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Voorwoord  
 
De biologische markt is een relatief kleine, maar alsmaar groeiende markt. Zowel de 
bioconsumptie als de productie neemt toe. In Vlaanderen is de vraag nog altijd groter dan 
het lokale aanbod. Afnemers worden geconfronteerd met discontinuïteit in het aanbod, 
terwijl landbouwers niet altijd afzetzekerheid hebben. Een vinger aan de pols houden en 
het verhogen van de markttransparantie kan ervoor zorgen dat vraag en aanbod beter op 
elkaar worden afgestemd. Dat is in het belang van elke schakel in de keten en van de 
consument.  
 
Deze marktstudie biologische groenten wil een beeld geven van zowel de productie als de 
verkoop en houdt dus rekening met het bredere aanbod binnen Europa en in de wereld. 
Biologische productie is verbonden aan een strikt lastenboek dat wettelijk is vastgelegd. 
Hierdoor is heel duidelijk afgebakend wat biologisch is en wat niet. Daarnaast kan je 
spreken van een biologische keten.  
 
De gegevens in deze marktstudie gaan dus over het gecertificeerde bio-aanbod, eventueel 
inclusief omschakeling. We verzamelen de cijfers van Eurostat (2018) en combineren deze 
met de gegevens uit de verschillende jaarrapporten van de Vlaamse overheid: “De 
biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 
 
Naast cijfergegevens worden inzichten gegeven op basis van interviews met diverse 
marktdeelnemers en de kansen en knelpunten die zij signaleren.  
 
We hopen alvast dat deze marktstudie kan bijdragen tot verdere groei en zowel telers als 
afnemers kan inspireren.  
 
 

Marijke Van Ranst 
Adviseur Verkooppunten en Foodservices 

 
 

BioForum Vlaanderen 
Maart 2019 

  



1. Belgische consumptie biologische groenten 
We vertrekken vanuit de Belgische consumptie voor biologische groenten, omdat vraag 
en aanbod idealiter lokaal optimaal gematcht zouden moeten worden. De Belgische 
consumptie is niet uitsluitend afhankelijk van de Belgische of Vlaamse productie en zit in 
een internationale context, met een vraag die momenteel voor veel producten groter is 
dan het lokale aanbod. Dat geldt uiteraard niet alleen voor biologische groenten; ook in 
het gangbare aanbod spelen import en export een rol.  
 
De consumptiecijfers in dit hoofdstuk (bio en gangbaar) zijn gebaseerd op gegevens van 
GfK Belgium in opdracht van VLAM. Ze zijn een goede indicator van de verkoopvolumes, 
maar geven geen zicht op de herkomst van de groenten.  
 
Over het algemeen (los van bio) daalt de consumptie van groenten in België, in 2017 tot 
een gemiddelde van 38,1 kg per capita (waarvan 3,7 kg vers verwerkt: bv versneden). De 
Belg koopt gemiddeld 1,8 kg biogroenten per jaar. De tomaat is de meest gekochte groente 
(algemeen), gevolgd door wortel en ajuin. Bij tomaten zijn vooral de kerstomaten een 
sterke opkomer. In 2017 zijn volgende gewassen de sterke groeiers: speciale 
paddelstoelen, Chinese kool, pastinaak, savooikool, rode biet, raapjes en gemengde sla. 
De opmerkelijkste dalers waren: waterkers, kropsla, krulsla/frisée, eikenbladsla en grove 
andijvie.  
 
Er zijn regionale verschillen in consumptie: zo zijn paprika, prei, champignons, broccoli, 
bloemkool, spruitjes en spinazie populairder in Vlaanderen. In Wallonië is er een voorkeur 
voor ajuin, witloof, courgette, sla, sjalot, andijvie en aubergine. In Brussel kiezen mensen 
dan weer voor tomaten, komkommer en prinsessenboontjes. Ook als we naar leeftijd van 
de consument kijken zien we verschillen in consumptie.  
 
Het volume biogroenten dat wordt gekocht is sterk geëvolueerd doorheen de jaren, met 
een relatief stabiele prijsontwikkeling. Enkel rond 2006/2007 was er een toename in 
gemiddelde prijs en ging dit gepaard met een daling in verkoop (zowel in volume als in 
totale bestedingen).  
 

 
Bron: GfK Belgium in opdracht van VLAM 
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Bron: GfK Belgium in opdracht van VLAM 
 
Groenten zijn het belangrijkste productassortiment in de verkoop van bio. In de 
bioconsumptie maakt AGF (aardappelen, groenten en fruit) dan ook een beduidend groter 
aandeel uit van de bestedingen dan in het algemeen aankooppatroon. Met name 42% van 
de biobestedingen gaan naar AGF versus 23% in de gemiddelde bestedingen.  
 
Aardappelen, groenten en fruit zijn dus relatief belangrijker voor een bioconsument.  
Maar liefst 7% van de bestedingen aan groenten gaan naar biogroenten (2017). Dat is een 
verdubbeling ten aanzien van 2008. Het marktaandeel bio varieert per gewas. Verder in 
deze marktstudie vind je ook de marktaandelen per soort. Hoe kleiner de algemene afzet 
is van een bepaald product, hoe groter de afwijking van het gemiddelde marktaandeel bio 
binnen groenten. Aangezien per groentesoort het marktaandeel echter overwegend kleiner 
is dan die gemiddelde 7%, kunnen we wel vermoeden dat het bioassortiment veel diverser 
is en dat het gemiddelde verhoogd wordt door een sterke vertegenwoordiging van bio 
binnen groentevariëteiten die gangbaar minder courant zijn.  
 

 
Bron: Gfk Belgium in opdracht van VLAM 

 
De lijst van 10 meest verkochte groenten in bio komt bijna volledig overeen met de 
algemene groentelijst. Enkel champignons halen in bio de top 10 niet, in de plaats 
daarvan vinden we biologische rode bieten in de top tien. Het marktaandeel bio binnen 
rode biet is meteen ook het hoogste van alle groenten, namelijk 53%. Verder zijn de 
verschillen in volgorde binnen de top 10 beperkt. 
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Opvallend is dat deze top 10 in consumptie niet overeenstemt met de top 10 in Vlaamse 
productie. Groenten die zowel op het vlak van consumptie als productie hoog scoren zijn 
onder meer bloemkolen, prei, witloof en wortelen. Voor tomaten, ajuin, paprika, pepers, 
komkommers en rode bieten lijkt een inhaalspurt wenselijk in de productie, al speelt 
hierbij deels ook seizoensgebondenheid mee. Verhoogde productie in het seizoen 
garandeert dus niet automatisch bijkomende afzet.  
      

  Top 10 meest gekochte groenten  
rang in kg per capita gangbaar   rang in kg per capita bio 

    2017       2017 
1 Tomaten 5,729   1 Wortelen 0,514 
2 Wortelen 5,627   2 Tomaten 0,169 
3 Ajuin 4,421   3 Ajuin 0,142 
4 Witloof 2,848   4 Paprika en pepers 0,110 
5 Paprika en pepers 1,687   5 Courgettes 0,082 
6 Prei 1,593   6 Komkommers 0,067 
7 Champignons 1,432   7 Rode bieten 0,063 
8 Courgettes 1,397   8 Prei 0,060 
9 Komkommers 1,166   9 Bloemkolen 0,056 
10 Bloemkolen 1,096   10 Witloof 0,042 

Bron: GfK Belgium voor VLAM  
    

       

De groei is deels te danken aan het groeiend aantal kopers, wat voornamelijk het gevolg is 
van een hogere beschikbaarheid van het aanbod biogroenten in verschillende 
verkoopskanalen (zie verder). Met een penetratiegraad van meer dan 66% koopt een groot 
deel van de bevolking minstens één keer per jaar een biologische groente.  
 
 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 
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2. Productie biologische groenten in Vlaanderen 

2.1. Productie alle groenten: Vlaanderen en België 

Het Vlaamse areaal groenten (algemeen gangbaar) is de laatste decennia vrij stabiel. In 
2017 werd op 30.907,72 ha groenten geteeld in open lucht en 1.048,10 ha in serre. 
Daarnaast werd 52.101,78 ha aardappelen geteeld. Van het areaal in open lucht is 
minstens 60% bestemd voor de industrie, dus verwerking, diepvries, versnijding, … etc.  
 
Het bioareaal in Vlaanderen voor groenten en aardappelen is slechts 804 ha. Dat is 11% van 
het Vlaamse bioareaal en 0,95% van het totale areaal groenten (bio+gangbaar).1 Dit wil 
zeggen dat het aandeel groenten in Vlaanderen (en in België) vrij laag is in bio en niet in 
verhouding tot het aandeel groenten binnen de bioconsumptie (zie hoger).  
 
Het areaal groenten is tussen 2014 en 2017 gegroeid met 48%. De groei van het areaal 
biogroenten loopt dus vrijwel gelijk met de groei van het bioareaal algemeen.  
Het Vlaamse areaal bio-groenten maakt nog 44% uit van het Belgische areaal, een 
verlaging ten aanzien van vorige jaren. Het Waalse areaal groeit sneller.  
 

 
Evolutie areaal België en Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).2   
 
We bekijken in de volgende hoofdstukken per groentengroep de evolutie in areaal. Een 
deel van het areaal staat echter geregistreerd onder “andere groenten”. Vaak heeft dit te 
maken met een divers aanbod op een bedrijf, zoals bij een CSA-bedrijf, waarbij de 
perceelsaangifte wordt gegroepeerd.  
 
