www.bio-zierpflanzen.de 
www.bioaktuell.ch 
www.bioaktuell.ch/de/pflanzenbau/zi
erpflanzenbau 
www.bioblumen.fibl.org 
www.biobol.nl 
www.biojournaal.nl 
www.bioland.de 
www.bionext.nl 
www.bioterra.ch 
www.blijebloemen.be 
www.blumen-naturlich.de 
www.blumenschule.de 
www.bureausierteelt.nl 
www.casperverhoeven.nl 
www.dependens.nl 
www.eco-logisch.nl 
www.ecobulbs.nl 
www.fairflowers.de 
www.fairtradebelgium.be 
www.floridata.nl 

www.go4pure.nl 
www.igrow.bio 
www.lerougefrederic.com 
www.lubbelisse.nl 
www.lvg-heidelberg.de 
www.mantelholland.com 
www.maxhavelaar.ch 
www.mosselman Holland 
www.naturalbulbs.de 
www.oekolandbau.de 
www.oekolandbau.de/erzeuger/pflan
zenbau/zierpflanzenbau 
www.organicbouquet.com 
www.organicbouquet.com 
www.orgprints.org 
www.pure-organic.nl 
www.puur-aroma.com 
www.samen-maier.at 
www.vgb.nl 
www.nieuweoogst.nu 
www.statline.cbs.nl 
www.ecotulips.com 
www.organicflowerbulbs.com 
www.skal.nl 
www.avbs.be 
www.intratuin.nl 
www.ama.at 
www.cbs.



 

 


