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Voorwoord  
De biologische markt is een relatief kleine, maar steeds groeiende markt. 
Zowel de bioconsumptie als de -productie neemt toe. In Vlaanderen is de 
vraag groter dan het aanbod. Afnemers worden geconfronteerd met 
discontinuïteit in het aanbod, terwijl landbouwers regelmatig met 
ondermaatse prijsvorming te kampen hebben. Een vinger aan de pols 
houden en verhogen van de markttransparantie kan er voor zorgen dat 
vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Dat is in het belang 
van elke schakel in de keten en ook van de consument.  
Om een breder beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de biosector kan je 
terecht op www.bioforum.be onder de rubriek ‘Kennis en Markt’.  
 
Dit marktoverzicht focust zich op biologisch kleinfruit en biologische verse 
druiven en wil een beeld geven van zowel de productie als de verkoop. Ze 
houdt dus rekening met het bredere aanbod binnen Europa en in de wereld. 
Voor druiven focussen we enkel op teelt en consumptie verse druiven. 
Wijnteelt zou een aparte studie kunnen zijn.   
 
Biologische productie gebeurt op basis van een lastenboek dat wettelijk 
werd vastgelegd. Hierdoor is het heel duidelijk afgebakend wat biologisch 
is en wat niet. Bovendien gelden er regels voor de hele keten. De gegevens in 
deze marktstudie gaan dus over het gecertificeerde bio-aanbod, eventueel 
inclusief omschakeling. Cijfergegevens over areaal zijn beschikbaar tot 
2020 of 2019, waarop een kleine foutenmarge kan zitten. 
 
Naast cijfergegevens biedt deze marktstudie ook inzichten op basis van 
contacten met diverse marktdeelenemers, de kansen en knelpunten die zij 
signaleren en een enquête bij de telers. 
 
Deze marktstudie is een update van de marktstudie verschenen in 2018, 
inclusief de ontwikkelingen van de laatste jaren. Uiteraard heeft Corona 
een invloed gehad op de consumptie. Alle data rond consumptie zin België 
zijn afkomstig van GfK in opdracht van VLAM.  
  
We hopen alvast dat deze marktstudie kan bijdragen tot de verdere groei 
en kan inspireren voor zowel telers als afnemers.  
 
 
 

Marijke Van Ranst 
Adviseur Verkooppunten en Foodservices 

 
 
 

BioForum vzw 
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1 Belgische consumptie biologisch fruit 
We vertrekken vanuit de Belgische consumptie voor biologisch fruit, omdat 
vraag en aanbod idealiter lokaal gematcht zouden moeten worden. De 
Belgische consumptie is niet louter afhankelijk van de Belgische productie 
en zit in een internationale context, met een vraag die momenteel voor veel 
producten groter is dan het lokale aanbod.  
 
De consumptiecijfers in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op gegevens van GfK 
Belgium in opdracht van Vlam. Deze cijfers zijn een weerslag en 
extrapolatie van de registratie van het aankoopgedrag van 5000 gezinnen 
in België. Ze zijn een goede indicator van de reële verkoopsvolumes. Deze 
cijfers bieden echter geen inzicht op de herkomst van het fruit.  
 
In het 2020 was er over het algemeen een sterke stijging van aankoop verse 
groenten. De aankoop vers fruit steeg minder sterk. 
Gemiddeld kocht de Belg 45 kg vers fruit in 2020 voor 135 euro, gespreid 
over 50 aankoopmomenten. Vlaamse huishoudens zijn grotere fruitkopers 
dan Waalse en oudere huishoudens grotere dan jongere.  
Als we kijken naar de gegevens specifiek voor bio, dan zien we in 2021 dat 
64% van de Belgen wel eens biofruit koopt (penetratiegraad). Zowel het 
aantal kopers van biofruit is stijgend, alsook de aankoopfrequentie.  
 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 
 