We proberen op te delen in functie van groepen die zowel vanuit productie relevant is als 
vanuit consumptie logische eenheden vormen. Wanneer we kijken naar de productie op 

                                                 
1 Bron: Departement Landbouw en Visserij op basis van Certisys / Tüv Nord Integra / Quality Partner en bron: 
Departement Landbouw en Visserij op basis van FOD Economie - Algemene Directie Statistiek. Statistieken 
tuinbouw en biolandbouw.  
2 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” En gegevens 
uit Eurostat (België). 



Europees niveau verschilt de opdeling licht. De cijfers kunnen dus niet volledig naast 
elkaar worden gelegd.  

2.1. Productie en consumptie: Aardappelen 

Aardappelen zijn binnen het AGF-aanbod een aparte categorie en worden binnen de 
bovenstaande consumptiecijfers buiten beschouwing gelaten. Het marktaandeel bio 
binnen aardappelen neemt gestaag toe, ook al ligt het met 5,9% lager dan het 
marktaandeel bio binnen groenten algemeen. Toch is er op 10 jaar tijd een 
verdrievoudiging in aandeel bio in aardappelen.  
 

 
Bron: GfK in opdracht van VLAM 

 
De penetratiegraad, wat verwijst naar het aandeel mensen dat minstens één keer per jaar 
bioaardappelen heeft gekocht, zit op 19,8%. Een toename die wellicht te danken is aan een 
hogere beschikbaarheid van aardappelen in verschillende verkoopskanalen. (zie: 
“Afzetkanalen”) 
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Bron: GfK Belgium voor VLAM 
 
Samen met hogere bestedingen per capita en een hogere prijs per kilogram zorgt ook 
meer volume per capita voor een verdere groei.  
 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 
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Bron: GfK Belgium voor VLAM    

 
       

 
84% van de verkochte bio-aardappelen zou volgens GfK in opdracht van VLAM van 
Belgische origine zijn. In de gangbare landbouw ligt dat aandeel Belgische productie lager 
(75%). 
 

 
Evolutie areaal Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).3   
 
Het Vlaamse areaal volgt alvast de groei in de consumptie met een groei van 75,45 ha in 
2014 naar 125,14 ha in 2017.  

                                                 
3 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 
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2.2. Productie en consumptie: Bladgewassen 

Bladgewassen (of bladgroenten) is de verzamelnaam voor alle gewassen die geteeld 
worden voor consumptie van het blad. Die worden meestal geteeld in beschutte teelt, in 
tunnel of onder glas. De meeste bladgewassen hebben een relatief laag aandeel bio ten 
aanzien van het gemiddelde aandeel bio voor groenten (7%). Enkel peterselie (32,3%), 
witte selder (7,3%) en groene selder (7,3%) doen het beter. Ook waterkers (25,4%), krulsla 
(13,9%) en eikenbladsla (10,6%) doen het goed, maar deze gegevens zijn onvoldoende 
representatief.  
 
Hieronder de evolutie van de bladgewassen, opgedeeld in twee grafieken. De eerste grafiek 
zijn de bladgewassen met het hoogste aandeel bio. Elk gewas met * achter de naam heeft 
een te lage penetratiegraad om over relevante cijfers te spreken. In de praktijk is het 
aanbod gevarieerder: ook rucola, veldsla, warmoes… passen onder deze noemer, maar hier 
zijn geen verdere gegevens van.  
 

 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 
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Productiecijfers zijn er niet voor alle bladgewassen apart. Het betreft een zeer klein en 
variabel areaal in Vlaanderen. Het areaal slasoorten is gezakt tot 9,3 ha, spinazie en 
groene selder zitten op respectievelijk 5,36 en 5 ha.  

 
Evolutie areaal Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).4   
 
De teeltperiode varieert per gewas. Eigen aan de bladgewassen is een relatief korte 
houdbaarheid, waardoor snelle verkoopsrotatie wenselijk is.  

2.3. Productie en consumptie: Koolgewassen 

Onder de koolgewassen rekenen we witte kool, rode kool, chinese kool, broccoli, spruitkool 
en bloemkool. Bloemkolen behoren zowel in bio als in gangbaar in de top 10 van meest 
gekochte groenten. Het marktaandeel bio is bij bloemkolen 6,54 %. De toppers zijn vooral 
de rode en de witte kolen met respectievelijk 16,2% en 9,5% marktaandeel bio, wellicht 
eerder te wijten aan een relatief lager belang in de gangbare verkoop. Ook broccoli doet 
het goed met 7,1% marktaandeel.  
 

                                                 
4 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 



 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 

 
De goede verkoop van bloemkool vind je ook terug in de productie met 19,39 ha. Spruiten 
waarbij het marktaandeel slechts 2,1% is, zijn toch goed voor een areaal van 13,02 ha. 
Opvallend is de 14,19 ha “ andere kolen” , die wellicht een verzameling zijn van divers 
koolsoorten inclusief een minder voor de hand liggend aanbod.  
 

 
Evolutie areaal Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).5   

 
De koolgewassen worden over het algemeen geassocieerd met de winterperiode. Die 
associatie is er bij veel consumenten ook onterecht voor bloemkool. Rode, witte en 

                                                 
5 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 
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spitskolen kennen een relatief lange bewaarbaarheid. Voor bloemkolen, savooikolen en 
boerenkool is dit korter.  

2.4. Productie en consumptie: Wortel- en knolgewassen 

Onder de wortel- en knolgewassen rekenen we de wortels, rode bieten, knolselder, witloof, 
radijs, venkel, rapen, rammenas, pastinaak, … Maar liefst drie groenten uit de top 10 in 
verkoop behoren tot deze groep: wortelen, rode biet en witloof. Wortelen staan op 1 en zijn 
ook gangbaar een populaire groente. Het is echter de rode biet die qua marktaandeel de 
absolute winnaar is met maar liefst 53% aandeel bio, gevolgd door pastinaak met 20,2% 
aandeel bio. Wortelen hebben 13,5% en knolselder 10,2% marktaandeel. Witloof heeft een 
verrassend laag aandeel bio met slechts 2,8% aandeel bio en sluit de top 10 van de 
biogroenten af, terwijl deze groente gangbaar toch op de vierde plaats staat. 
 

 
Bron: GfK in opdracht van VLAM  

 
In de productie zien we dat witloof een inhaalbeweging aan het maken is. Van 6,35 ha in 
2014 naar 18,72 ha in 2017. Waarmee het areaal wortel 16,65 wordt ingehaald. Rode biet, de 
topper in verkoop, moet het doen met 5,7 ha. Knolselder wordt geteeld op 9,07 ha.  
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Evolutie areaal Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).6   

2.5. Productie en consumptie: Prei, ajuin & look 

Prei behoort tot de top 10 zowel in bio als in gangbaar, maar in bio op een iets lagere 
plaats. Prei en look doen het allebei beter dan de gemiddelde groente met respectievelijk 
8,5 en 8,2% aandeel bio. Het marktaandeel bio voor look is sterk gedaald ten aanzien van 
2010.  
 

 
Bron: GfK in opdracht van VLAM  
 

                                                 
6 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 
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In de Vlaamse productie neemt de prei 39,04 ha in. Hiermee is de preiproductie in ligt 
dalende lijn. Ajuinen en sjalot nemen licht toe.  

 
Evolutie areaal Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).7   

2.6. Productie en consumptie: Vruchtgewassen 

Tot de vruchtgewassen rekenen we de paprika, komkommers, tomaten, courgette, … Een 
deel van de gewassen vallen onder beschutte teelt. Er vallen ook enkele bewaargroenten 
onder deze noemer zoals de verschillende soorten pompoen.  
 
Paprika en pepers (10,6%) en courgetten (10,1%) doen het uitstekend in bio, net als 
komkommers (7,6%). Tomaten staan dan wel hoog in de top 10, ze hebben echter een vrij 
laag marktaandeel bio (4,4%) in vergelijking met het gemiddelde voor groenten (7 %). Dit 
heeft vooral te maken met het feit dat tomaat de absolute nummer 1 is in verkoop 
algemeen in groenten.  

                                                 
7 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 



 
Bron: GfK in opdracht van VLAM  
 
Ook al nemen de vruchtgewassen 4 plaatsen in de top 10, toch is het areaal vrij beperkt in 
Vlaanderen. Voor courgette is er 3,92 ha, de beschutte teelten zijn beduidend lager: 3,85 
ha tomaat, 2,05 ha paprika, 1,34 ha komkommer en 0,68 ha aubergine.  

 
Evolutie areaal Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).8   

2.7. Productie en consumptie: Peulvruchten 

Tot de peulvruchten horen de erwten en de bonen. Het marktaandeel voor de verschillende 
peulvruchten is lager dan het gemiddelde voor groenten. Voor prinsessenbonen zit het 
aandeel bio op 2,7%. Erwten doen het beter met 6%, maar dat cijfer is minder 
representatief omwille van lage algemene verkoop. Dat geldt ook voor snijbonen waarbij 
het aandeel bio 1,5% is.  

                                                 
8 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 
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Bron: GfK Belgium voor VLAM 
 
Het areaal peulvruchten neemt toe en staat in 2017 op 28,82 ha. In 2016 was er een piek, 
die te danken was aan een hoge productie op omschakelingsgrond (84,52ha). Ook in 2017 
betreft het nog 11,5% omschakeling. 

 

9 
 

2.8. Productie en consumptie: Champignons en oesterzwammen 

Champignons is de enige groente die algemeen in de top 10 staat van meest verkochte 
groenten, maar niet in de top 10 van de biogroenten. Champignons doen het echter niet 
slecht qua marktaandeel bio met 6,2%. Een uitschieter zijn echter de oesterzwammen die 
sinds 2013 een serieuze sprong hebben gemaakt.  

                                                 
9 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 
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Bron: GfK Belgium voor VLAM 

 
In de productie zien we verdere groei van het areaal champignons (excl. 
oesterzwammen?) tot 1,51 ha.  

 
Evolutie areaal Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).10   

 

2.9. Productie en consumptie: Meerjarige groententeelt 

Het aantal meerjarige teelten in groenten is beperkt. Hier focussen we op groene en witte 
asperges. Ook rabarber en artisjokken (en eventueel aardpeer) zijn meerjarige teelten. 
Gegevens zijn echter beperkt.  

                                                 
10 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 
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Het marktaandeel bio is 8,8 % voor artisjokken en 2,9% en 2,1% voor respectievelijk groene 
en witte asperges. Het betreffen allen relatief kleine producties waardoor het 
marktaandeel minder stabiel is en de cijfers een grotere foutenmarge kunnen bevatten. 
Zo zien we een grote piek in 2015 voor de groene asperges. 
 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 

 
In de productiecijfers hebben we geen onderscheid tussen groene en witte asperges. We 
hebben ook alleen zicht op rabarber, niet op artisjok. In 2017 was er een productie van 6,46 
ha asperge en 2,67 ha rabarber. Voor asperge zien we een dalende lijn in productie.  

 
Evolutie areaal Vlaanderen Bio en in omsch. (Ha).11   

  

                                                 
11 Gegevens uit “De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2017/2016/2015/2014.” 
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3. Productie biologische groenten in Europa 
Via Eurostat beschikken we over gegevens van het Europese areaal groenten. In de 
overzichtstabellen vind je eveneens de gegevens van België. De tabellen bevatten een 
combinatie van het volledige areaal onder controle, dus zowel bio als in omschakeling. 
Hou vooral bij de gegevens van Polen, Frankrijk, Spanje en Turkije rekening met een 
relatief groot areaal in omschakeling.  
 
De belangrijkste productielanden voor biologische groenten zijn in Europa zijn Polen, 
Italië, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Nederland. De belangrijkste groeiers van de 
afgelopen jaren zijn Italië, Spanje, Denemarken en Bulgarije. Het Verenigd Koninkrijk is 
een opvallende daler met een halvering sinds 2012. Ook voor Polen zien we per gewas 
sterke schommelingen.  
 
In onderstaande grafiek zie je de evolutie van de top 10 landen met het grootste bio-areaal 
groenten.  
 

Bron: Eurostat (Grafiek: BioForum Vlaanderen) 
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Verse groenten (Ha)  
(Bio + in omsch.)12 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polen   24.698 26.664 40.564 51.866 37.251 

Italië 21.156 21.947 25.930 29.362 43.646   

Frankrijk 13.600 14.268 15.554 16.663 18.064 20.866 

Spanje 10.236 8.654 11.690 13.422 17.013 20.331 

Duitsland 10.574 11.049 10.792 10.750 12.681 14.010 

Nederland 4.931 5.499 6.003 6.231 6.792 7.297 

Verenigd Koninkrijk 10.646 10.024 5.885 7.180 6.318 5.326 

Turkije   2.323 2.507 3.283 3.170 4.027 

Oostenrijk   2.537 2.842 3.051 3.446 3.998 

Denemarken   1.796 2.015 2.596 3.120 3.683 

Hongarije 1.813 2.204 1.854 1.628 2.765 3.446 

Bulgarije 1.308 877 1.000 1.605 3.432 2.648 

Zwitserland     1.990 2.140 2.266 2.562 

Portugal       1.445 1.790 2.312 

Zweden 991 1.247 1.380 1.784 1.860 1.997 

België 788 880 1039 1211 1647 1846 

Griekenland 1.509 1.324 2.063 1.719 1.251 1.487 

Roemenië 894   1.913 1.189 1.161 1.442 

Noorwegen 217 179 223 435 437 721 

Finland   155 176 229 197 590 

Litouwen 116 242 262 269 329 379 

Litouwen 82 60 68 255 135 372 

Kroatië 157 148 300 337 318 353 

Ierland     213 225 282 328 

Tsjechië 454 167 110 227 186 248 

Slovenië 180 229 209 271 259 217 

Servië   100 142 157 139 213 

Estland 110 131 111 90 95 212 

Slowakije 968 265 228 308 278 199 

Macedonië   88 37 86 80   

Cyprus 50 46 30 37 57 61 

IJsland   0       21 

Malta   1 3 5 5 4 

Montenegro         3 1 

Er zijn geen gegevens van: Luxemburg. 
 
  

                                                 
12 Bron Eurostat; bewerking BioForum Vlaanderen 



3.1. Aardappelen 

Specifiek voor aardappelen vinden we de grootste producties in Duitsland, Oostenrijk, 
Frankrijk, Denemarken en Zweden. De grootste groeiers zijn Zweden, Frankrijk en 
Denemarken. Een daling zien we bij het Verenigd Koninkrijk en Polen.  
 

 
Bron: Eurostat (Grafiek: BioForum Vlaanderen) 
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Aardappelen (Ha)  
(Bio + in omsch.)13 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal: 24.558 25.912 27.380 26.701 27.942 29.738 

Duitsland 7.700 8.100 8.800 8.589 8.308 8.566 

Oostenrijk 3.118 3.136 3.180 2.854 3.043 3.574 

Frankrijk 1.557 1.873 2.065 2.032 2.190 2.910 

Denemarken 1.292 1.386 1.382 1.530 1.557 1.943 

Zweden 905 817 939 1.298 1.701 1.853 

Polen 2.318 2.491 2.332 1.984 1.838 1.615 

Nederland 1.326 1.479 1.556 1.517 1.523 1.614 

Litouwen 1.313 1.117 1.092 1.192 1.300 1.371 

Italië 894 667 920 855 1.189   

Verenigd Koninkrijk 1.200 1.311 1.182 874 946 1.146 

Zwitserland 572 637 663 656 697 818 

Finland   532 576 574 613 803 

België 385 315 347 415 512 717 

Spanje 134 150 226 284 479 594 

Bulgarije 90 97 63 103 86 340 

Turkije   105 266 237 341 297 

Litouwen 308 262 227 304 265 236 

Tsjechië 230 235 253 212 211 211 

Roemenië 533 533 498 376 261 188 

Griekenland 162 83 118 106 121 172 

Estland 208 198 205 216 203 153 

Noorwegen 118 117 98 106 118 150 

Slovenië 78 98 120 117 117 130 

Hongarije 34 69 71 86 71 91 

Ierland   0 39 42 49 55 

Luxemburg 34 26 31 37 53 47 

Slowakije 28 31 36 37 44 43 

Kroatië 14 14 41 2 28 40 

Portugal       29 24 22 

Servië   7 12 14 21 15 

Macedonië   19 26 13 18   

Cyprus 7 7 16 9 9 10 

Montenegro         5 8 

IJsland   0       5 

Malta   0 0 1 1 1 

 

  

                                                 
13 Bron Eurostat; bewerking BioForum Vlaanderen 



3.2. Bladgewassen  

De belangrijkste productielanden voor bladgewassen zijn Italië, Duitsland, Spanje, Polen 
en Nederland. De grootste groeiers de voorbije jaren zijn Hongarije, Griekenland, 
Denemarken, Italië en Nederland. Opnieuw zien we een daling bij het Verenigd Koninkrijk 
en daarnaast Turkije.  
 

 
Bron: Eurostat (Grafiek: BioForum Vlaanderen)  
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Bladgewassen in ha 
(Leafy and stalked vegetables  
- excluding brassicas) 
(Bio + in omsch.)14 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Italië 3.634 3.657 4.282 4.283 6.761   

Duitsland 2.836 3.043 2.697 2.666 3.029 3.636 

Spanje 1.641 1.578 1.814 2.028 2.508 2.929 

Polen 237 1.254 1.532 1.434 1.139 1.295 

Nederland 709 783 799 964 966 1.200 

Verenigd Koninkrijk 1.167 1.162 726 1.377 1.224 972 

Hongarije 185 257 256 313 672 719 

Bulgarije 343 378 537 543 761 506 

Griekenland 265 275 370 379 423 506 

Denemarken 208 174 171 197 299 358 

Turkije   376 199 101 126 127 

België 67 54 69 106 90 104 

Portugal       114 62 79 

Roemenië 6 7 15 49 31 43 

Servië   11 12 13 15 43 

Slovenië 12 16 35 40 32 37 

Zweden 7 5 4 6 19 31 

Macedonië   8 0 6 17   

Kroatië 10 13 9 12 15 17 

Ierland     8 11 7 15 

Finland   1   11   14 

Litouwen 25 13 11 17 16 13 

Cyprus 20 20 5 6 8 10 

Tsjechië 8 6 4 19 5 7 

Estland 0 0 5 4 4 6 

Malta   0 0 2 1 1 

Montenegro           1 

Litouwen 0 1 0 74 0 0 

Oostenrijk       0 0 0 

Slowakije 220 242 217 162 0 0 

Er zijn geen gegevens van: Frankrijk, Luxemburg, IJsland, Noorwegen, Zwitserland 
 

  