Ook het marktaandeel bio in de fruitbesteding zit in de lift met  6,9% in 
2021. Dat is een verdubbeling ten aanzien van 2014.  
Het marktaandeel fruit ligt voor bio hoger dan het algemene bio-
marktaandeel  aangezien de bioconsumptie sterk gefocust is op verswaren 
als groenten en fruit.  
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Bron: GfK Belgium voor VLAM 
 
Een aantal fruitsoorten scoren een nog hoger marktaandeel. Het hoogste 
aandeel bio is te vinden bij de citroenen met 21,4% bio, gevolgd door 
bananen (15,9 %), abrikozen (9,5%) en appels (8,5%).  
Uitzonderlijk halen ook producten als dadels en vijgen een hoog aandeel 
bio, maar door de lage beschikbaarheid en sterke fluctuatie zijn deze 
cijfers niet representatief.  
Evolutie marktaandeel is ook onderhevig aan wijzigingen in consumptie 
gangbaar: zo zien we een lagere consumptie van appel algemeen, waardoor 
ook bij stabiele bioconsumptie het marktaandeel toeneemt.  
 
Uit de consumptiegegevens blijkt dus dat een groot deel van het biologisch 
fruit uitheemse vruchten zijn. Voor de soorten die geteeld kunnen worden 
in België (zoals appel en peer) hebben we geen zicht op het aandeel lokaal 
geteeld versus geïmporteerd. 
 
Dat geldt trouwens ook voor het gangbare fruit. De gemiddelde Belg eeet 
7,79kg bananen, 7,240 kg appelen en 5,75 kg sinaasappelen per jaar. De top 
drie van (gangbaar) fruit is dus voor minstens 2/3de geïmporteerd.  
Voor biologisch fruit noteren we volgende hoeveelheden per capita per jaar: 
1,044 kg bananen, 0,416 kg appel, 0,178 sinaasappel.  
 

  Top 10 Biologisch fruit in België 2021 

rang in kg per capita gangbaar   rang in kg per capita bio 

    2021       2021 

1 Bananen 7,790   1 Bananen 1,044 

2 Appelen 7,240   2 Appelen 0,416 

3 Sinaasappelen 5,750   3 Sinaasappelen 0,178 

4 Mandarijnen en 
aanverwanten 

3,670   4 Citroenen 0,169 

5 Druiven 2,440   5 Kiwi 0,136 

6 Peren 2,420   6 Mandarijnen en 
aanverwanten 

0,106 

7 Meloen 2,270   7 Peren 0,103 

8 Kiwi 2,040   8 Meloen 0,091 

9 Aardbeien 1,720   9 Ananas 0,062 

10 Citroenen 1,220   10 Druiven 0,047 



 

Bron: GfK Belgium voor VLAM  
     

 

Bron: GfK Belgium voor VLAM 
 

Het gekochte volume stijgt samen met het marktaandeel.  Gemiddeld 
kocht een Belg in 2021 2,65 kg biologisch fruit, aan een gemiddelde prijs 
van 3,36 euro/kg. Doorheen de laatste 2 decennia is de gemiddelde 
kiloprijs gestegen met ongeveer 50%. Dit zegt op zich niet veel, aangezien er 
ook wijzigingen zijn in de productsamenstelling van de bestedingen.  
De gemiddelde consumentenprijs per kilogram zoals opgetekend door GfK 
bevat een mengeling van divers fruit en is ook onderhevig aan wijzigingen 
in aankoopgedrag.   
De gemiddelde bestedingen per capita volgen de trend. Jaarlijks geeft de 
gemiddelde Belg 8,91 euro uit aan biologisch fruit.  
 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 
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Binnen alle types verkooppunten van bio wordt ook biologisch fruit 
verkocht – het belang van de gespecialiseerde winkels in verkoop van fruit 
neemt toe. Het aandeel van DIS 1 neemt relatief sterk af.  
 