                                                 
14 Bron Eurostat; bewerking BioForum Vlaanderen 



3.3. Koolgewassen 

De belangrijkste productielanden zijn Italië, Spanje, Duitsland, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk. Bij deze laatste zien we samen met Polen opnieuw een daling, met 2014 als 
kantelpunt. Belangrijkste groeiers zijn Roemenië, Spanje, Zweden, Denemarken en 
Nederland. Cijfers van Frankrijk ontbreken hier. 
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Koolgewassen (brassisca's) 
(Ha) (Bio + in omsch.)15 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Italië 1.686 1.557 1.382 2.002 3.146   

Spanje 884 1.009 1.243 1.536 1.682 2.360 

Duitsland 1.468 1.475 1.416 1.492 1.457 1.645 

Nederland 522 519 564 668 826 929 

Verenigd Koninkrijk 684 835 1.042 829 905 790 

Polen 306 874 728 480 593 453 

Denemarken 182 166 192 254 303 445 

Roemenië 38 25 10 302 116 204 

Griekenland 66 80 88 113 100 149 

Turkije   77 86 160 132 98 

Zweden 34 21 24 18 15 85 

België 63 60 63 61 65 80 

Hongarije 21 33 24 38 31 78 

Ierland     13 7 33 54 

Portugal       51 45 31 

Servië   9 13 17 18 25 

Litouwen 12 23 22 23 24 24 

Finland   15 18 14 13 20 

Bulgarije 4 1 1 15 16 18 

Slovenië 1 2 13 13 10 12 

Kroatië 6 5 7 9 15 11 

Cyprus 0 0 6 6 9 9 

Tsjechië 11 38 8 10 12 8 

Litouwen   3 3 5 3 3 

Estland 2 1 0 0 1 2 

Slowakije 0 0 3 0 0 1 

Malta   0 0 1 1 0 

Oostenrijk       0 0 0 

Montenegro         1 0 

Macedonië   4 0 1 1   

Er zijn geen gegevens van Frankrijk, Luxemburg, IJsland, Noorwegen, Zwitserland. 

 
  

                                                 
15 Bron Eurostat; bewerking BioForum Vlaanderen 



3.4. Wortel- en knolgewassen 

In de wortel- en knolgewassen zijn de sterkste groeiers Spanje, Litouwen, Zweden en 
Denemarken. Opvallende dalers opnieuw Polen en Verenigd Koninkrijk.  
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Wortel- en knolgewassen (Ha) 
(Bio + in omsch.)16 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Duitsland 9.000 9.400 10.000 9.943 10.820 11.164 

Oostenrijk 4.332 4.101 4.097 3.649 4.022 4.797 

Frankrijk   2.371 2.555 2.505 2.758 3.591 

Denemarken 1.346 1.488 1.488 1.540 1.660 2.399 

Zweden 908 819 969 1.339 1.814 2.074 

Polen 2.780 3.101 3.016 2.393 2.232 1.947 

Nederland 1.456 1.609 1.665 1.637 1.664 1.799 

Italië 1.175 909 1.142 1.134 1.582   

Litouwen 1.381 1.159 1.138 1.230 1.339 1.407 

Verenigd Koninkrijk 2.651 2.217 1.207 963 1.031 1.264 

Litouwen 419 357 322 405 351 1.139 

België 549 1217 450 460 610 925 

Zwitserland 597 656 684 684 725 856 

Spanje 188 230 297 466 639 844 

Finland   533 576 574 613 803 

Roemenië 1.125 741 627 668 707 666 

Turkije   188 418 378 496 556 

Griekenland 832 124 124 135 255 389 

Bulgarije 96 98 63 103 86 342 

Tsjechië 270 271 262 247 233 286 

Hongarije 67 108 108 111 152 203 

Estland 221 210 220 226 345 192 

Kroatië 43 17 175 405 357 176 

Slovenië 85 117 136 154 141 156 

Noorwegen 118 117 98 106 118 150 

Ierland   0 58 67 92 80 

Slowakije 28 44 38 39 52 77 

Luxemburg 37 30 39 41 59 51 

Portugal 47 47 25 75 46 22 

Servië   7 14 14 30 16 

Macedonië   19 27 13 19   

Cyprus 7 7 16 9 9 10 

Montenegro         5 8 

IJsland   0       5 

Malta   0 0 1 1 2 

  

                                                 
16 Bron Eurostat; bewerking BioForum Vlaanderen 



3.5. Verse peulvruchten 

Bij de peulvruchten zijn de belangrijkste productielanden Polen, Italië, Spanje, Duitsland 
en Turkije. De productie van peulvruchten is de voorbije jaren bijna in elk land zeer sterk 
toegenomen. Enkel in Polen zien we net als bij andere teelten een schommeling.  
De grootste groei was in Finland, Turkije en Zweden. Nederland is de enige daler.  
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Verse peulvruchten (Ha)  
(Fresh pulses) 
(Bio + in omsch.)17 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Polen 6.808 15.316 16.687 33.663 43.795 27.015 

Italië 7.651 8.092 10.961 12.776 18.877   

Spanje 2.188 1.485 2.754 2.904 3.549 5.470 

Duitsland 1.397 1.627 1.567 1.500 1.899 2.022 

Turkije   213 562 1.172 1.163 1.576 

Denemarken 0 190 219 545 679 779 

Bulgarije 194 209 17 333 696 759 

Nederland 759 889 1.034 901 866 699 

Hongarije 431 841 302 148 378 556 

Roemenië 164 150 1.042 326 112 408 

Finland   40 48 63 84 403 

Zweden 96 180 300 375 374 403 

Griekenland 739 655 233 735 262 289 

Noorwegen       61 142 208 

België 31 7 70 130 232 203 

Portugal       283 154 187 

Kroatië 31 16 39 159 148 147 

Oostenrijk       11 49 133 

Tsjechië 4 17 3 16 4 66 

Ierland     3 1 39 54 

Macedonië   22 21 43 37   

Servië   15 13 22 30 36 

Cyprus 9 6 5 13 23 23 

Slovenië 2 4 3 2 2 9 

Estland 0 0 0 2 5 6 

Litouwen 1 1 1 1 1 1 

Litouwen 0 0 0 0 0 0 

Malta   0 1 1 0 0 

Slowakije 747 0 0 0 0 0 

Verenigd Koninkrijk 4.330 3.610 0 0 0 0 

Er zijn geen gegevens van: Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland, Montenegro, IJsland 

 
 
 
 
  
                                                 
17 Bron Eurostat; bewerking BioForum Vlaanderen 



3.6. Paddenstoelen 

De grootste producent voor paddenstoelen is absoluut Frankrijk, op een verre afstand 
gevolgd door Duitsland, Italië, Portugal en Spanje.  
 

Gekweekte 
paddenstoelen (Ha) 
(Cultivated mushrooms)   
(Bio + in omsch.)18 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Frankrijk 206 80     334 986 

Duitsland   0 36 42 39 37 

Italië 43 46 44 12.05919 29   

Portugal   7 25 23 16 28 

Spanje 11 15 18 21 22 24 

Bulgarije 1 6 5 19 15 12 

Griekenland 3 30 51 8 8 6 

Zwitserland   0 0 0 3 5 

Finland   0     3 3 

België 0 1 1 2 1 2 

Denemarken   0 0 0 0 2 

Hongarije 2 0 0 0 0 1 

Polen   0   0 0 1 

Turkije   0 50 0 0 1 

Geen gegevens van: Macedonië, Montenegro, Zweden, Slovenië, Oostenrijk, Nederland 
Voor de andere landen staat het areaal op 0 ha.      

 
 
 
  

                                                 
18 Bron Eurostat; bewerking BioForum Vlaanderen 
19 Vermoedelijk een fout in de beschikbare gegevens.  



4. Kansen en knelpunten 
Het aangeven van marktkansen en knelpunten is een delicate zaak. Niemand kan met 
zekerheid de toekomst voorspellen en wat een knelpunt is voor de ene, kan een kans zijn 
voor de ander. Op basis van de interviews kunnen we wel een indicatie geven. Op het 
niveau van prijs heeft een vraagmarkt op zich een positief effect voor de producent, 
terwijl een overaanbod negatief zou kunnen zijn. Het is dus aan te raden dat de markt 
traag maar zeker groeit, in functie van de toenemende vraag. Bepaalde marktspelers 
kunnen pas een aanbod afnemen als het aanbod aanzienlijk toeneemt.  
 
Hieronder lijsten we verschillende factoren op die een invloed hebben op de markt. 
Bepaalde aspecten hebben een vertragend effect, zoals de omschakelingsperiode. Er 
bestaan ook enkele kansen, terwijl het voor andere factoren afwachten is wat het effect op 
de markt zal zijn.  
 
Zeker in een kleine, internationale markt zijn er talrijke factoren die moeilijk te beheersen 
zijn. Bij de opstart van een nieuwe productie of wijzigingen in de bestaande productie is 
het alvast wenselijk om zicht te hebben op de potentiële afzetmarkt en waar mogelijk 
concrete afspraken te maken.  

4.1. Omschakelingsperiode 

Vooraleer een product als biologisch verkocht kan worden, moet de bodem een 
omschakelperiode door van 2 jaar (mits uitzondering van afwijking). Voor meerjarige 
teelten is het drie jaar. In het eerste jaar waarbij de grond onder controle staat moet de 
oogst gangbaar verkocht worden. In het tweede jaar is het product officieel in 
omschakeling en kan het product met de vermelding “in omschakeling” worden verkocht.  
 

 
 
Tijdens de omschakelperiode moet een producent volledig volgens de biologische 
productieregels werken. De omschakeling gaat gepaard met investeringskosten en ook de 
productiekosten zullen toenemen. Het is dan ook belangrijk om voldoende aandacht te 
schenken aan de vermarkting van het omschakelproducten.  
 
In de praktijk worden echter niet alle producten uit het omschakeljaar ook effectief als 
omschakelingsproduct verkocht. Consumenten weten niet altijd wat omschakeling is, 
waardoor het moeilijker kan zijn om deze producten te vermarkten. Het gebeurt dan ook 
dat een deel van de omschakelingsproducten nog als gangbaar vermarkt worden.  
Uit bevraging blijkt dat vooral distributeurs en ketens die overwegend biologisch 
aanbieden, ook het engagement aangaan om omschakelingsproducten aan te bieden en 
zo een stimulans geven tot uitbreiding van het areaal. De toelichting over wat 
omschakeling is verloopt iets makkelijker bij consumenten die overwegend kiezen voor 
bio. Ook bij verkoop via abonnementsformules worden wel eens omschakelingsproducten 
opgenomen.  
 

Omschakeling grond 
start biologisch 
werken & onder 

controle op x/x/2018
Oogst 2018 = gangbaar

Oogst na X/X/2019= 
product in 

omschakeling
(op certificaat & 

product: in 
omschakeling)

Oogst na x/X/2020: 
eerste jaar bio 

gebruik biolabel



Voor groenten in omschakeling zijn er ook mogelijkheden bij verwerkers die op zoek zijn 
naar groenten met zo min mogelijk residu. De sector van de gangbare babyvoeding is hier 
vaak vragende partij voor.  
 
Omdat er een periode van 2 jaar moet overbrugd worden vooraleer het product als bio op 
de markt kan worden gebracht, is het belangrijk om ook een afzetstrategie te hebben voor 
omschakelingsproducten. De afzetcoöperaties hebben hier vaak ervaring mee en kunnen 
individuele telers helpen. BioForum Vlaanderen en Bio Zoekt Boer ondersteunen 
omschakelaars, onder meer met omschakelbrochures. Er wordt bij voorkeur gekeken naar 
samenwerkingsverbanden die ook op lange termijn afname kansen kunnen bieden.  

4.2. Afzetkanalen 

Biologische groenten zijn veruit de meest beschikbare productgroep binnen bio. 
Aangezien groenten vaak een instapproduct zijn voor consumenten en de meeste 
consumenten bio in eerste instantie associëren met groenten, is dit ook het assortiment 
bij uitstek voor supermarkten. Toch is het verkoopslandschap voor biologische groenten 
veel diverser dan voor het gangbare aanbod.  
 
In gangbaar verloopt 48 % van de verkoop van groenten en fruit via DIS 1 (Supermarkten 
en hypermarkten), 24 % via de hypermarkten en 16 % via de buurtsuper (samen dus goed 
voor 88%). Binnen het gangbaar segment is er dus weinig afzet via markten, 
gespecialiseerde winkels en korte keten.  
 
Voor de afzet van biologische groenten (excl. aardappelen) verloopt de afzet voor 34,8 % 
via DIS1, 15,4% via hard discount en 10,9 % buurtsupers (samen goed voor 61%). 25,9% 
verloopt via gespecialiseerde winkels. Hiertoe behoren zowel de biowinkels (zelfstandige 
en ketens) als de biosupermakten (bv Bio-Planet).  
 

 
Bron: GfK Belgium in opdracht van VLAM 
 
Voor aardappelen zien we een iets afwijkend beeld: in 2017 verliep 37,2 % via DIS1, 25% via 
Hard Discount, 7,4% via buurtsupermarkten; 21,9% via speciaalzaken.  
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Bron: GfK Belgium in opdracht van VLAM 
 
Opvallend hier is vooral de Hard Discount, die in 2016 de stap heeft gezet om biologische 
aardappelen in het assortiment op te nemen en meteen meer dan 20% marktaandeel 
haalt.  
 
Zo’n evolutie kan zowel een marktvergroting inhouden als een marktverschuiving: in dit 
geval is het een combinatie van beide. De keuze van Hard Discount om meer bio aan te 
bieden zet voornamelijk druk op het aanbod via DIS1 en minder op de gespecialiseerde 
kanalen.  
 
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van GfK in opdracht van VLAM. Door hun werkwijze 
met een aankooppanel en extrapolatie van gegevens, mogen we er van uitgaan dat de 
meer gespecialiseerde handelskanalen en verkoop via korte keten niet voldoende worden 
weergegeven. Deze zijn nochtans van groot belang binnen bio. (zie verder) 

4.2.1. Afzet naar supermarkten DIS1 en Hard Discount  

Sinds 2012 wint Hard Discount aan belang binnen bio. Hard Discount gaat via 
internationale aankoopcentrales op zoek naar producten die voor hen de juiste prijs-
kwaliteitsverhouding hebben. Ze komen daarbij vaak uit bij producten die elders binnen 
Europa werden geteeld. Hierdoor is er een prijsdruk op het Belgische aanbod.  
Voor DIS1 speelt Belgische origine meer mee in de selectie van de productkeuze. Naast 
internationale aankoopplatforms kopen zij dus voornamelijk aan via coöperatieve 
producentenorganisaties zoals Belorta, BioVibe en REO Veiling. Enkele grotere 
producenten leveren ook rechtstreeks. Daarnaast spelen ook aankooporganisaties van 
buurlanden een rol. We denken hierbij aan Ithaka, Natuurlijk Naturelle, Eosta, OTC-
Organics, BioCenterZann, …  
 
Aangezien het belang van bio groeit in de verkoop van de supermarkten en zij eveneens 
hun aanbod willen verzekeren nemen verschillende supermarkten initiatieven om zelf de 
productie te stimuleren en (deels) aan hen te verbinden.  
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Een voorbeeld hiervan is Carrefour die in hun Act for food als doel vooropstelt om 50 
boeren te ondersteunen in hun omschakeling naar bio. Zij willen deze boeren steunen 
door financieel bij te dragen en een afnamegarantie te bieden van minstens 20% 
gedurende 5 jaar. 20 
 
Ook Colruyt zet deze doelstelling al concreet om in de praktijk. Zij ondersteunen een van 
hun bestaande toeleveranciers financieel bij de uitbreiding van hun areaal en gedurende 
de periode van omschakeling van deze uitbreiding. 21 
 
Mits goede afspraken en correcte prijzen hebben de supermarkten door het volume dat ze 
afnemen een grote invloed op de afzet van de lokale bioproducten. 

4.2.2. Afzet naar biowinkels  

Het segment van de biowinkels is in volle ontwikkeling. Waar vroeger het landschap 
voornamelijk bestond uit zelfstandige winkeliers, spelen nu ook ketens een steeds 
grotere rol. We denken hierbij aan Origin’O, Sequoia, Färm, Food Hub, BE O, Al Binète, Bio 
c’est bon, BioCap, …  
 
Ook de supermarkten ontwikkelen verder in het gespecialiseerde kanaal. Naast Bio-Planet 
(deel van Colruyt) bekijkt ook Carrefour de start van hun bioketen in België.  
 
Met uitzondering van de winkels verbonden aan supermarkten en met uitzondering van 
de (kleinere) ketens en enkele initiatieven, verloopt de toelevering van groenten naar de 
biowinkels voornamelijk via groothandels als BioFresh, Sinature, Interbio, BioLogistic, 
EcoVeg, Ecodal, BioSphère, BBO, … Deze groothandels kopen hetzij rechtstreeks aan bij 
telers (of zijn in handen van telers) hetzij via dezelfde veilingen en aankoopplatforms als 
de supermarkten. Ze staan dus vaak rechtstreeks in concurrentie. (Zie vraag naar “lokale” 
producten”.)  
 
De sterkte van de gespecialiseerde winkels is dat ze een 100% bioaanbod in groenten 
aanbieden en het bio-gamma veel meer diversifiëren. Consumenten die overwegend bio 
kopen doen dit dan ook meestal in gespecialiseerde winkels.  
 
Toch kunnen er op het vlak van aanbod groenten grote verschillen zijn tussen biowinkels. 
Voor kleinere zelfstandige winkels is een aanbod groenten niet evident omdat ze 
onvoldoende kunnen afnemen voor regelmatige levering en dus ook onvoldoende rotatie 
hebben om voldoende vers aanbod te hebben. Dergelijke winkels fungeren dan vaak ook 
als afhaalpunt voor een groenteabonnement (zie korte keten) om op die manier een 
aanbod voor hun klanten te hebben. Grotere winkels hebben wel voldoende afname en 
rotatie en kunnen idealiter ook investeren in de nodige koeling en eventueel 
vernevelingsinfrastructuur. Toch zien we dat in veel biowinkels het aanbod groenten 
onvoldoende in de kijker wordt gezet, in verhouding tot het belang van dit aanbod voor 
bioconsumenten. Winkelconcepten als The Food Hub, Färm, The Barn of BEO die 
voornamelijk focussen op onverwerkte producten leggen wel een duidelijke nadruk op 
hun groenteaanbod. Het zijn vaak ook deze initiatieven die inzetten op een rechtstreekse 
samenwerking met boeren. 