 
Bron: GfK Belgium voor VLAM 
 
We hebben geen gegevens over de verdeling specifiek voor kleinfruit of 
druiven. Maar Belgisch biologisch kleinfruit wordt vaak aangeboden via de 
korte keten en in mindere mate in biowinkels en in een deel van de 
supermarkten. Het aanbod in deze verkoopskanalen is minder gevarieerd 
(zie knelpunten). 
 
Het marktaandeel biologisch kleinfruit is gemiddeld lager dan algemeen 
bio binnen fruit. Beperktere (en vooral kortere) beschikbaarheid speelt 
daarin mee. We geven slechts voor enkele soorten de evolutie van het 
marktaandeel weer, namelijk voor soorten waarbij de penetratiegraad 
hoger is dan 2%.  
Een opvallende is de blauwe bosbes, die een sterke groeier blijft in verkoop, 
maar waar het marktaandeel gekelderd is door een sterke toename in 
volume gangbaar. Het marktaandeel bio voor blauwe bessen is voor 2021 
3,4%, frambozen 4,2 %, aardbeien 2,9 % en druiven 2,6% .  
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Bron: Gfk Belgium voor VLAM 

2 Productie: areaal en volume 
Belgisch biologisch kleinfruit wordt vooral geproduceerd in Vlaanderen, 
meer bepaald in West-Vlaanderen en in beperktere mate ook in Vlaams-
Brabant. In Vlaanderen zijn er 104 producenten met biologisch kleinfruit. Bij 
de meerderheid  gaat het om een kleine neventeelt. In Wallonië zijn er 
ondertussen 87 producenten met kleinfruit, ook hier gaat het in de meeste 
gevallen om beperkte productie. Brussel telt 8 producenten van biologisch 
kleinfruit.  

 Aardbei 

 
Het areaal biologische aardbeien is groeiende, zowel op Vlaams als 
Belgisch niveau.  In Vlaanderen zijn er 40 telers met aardbeien. Om het 
seizoen te verlengen wordt er gewerkt met verschillende variëteiten, zowel 
vroege, midden als late soorten. Toch kiezen telers overwegend junidragers 
en weinig doordragers. Dit heeft o.a te maken met efficiëntie in de pluk en 
beschikbaarheid van resistente variëteiten.  
Het areaal is wellicht een onderschatting, aangezien aardbei vaak als klein 
onderdeel wordt geteeld op areaal dat hoofdzakelijk benut wordt voor 
voedergewassen.  
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Bron: Eurostat 
 

Aardbei Ha   2016 2017 2018 2019 2020 

België 

Biologisch 9 11 16 37   

Omschakeling 1 2 2 1   

Totaal 10 12 19 38   

Vlaanderen 

Biologisch 8,45 6,33 8,41 9,86 10,4 

Omschakeling 0,07 0,89 1,23 1,04 0,61 

Totaal 8,52 7,22 9,64 10,9 11,01 

Aandeel 
binnen België 

85% 60% 51% 29%   

 
Bron: Eurostat & Landbouwrapporten Vlaanderen; bewerking BioForum 
 

 
 
Bron: Eurostat & Landbouwrapporten Vlaanderen; bewerking BioForum 
 
 
Binnen Europa heeft Polen het grootste areaal bio-aardbeien. Dat geldt voor 
veel vruchten. Vaak is het in Polen geteelde fruit gericht op verwerking. 
Naast de aardbeien van Belgische origine zien we in de winkels vooral 
aardbeien uit Spanje.  
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Aardbei Bio 
en I.O. HA 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aandeel in 
omschakeling 
in 2020 

Gekend 
volume 
2020 (ton) 

Polen 1.264 1.254 1.247 1.175 1.048 21,37% 8013 

Turkije 711 607 503 619 632 36,71% 4682 

Duitsland 665 430 543 505 447   3318 

Italië 239 255 316 309 272 18,38% : 

Frankrijk 175 202 237 249 :   : 

Bulgarije 232 235 243 216 235 14,89% 1146 

Finland 155 182 216 224 233 7,30% 382 

Spanje 169 206 205 212 226 13,72% 5174 

Zweden 39 57 59 142 97 1,03% 338 

Oostenrijk 86 100 88 90 :     