                                                 
20 https://actforfood.carrefour.eu/nl/Onze-acties/Actie-7 
21 http://www.gondola.be/nl/news/food-retail/colruyt-biedt-de-lochting-financiele-steun-tijdens-
omschakelingsperiode-naar-bio 

http://www.gondola.be/nl/news/food-retail/colruyt-biedt-de-lochting-financiele-steun-tijdens-omschakelingsperiode-naar-bio
http://www.gondola.be/nl/news/food-retail/colruyt-biedt-de-lochting-financiele-steun-tijdens-omschakelingsperiode-naar-bio


4.2.3. Afzet via korte keten 

De verkoop via korte keten is een onderbelichte afzet voor bio in de GfK-cijfers. 
Hoeveverkoop en boerenmarkt zijn één onderdeel binnen GfK. Echter, naast verkoop op de 
markt of in een boerderijwinkel, zijn vooral de diverse “alternatieve” systemen relevant 
voor de afzet van biologische groenten. 
 
Meer dan de helft van de bioboeren verkoopt (deels) via een vorm van korte keten. Het 
betreft zowel verkoop via een eigen winkel, via markten, via abonnementen, CSA en andere 
korteketenkanalen.  
 
Typerend aan hoevewinkels verbonden aan de biobedrijven is dat de meerderheid het 
aanbod niet beperkt houdt tot de eigen productie. Enkele boeren zetten ook in op verkoop 
via markten. Ook hier wordt het aanbod vaak uitgebreid met productie van anderen 
(rechtstreeks of via distributeurs). Er is algemeen veel vraag naar biologische 
marktkramen (permanent of éénmalig voor events), maar een marktverkoop vergt van 
een bedrijf een investering in materiaal, een goede communicatie en een serieuze 
tijdsinvestering. Het kan een kans zijn voor een ondernemer om zich te specialiseren in 
marktverkoop en hiervoor samen te werken met meerdere boeren.  
 
Het systeem van groenteabonnementen is grotendeels ontstaan in de biosector. 
Consumenten abonneren zich op een wekelijkse “mand” met een divers aanbod aan 
groenten. Voor de boeren heeft dit als voordeel dat ze zicht hebben op afname, dat ze over- 
of onderaanbod mee kunnen opvangen en dat ze kunnen diversifiëren via samenwerking 
met andere boeren. Dit systeem is misschien slachtoffer van zijn eigen succes. Doordat 
vele boeren er op zijn gaan inzetten (en er ook andere systemen zijn ontstaan) wil 
iedereen zich onderscheiden en bouwen ze vooral meer flexibiliteit in voor de klanten, 
waardoor het voornaamste voordeel (afzetzekerheid) vermindert.  
 
Het aspect afzetzekerheid wordt dan weer wel opgevangen door het systeem CSA wat 
staat voor Community Supported Agriculture. Er zijn ondertussen meer dan 50 CSA-
bedrijven en het overgrote merendeel is ook effectief bio. Wie aansluit bij het CSA-netwerk 
gaat ook het engagement aan om zich voor bio onder controle te plaatsen.  
 
Bij deze bedrijven betalen de leden hun oogstaandeel in het begin van het jaar, waarmee 
de boer zekerheid heeft van inkomen. De klant oogst dan volgens eigen verbruik en in 
functie van de beschikbaarheid bij de boer. CSA-bedrijven focussen grotendeels op 
groenten, eventueel aangevuld met fruit en/of bloemen.  
 
Andere korteketenafzetkanalen zijn de verschillende Voedselteams (die overwegend 
kiezen voor bio voor groenten) en de Buurderijen van Boeren en Buren. Die laatsten zetten 
zowel op bio als op gangbaar in.  
 
De diversifiëring van de diverse afzetmogelijkheden via de korte keten zorgen deels voor 
versnippering, waardoor de tijdsinvestering en de logistiek opnieuw knelpunten dreigen 
te worden voor de boeren die via meerdere initiatieven hun groenten afzetten.  

4.2.4. Afzet naar andere winkels 

Tot slot zijn er ook nog andere verkoopskanalen naar consumenten met kansen voor afzet 
van biogroenten. Enkele concrete voorbeelden zijn Cru en Belgomarkt. Beide vallen niet 
onder bovenstaande categorieën.  



Cru is een keten van de groep Colruyt en focust op authenticiteit, ambachtelijke en 
kwalitatieve producten. Een deel van het aanbod is bio, zonder dat ze hierop focus leggen 
of hierover communiceren. Ze kiezen voor ultravers en nemen liefst rechtstreeks af bij 
boeren. Dat een bio-aanbod niet per se als bio tot bij de consument komt is, is op zich 
jammer. Tegelijkertijd is het ook sterk dat ze vanuit de kwalitatieve criteria vaak bij bio 
uitkomen.  
 
Belgomarkt is een winkel in Brussel waarbij gekozen wordt om enkel Belgische producten 
aan te bieden. Aangezien hun keuze voor lokaal ook een keuze is voor duurzaamheid is 
een groot deel van het aanbod eveneens bio, maar niet exclusief. Ook hier gaat het om 
rechtstreekse levering van de boer.  
 
Zulke initiatieven komen de laatste jaren steeds meer op en zorgen voor een verdere 
diversifiëring van het landschap. Ze mikken echter allen op een zelfde relatief kleine 
groep van consumenten die op verschillende vlakken een meerwaarde zoeken in de 
producten die ze aankopen en ook bereid zijn om hiervoor hun aankoopgedrag aan te 
passen.  

4.2.5. Afzet naar foodservices 

Ook grootkeukens en restaurants kiezen steeds meer voor bio. Aangezien de vraag naar 
biologische groenten groter is dan het aanbod en de biosector voornamelijk gegroeid is 
vanuit verkoop naar consument, is de belevering naar foodservices geen evident verhaal. 
Bestaande afzetkanalen (in praktijk dus voornamelijk retail en distributie) krijgen vaak 
voorrang in afzet en de afzetstructuren zijn vaak niet afgestemd op belevering van 
restaurants en grootkeukens.  
 
Het eenvoudigste is de afzet naar restaurants. Deze afzet loopt vrij gelijklopend met de 
toelevering naar de biowinkels. De restaurants kunnen een beroep doen op dezelfde 
leveranciers en soms ook op rechtstreekse aankoop bij bioboeren. De grootste knelpunten 
in afzet naar restaurants zijn leverritme (graag dagelijks), volume (vaak beperkte 
hoeveelheden) en timing (geen nachtlevering zoals bij winkels). Toch zijn restaurants een 
interessant afzetkanaal omdat ze vragende partij zijn naar vooral specialere producten. 
Er zijn dan ook enkele boeren die specialiseren in producten voor en belevering naar 
restaurants. (Bv Duizendblad, Monde des Mille Couleurs, ... ) 
Er zijn zeer weinig restaurants die echt volledig kiezen voor bio. Vaak komen ze bij bio uit 
om andere productkenmerken: smaak, diversiteit, kwaliteit, … Hierdoor zal het voor 
consumenten niet vaak duidelijk zijn of er biologische producten op hun bord liggen en 
hoeveel dat er effectief zijn.  
 
De afzet naar grootkeukens verloopt anders. Hier is vooral vraag naar zeer normatieve 
producten (allemaal zelfde formaat / kleur/ … ) en in zeer grote hoeveelheden.  
Verschillende grootkeukenketens zoals Sodexo, Aramark en Compass zetten in op 
verduurzaming en nemen graag bio mee in hun aankoopbeleid. Om dit te realiseren zijn 
zij echter afhankelijk van hun opdrachtgevers. Indien ook zij een duidelijke keuze maken 
voor meer bio en dit op een correcte manier opnemen in hun criteria, dan volgen de 
grootkeukens graag. Het is aan te raden om hier zeer doordachte keuzes in te maken en 
vooral stapsgewijs het aandeel bio te laten toenemen. Vooral voor groenten moet gekeken 
worden naar goede en tijdige afspraken doorheen de keten.  
 
Er zijn verschillende leveranciers gespecialiseerd in afzet naar grootkeukens en enkele 
onder hen nemen bio mee in het assortiment op. In eerste instantie zijn het vooral de 
groentehandelaars naar foodservices die ook biologische groenten mee in het 



assortiment nemen. (bv Frudicom) De meer gediversifieerde handelaars naar 
foodservices starten hun bio-assortiment meestal met droogwaren. Het aandeel en 
assortiment bio bij deze groothandelaars naar foodservices blijft voorlopig relatief klein, 
maar steeds meer van deze handelaars zetten stappen in bio. Het aanbod bio bij deze 
groothandels is een reactie op de vraag van de foodservices en hun opdrachtgevers. 
Aangezien het aanbod eerder vanuit deze economische opportuniteit wordt opgestart 
botsen ze vaak op knelpunten in de praktijk. Het aanbod bio kan minder last minute 
worden ingeplant / aangekocht en moet dus voldoende tijdig worden afgestemd. Het bio-
aanbod moet dus als volwaardig segment worden benaderd met voldoende aandacht voor 
langetermijnsafspraken doorheen de keten.  
 
Groothandels gespecialiseerd in bio mikken ook steeds vaker op afzet naar grootkeukens. 
(Bv Biofresh Belgium, Ecodal, … ) Zij hebben de nodige afspraken binnen de biosector en 
kunnen een veel diverser aanbod aanbieden. Ook zij botsen in de praktijk echter vaak op 
de grote volumes die grootkeukens nodig hebben en op de last minute-bestellingen.  
Grootkeukens werken bovendien vaak met een aanbod groenten dat reeds een eerste 
verwerking of versnijding heeft ondergaan. (Zie: “Verwerking”) 

4.3. Vraag naar lokale producten versus import en export 

De vraag naar lokale producten neemt verder toe. Vooral bij onverwerkte eenduidige 
producten zoals groenten letten consumenten steeds vaker op de herkomst van het 
product. Niet voor niets spelen alle verkoopskanalen hierop in en zetten ze de Belgische 
herkomst van producten in de kijker, zowel met een aanduiding (Belgische vlag) als via 
portretten van de telers.  
 
Aangezien de vraag groter is dan het lokale aanbod, is de vraag wie het lokale aanbod in 
de rekken krijgt. Goede handelsrelaties, samenwerkingsverbanden en correcte prijzen 
spelen hierin een cruciale rol. Een groot afzetvolume tegen de juiste prijs geeft in de 
praktijk de doorslag. De rechtstreekse afname van boeren (al dan niet via een coöperatie) 
wordt steeds belangrijker. Hierdoor is er een risico dat op termijn spelers die onvoldoende 
afname kunnen garanderen het steeds moeilijker zullen hebben om in een lokaal aanbod 
te voorzien.  
 
Aangezien het vaak dezelfde consumenten zijn die voor bio kiezen als voor lokaal, wordt 
er soms kritischer gekeken naar de herkomst van de bioproducten dan naar de herkomst 
van gangbare producten.  
 
Er zijn echter weinig concrete cijfers over import en export van de biologische groenten. 
Deze zijn wel beschikbaar voor het gangbare aanbod.22 Hieruit blijkt dat België in 2017 
maar liefst 1.239.176 ton groenten importeert, vooral wortelen en rapen, uien en sjalotten 
en bonen en erwten.23 België exporteerde in 2017 937.551 ton groenten, met als koploper 
tomaten, gevolgd door wortelen en rapen. 24 Dat binnen een zelfde productgroep zowel 
import als export is, heeft zowel te maken met de gezochte kwaliteit (bv in functie van 
diepvries) als met de beschikbaarheid volgens seizoenen.  
Ook voor het biologisch aanbod is er import en (beperkter) export voor de meeste 
groenten.  

                                                 
22 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/groenten_en_fruit/handelsbalans_2008-2017.pdf 

23 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/groenten_en_fruit/import_groenten_2008-2017.pdf 

24 https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/groenten_en_fruit/export_groenten_2008-2017.pdf 

https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/groenten_en_fruit/handelsbalans_2008-2017.pdf


4.4. Verpakking 

De wetgeving vereist dat biologische groenten die parallel verkocht worden met gangbare 
groenten op een duidelijke manier gescheiden worden, om vermenging uit te sluiten. Op 
die manier wordt de garantie gegeven dat een klant die biologische groenten wenst te 
kopen ook effectief biologische groenten koopt. In theorie kan een winkel die een 
gelijkaardig product zowel gangbaar als biologisch aanbiedt ervoor kiezen om de 
gangbare groenten verpakt aan te bieden. In de praktijk gebeurt dit niet omwille van twee 
redenen: enerzijds is het volume gangbare groenten veel hoger in die winkels, anderzijds 
bestaat er steeds de kans dat een klant/medewerker de verpakking opent en zo gangbare 
groenten tussen de biogroenten zou leggen. In de praktijk worden de biogroenten in deze 
gemengde winkels dus verpakt aangeboden.  
 
Klanten die kiezen voor bio doen dit o.a. omwille van ecologische redenen. Bijkomende 
verpakking kan zeker voor deze klanten een drempel vormen. Het is een aandachtspunt 
om zo veel mogelijk te kiezen voor een ecologisch verantwoorde verpakking.  
 
Verpakking kan ook vermeden worden. Dat kan enerzijds door verpakking te herleiden tot 
het minimum: bv een lint of een sticker. Anderzijds kan een winkel er ook voor kiezen om 
bij bepaalde producten enkel de biologische variant aan te bieden.  
 
Verschillende supermarktketens hebben ook al testen uitgevoerd met “natural branding”. 
Met een hogeresolutielaser wordt een merkteken aangebracht op de schil. Het gaat om 
een zeer oppervlakkig proces, dat geen invloed heeft op de smaak of de geur. Het blijft 
echter een beschadiging van de schil, waardoor de techniek niet bij alle producten 
gebruikt kan worden. Voor veel groenten blijkt deze techniek voorlopig niet realistisch 
omwille van het negatieve effect op de houdbaarheid. Het is wel een optie bij producten 
met een harde schil zoals pompoen.  
 
Verpakking vormt geen probleem in winkels die uitsluitend biologisch aanbieden. Daar is 
geen risico op vermenging en dus is er ook geen verpakking nodig. Consumenten die 
kiezen voor een breed aanbod bio, kopen ook meestal aan in gespecialiseerde biowinkels 
of biosupermarkten.  

4.5. Verwerking: Industrie, diepvries, 4de en 5de gamma 

Niet alle groenten komen als vers onverwerkt product tot bij de consument. Een groot deel 
van de productie wordt eerst verwerkt: in maaltijden en bereidingen, soepen, sappen, 
conserven, diepvries, … In functie van verdere verwerking zijn er ook bedrijven die een 
eerste verwerking uitvoeren: bv het versnijden of garen. Groenten bestemd voor 
verwerking moeten soms aan andere normen voldoen dan de productie voor verkoop naar 
consument. Zo kan het vaak wenselijk zijn om hiervoor net grotere kolen te telen of 
minder kwetsbare variëteiten van sla die beter bewaren na versnijding. Productie voor 
verwerking is dus meestal een aparte productie met aparte afzetcontracten naar 
industrie. België neemt (gangbaar) een belangrijke plaats in op de internationale markt 
voor industriegroenten. Ook biologische industriegroenten worden in België verwerkt, 
maar in hoofdzaak op basis van ingevoerde groenten, vaak uit Nederland en Duitsland. 
Het productiedeel binnen bio bestemd voor industrie blijft in België vrij beperkt.  
Gangbaar zijn het vooral volgende groenten die geproduceerd worden voor verwerking (in 
volgorde van aandeel voor industrie): Spinazie (voor 97% naar industrie), bloemkool, 
spruiten, wortelen, knolselder, ajuin, witte selder, kropsla, courgettes en groene selder (52 



% naar industrie). Prijzen van industriegroenten gangbaar zijn beschikbaar via de 
telersvereniging voor industriegroenten. 25 
 
Levering aan industrie vereist een groot volume en dus is er nood aan een groot areaal en 
de nodige logistieke capaciteiten om de volumes te kunnen leveren. De bio-arealen in 
Vlaanderen zijn vaak relatief klein en versnipperd, waardoor deze afzetmarkt minder 
evident wordt. Daarom worden producten vaak in de buurlanden aangekocht. De 
nabijheid van de groente-industrie zou echter logistiek toch voldoende interessant 
moeten zijn om deze productie verder te laten groeien. Hiervoor zouden grotere stukken 
grond moeten omschakelen. Het afzetkanaal blijft echter voor de Vlaamse telers minder 
aantrekkelijk omwille van een lagere prijszetting, niettegenstaande de afzetzekerheid.  

4.5.1. Diepvries & conserven 

Een groot deel van de (voornamelijk geïmporteerde) industriegroenten worden verwerkt 
tot een diepvriesgamma en tot conserven. De belangrijkste bedrijven actief in het aanbod 
biologische diepvriesgroenten zijn Aviko Belgium, Unifrost, Sivafrost, D’arta, Ardo, 
Greenyard Frozen, Crop’s Vegetables, Hesbaye Frost, Cube, … Voor conserven zijn 
Greenyard en Bonduelle belangrijke marktdeelnemers. Greenyard (Pinguin) zet actief in 
op omschakeling om het aanbod bio verder te kunnen uitbreiden. 26 
 
Het voordeel van zowel diepvries als conserven is de lange bewaring. Voor foodservices 
kan diepvries en (grote) conserven ook een toegankelijke oplossing zijn om meer bio aan 
te kunnen bieden. Eveneens voor de bedrijven die verder verwerken kan dit een 
aantrekkelijk gamma zijn, vooral in functie van permanente beschikbaarheid, lage prijs 
en vlotte productieplanning.  
 
Binnen supermarkten en biowinkels is dit assortiment aanzienlijk toegenomen de 
voorbije jaren. Het marktaandeel bio blijft binnen dit segment voorlopig laag.  

4.5.2. Vierde en vijfde gamma 

Het vierde gamma, de versneden groenten, en het vijfde gamma, gegaarde of bereide 
groenten is een gamma convenience, zowel voor de eindconsument als voor de 
professionele gebruiker (bv grootkeukens, restaurants, verwerkers). Voor de 
eindconsument is het gamma nog vrij beperkt en vooral beschikbaar via supermarkten, 
minder via andere kanalen. Ook voor grootkeukens blijft het aanbod minder evident.  
 
Er zijn verschillende bedrijven gespecialiseerd in het aanbod versneden groenten. Net als 
bij diepvries hebben zij meestal vaste contracten met een aantal (gangbare) boeren.  
We denken hierbij aan bedrijven als: Elesco, Produce Services Europe, Food Shakers / 
Vander zijpen, Agrafresh, DV Fresh, Allgro, …  
 
Bij de meeste bedrijven zijn er echter geen rechtstreekse samenwerkingsverbanden met 
bioboeren, waardoor zij op moment van aanvraag door hun klanten reactief op zoek 
moeten naar een geschikt aanbod. Hierdoor is het moeilijker en duurder om (buiten 
contract) een aanbod versneden groenten te vinden en zijn langetermijnsafspraken 
noodzakelijk.  
 