Denemarken 
72 81 79 71 80 16,25%   

Servië 193 24 58 64 54 46,30% 336 

Estland 35 40 49 57 51 13,73% 52 

Letland 46 50 : 50 47 8,51% 71 

Slovakije 32 31 31 43 40 0,00% 324 

België 10 12 19 38 :   404 

Verenigd 
Koninkrijk 23 40 0 35 :   : 

Griekenland 
14 37 21 32 35 5,71% 250 

Roemenië 14 17 15 29 25 20,00% 123 

Portugal 13 19 19 25 19 5,26%   

Nederland 17 18 18 15 15 0,00% 130 

Hongarije 10 10 11 17 10 10,00% 36 

Slovenië 8 10 10 10 10 10,00% 59 

Noorwegen 7 8 7 7 9 0,00% : 

Litouwen 10 12 11 11 8 12,50% 15 

Tsjechië 3 4 6 7 6 0,00% 15 

Kroatië 6 6 6 7 5 20,00% 27 

Ierland 1 1 1 0 1 0,00% 5 

Cyprus 0 0 0 0 0   0 

Malta 0 0 0 0 0   2 

Ijsland : 0 : 0 0   0 

Macedonië 0 0 0 0 0   : 

Luxemburg : : : : :   : 

Zwitzerland : : : : :     
 
Bron: Eurostat met bewerking BioForum 



 

 Bessen 

Het aanbod bessen bestaat zowel uit frambozen, blauwe bessen, 
trosbessen (rode, witte, cassis).  Enkele jaren geleden werd sterk ingezet op 
nieuwere soorten zoals honingbes en kiwibes.  
De aanplantingen van honingbes werden ondertussen (grotendeels) 
verwijderd, omdat ze als novel food nog niet erkend is voor consumptie. 
Ook kiwibes gaf niet het gehoopte resultaat gezien ze moeilijk gelijk af te 
rijpen zijn.  
Het grootste deel van het areaal wordt ingevuld door de blauwe bessen. De 
productie van blauwe bes neemt ook in gangbaar sterk toe, daarnaast is er 
concurrentie van de verhoogde buitenlandse productie.  
In Vlaanderen is het areaal bessen relatief stabiel, met een kleine 
schommeling. Momenteel zijn er 28 telers in Vlaanderen met een aanbod 
bessen.  
 

 
 
Bessen 
(frambozen, rode 
bessen, 
stekelbessen, 
braambessen e.a.) 
Ha 

  2016 2017 2018 2019 2020 

België Biologisch 61 63 72 89   

  Omschakeling 3 3 8 26   

  Totaal 64 66 80 115   

Vlaanderen Biologisch 61,15 61,85 62,47 68 59,62 

  Omschakeling 2,55 2,24 3,85 5,33 2,9 

  Totaal 63,7 64,09 66,32 73,33 62,52 

  
Aandeel binnen 
België 

99,53% 97,11% 82,90% 63,77%   

 
 
Ook voor bessen is Polen in Europa koploper, ook hier gaat het vooral om 
aanbod voor verwerking. Voor het verse aanbod, en dan vooral voor de 
blauwe bes, zijn Spanje en Portugal belangrijke spelers.  



 

De productie in Spanje en Portugal gaat qua timing vooraf aan de productie 
in België en vormt bij bewaring een bedreiging voor de binnenlandse afzet.  
De enorme Poolse productie en de groeiende Nederlandse productie lopen 
gelijktijdig met de Belgische productie. De veengronden in Nederland zijn 
bovendien goed geschikt voor deze teelt. Daarnaast komen er ook blauwe 
bessen uit Argentinië, Peru, Chili en Zuid-Afrika  op de Belgische markt.  
 