                                                 
25 http://www.ingrocvba.be/boekje-ingro-nieuws/ingro-nieuws5.pdf 

26 https://www.bioforumvlaanderen.be/nl/bedrijfindekijker/pinguinfood 
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Er zijn ook bedrijven die specialiseren in het versnijden van één soort groente, bv wortelen 
of uien. Bv Roussel-Lietaer versnijdt uien. Ook voor aardappelen zijn er verschillende 
gespecialiseerde bedrijven zowel voor versnijding als voor bereiding; bv Van Remoortel 
Aardappelverwerking (Remofresh), ViaFrites, Pomfresh SA, De Aardappelhoeve.  
Bij dergelijke specialisaties zijn er vaak wel contracten en wordt er vaak versneden in 
functie van verdere verwerking (bv uien als ingrediënt voor burgers).  
 
Bij de versnijdende bedrijven zijn ook enkele bedrijven die een aanbod vijfde gamma 
hebben. Denk maar aan gegaarde rode bieten of puree in vacuümverpakking. Deze worden 
eveneens als maaltijdcomponenten aangeboden voor foodservices (bv via Deliva).  
De diversiteit van het aanbod blijft toenemen. Zo is er ook een aanbod gedroogde 
groenten via bv. Innovafood NV.  

4.5.3. Verdere verwerking  

Naast diepvries, conserven, vierde en vijfde gamma zijn er nog oneindig veel mogelijke 
verwerkingen voor groenten. Het aanbod bereidingen met groenten varieert van soepen, 
pizza’s, lasagnes, vegetarische burgers, spreads, … Over het algemeen wordt er in 
verwerking niet per se voorrang gegeven aan lokale ingrediënten. Redenen hiervoor zijn: 
onvoldoende aanbod, onvoldoende continuïteit en vooral prijs. Bovendien is het moeilijker 
om bij verwerkte producten de lokale herkomst van ingrediënten voldoende in de kijker te 
zetten en dus te valoriseren. Het nieuwe label Biogarantie Belgisch kan hierbij een 
ondersteuning vormen. Er zijn verschillende bedrijven die actief werk maken van lokale 
aankopen.  
 
Vanuit het oogpunt van de boeren is er echter ook een tekort aan flexibele verwerking van 
overschotten. Bij een goed seizoen kan er op korte tijd een overschot zijn aan bv 
courgetten of tomaten. Het beschikbaar maken van verwerkingsinfrastructuur tijdens 
deze piekmomenten kan voedselverspilling voorkomen.  

4.6. Prijsvorming 

De prijzen voor biologische groenten zijn over het algemeen relatief stabiel27, bijna het 
hele jaar rond. Uiteraard zijn bepaalde producten buiten seizoen duurder en is er een 
invloed van het buitenlandse aanbod. 
 
Bij de verkoop van biologische groenten wordt typisch via bemiddeling gewerkt. Er is geen 
klassieke klokverkoop. Goede afspraken op vlak van productie- en verkoopsplanning zijn 
cruciaal.  
 
In overleg met de bestaande klanten wordt tijdens de wintermaanden een afnameplan 
opgemaakt voor het komende teeltseizoen. Dit afnameplan is gebaseerd op ervaringen uit 
het verleden. Op basis van dit afnameplan wordt met de telers overlegd om de productie 
zo optimaal mogelijk af te stemmen op de vraag. Zo streeft men er naar om het 
verkoopsseizoen zo lang en zo gelijkmatig mogelijk te laten verlopen. Pieken (zowel 
positief als negatief) in de productie probeert men zo veel mogelijk te vermijden omdat 
dit meestal resulteert in een moeilijke marktsituatie.  
 
Via GfK Belgium in opdracht van VLAM hebben we zicht op de prijsverschillen tussen bio 
en gangbaar per groente. Het prijsverschil varieert sterk en is een gemiddelde doorheen 

                                                 
27 https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/biorapport_2017_website_def.pdf 
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het jaar. Dit geeft een vertekening omdat binnen bio bepaalde producten een korter 
seizoen kennen of niet het hele jaar beschikbaar zijn. Het betreft bovendien 
prijsverschillen in verkoop naar consument en kan dus geen indicatie zijn voor 
prijsverschil doorheen de keten. Gemiddeld zijn biologische groenten 48% duurder.  
 

Gemiddelde prijs in euro per kg per groentesoort in België 
2017   

 

Product Totaal Bio 
index 

bio/totaal 

Groenten 2,51 3,72 148 

Peterselie 12,12 30,53 252 

Champignons 3,6 8,32 231 

Prei 1,74 3,93 226 

Witloof 2,21 4,24 192 

Broccoli 2,36 4,38 186 

Sjalot 2,62 4,64 177 

Courgettes 2,06 3,54 172 

Verse aardappelen 0,97 1,63 168 

Paprika en pepers 3,38 5,53 164 

Witte selder 2,05 3,32 162 

Kropsla 3,53 5,43 154 

Groene selder 2,35 3,55 151 

Tomaten 2,85 4,28 150 

Wortelen 0,9 1,34 148 

Ajuin 1,05 1,51 143 

Komkommers 2,47 3,28 133 

Bloemkolen 2,2 2,83 129 

Pastinaak 2,54 3,2 126 

Rode bieten 2,69 3,18 119 

Oesterzwammen 10,16 11,71 115 

Look 7,53 8,47 112 
Bron: Gfk in opdracht van VLAM 

  



5. Conclusie 
Ondanks het feit dat groenten binnen de biobestedingen een zeer belangrijke 
productcategorie is, is de productie in Vlaanderen en bij uitbreiding in België zeer laag. 
Vooral in de top drie van de groenten- tomaat, wortel en ajuin - is de lokale productie zeer 
laag.  
 
Uitbreiding van het areaal groenten lijkt dus aangewezen. Toch moet dit met de nodige 
bedachtzaamheid gebeuren. Consumptieperiode en beschikbaarheid vanuit lokale 
productie stemmen immers niet overeen. De consumptie van bv tomaten loopt het hele 
jaar rond, terwijl dit niet het hele jaar rond lokaal kan worden geproduceerd of bewaard. 
De Belgische bioconsumptie zal dus steeds deels afhankelijk zijn van import, zeker in de 
periode van oktober tot maart. Het is dus belangrijk om vooral ook te bekijken welke 
producten interessant kunnen zijn om gedurende een langere periode in lokaal aanbod te 
kunnen voorzien.  
 
Het biologische aanbod en de biologische consumptie is gediversifieerder dan het 
gangbare aanbod en het lijkt wenselijk om die diversiteit in aanbod te behouden of verder 
uit te breiden.  
 
Omschakeling in grote volumes zou de markt kunnen verstoren, tenzij ze inzetten op de 
huidige leemtes in productie naar industrie en in afzet naar foodservices.  
 
Voor producenten zal het de komende jaren een evenwichtsoefening blijven om de afzet 
voldoende te spreiden over meerdere afnemers. Het afnamevolume van grotere spelers in 
combinatie met een wedren voor lokale producten door bijna alle afnemers, geeft een 
unieke positie waarbij de telers vooral moeten bewaken dat ze correcte afspraken kunnen 
maken met een lange termijnsengagement. Partnerschappen doorheen de keten kunnen 
de productiezijde versterken en ook voor een sterker verhaal naar consument zorgen.  
 

 

 

  



6. Bronnen & relevante links 
Dit marktoverzicht is opgemaakt op basis van diverse contacten met binnenlandse 
spelers op de markt van biologisch fruit. Ook de literatuur werd geraadpleegd. 
 
Jaarrapporten biologische landbouw 
Het Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid publiceert jaarlijks een 
overzicht van de ontwikkelingen binnen de biologische landbouw in Vlaanderen. 
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/feiten-cijfers/statistieken-biolandbouw.  
 
VLAM 
De consumptiegegevens voor bio worden jaarlijks in beeld gebracht door GfK, in opdracht 
van VLAM.  
https://www.vlam.be/nl/feitenencijfers/bio. 
 
EUROSTAT 
Via Eurostat verzamelt Europa van alle lidstaten statistische gegevens in verschillende 
beleidsdomeinen. De gegevens voor België worden aangeleverd door de Vlaamse en 
Waalse overheidsdiensten. Gegevens over arealen bio zijn gebaseerd op die van de 
controleorganen, gegevens over productievolume zijn een inschatting op basis van 
diverse factoren en niet op basis van marktbevraging.  
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  
(Relevante thema’s zijn o.a. “Organic Crop Area by agricultural production methods and crops (from 2012 
onwards)” en “Organic crop production by crops (from 2012 onwards)”) 
 
AMI 
Die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) verzamelt relevante 
landbouwgegevens van Duitsland en partnerlanden. Gegevens worden gepubliceerd via 
een jaarlijkse “Markt Bilanz Öko-Landbau” en op de website via login. 
https://www.ami-informiert.de 
 
FiBL 
De onderzoeksinstelling biologische landbouw FiBL verzamelt alle relevante gegevens van 
de biologische landbouw en publiceert die in een jaarlijks overzicht “The World of Organic 
Agriculture. Statistics and emerging trends.” Statistische gegevens zijn ook beschikbaar 
via de website. 
http://statistics.fibl.org 
 
Sectororganisaties 
Sectororganisaties BioForum Vlaanderen en BioWallonie verzamelen steeds relevante info 
over de biosector. Wie op zoek is naar producenten kan de databank 
www.biobedrijvengids.be raadplegen of contact opnemen met info@bioforumvl.be.  
www.bfvl.be  
www.biowallonie.com  
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