Areaal 
bessen (Ha) 
(excl 
Aardbeien) 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aandeel in 
omschakeling 
in 2020 

Gekend 
volume in 
Ton 2020 

Polen 14.391 14.887 15.727 15.884 12.842 14,49% 41870 

Turkije 820 1.257 46 124 3.698 0,43% 2727 

Litouwen 4.913 4.724 4.256 3.720 3.097 0,81% 1501 

Duitsland 2.331 2.551 2.816 3.051 2.992   3583 

Roemenië 962 1.144 1.446 2.213 2.274 26,96% 5140 

Servië 1.305 1.884 2.798 2.561 2.240 38,30% 790161 

Portugal 953 1.463 1.805 1.837 2.188 13,89%   

Letland 735 1.102 : 1.666 2.000 18,10% 1386 

Estland 1.493 1.850 1.897 1.955 1.909 6,18% 211 

Hongarije 1.199 1.322 1.417 1.762 1.712 28,56% 3040 

Spanje 736 1.044 1.356 1.497 1.651 23,86% 7499 

Bulgarije 1.511 1.673 1.429 1.602 1.215 19,84% 2746 

Kroatië 494 500 671 840 940 38,19% 817 

Oostenrijk 867 746 765 778 :     

Italië 450 515 570 592 639 22,22% : 

Frankrijk 344 425 484 561 :   : 
Denemarken 191 396 454 511 625 24,64%   

Finland 374 410 463 576 508 11,81% 191 

Tsjechië 305 323 327 377 354 1,69% 335 

Zweden 308 342 352 292 343 6,71% 195 

Verenigd 
Koninkrijk 155 148 184 199 :   : 

Zwitzerland 139 152 175 183 193     

Griekenland 373 350 257 269 190 13,16% 864 

Slovenië 72 111 142 164 187 29,41% 248 

België 64 66 80 115 :   435 

Slovakije 84 121 51 58 177 31,64% 237 

Noorwegen 81 94 101 102 105 6,67% : 

Nederland 60 70 96 96 97 5,15% : 
Macedonië 61 67 61 59 54 24,07% : 

Cyprus 8 8 8 8 7 0,00% 54 

Ierland 1 1 10 3 5 40,00% 15 

Ijsland : 0 : 1 1 0,00% 0 



 

Luxemburg : : : 0 0   : 

Malta 0 0 0 0 0   0 
Bron: Eurostat met bewerking BioForum. 

 Druiven  

Het Belgische areaal druiven was 10 jaar geleden zo goed als onbestaande. 
Met 1 ha in 2012 is het gegroeid naar 118 ha in 2019 en ook voor 2020 zien we 
al groei, met name in de gegevens van Vlaanderen met 25 ha 
omschakeling. In Vlaanderen zijn er 13 bedrijven actief die een (meestal 
beperkte neven-) teelt hebben, van tafeldruiven, wijndruiven of beide. 
Het gros van het areaal bevindt zich in Wallonië, waar overwegend wordt 
ingezet op wijnbouw.  
 
Druiven Ha 
(incl 
wijnstokken) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

België 

Biologisch 16 19 21 82   

Omschakeling 12 28 41 35   

Totaal 28 46 62 118   

Vlaanderen 

Biologisch 1,55 1,21 1,53 1,89 1,63 

Omschakeling 0,43 0,68 0,4 3,46 24,93 

Totaal 1,98 1,89 1,93 5,35 26,56 

Aandeel binnen 
België 

7,07% 4,11% 3,11% 4,53%   

 

 
 
Het jaarlijks geoogste volume dat we via Eurostat doorkrijgen volgt niet 
dezelfde tendens als het areaal, hier betreft het wellicht enkel de 
tafeldruiven.  
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De geïmporteerde druiven op de Belgische markt komen vooral uit Italië, 
Frankrijk, Spanje, Egypte, Zuid-Afrika, Argentinie en Chili.  In alle 
productielanden zien we een groot aandeel omschakeling, het is dus zeker 
een markt om in het oog te houden. 
 

Druiven (incl. Wijn) 
HA 

2016 2017 2018 2019 2020 
aandeel in 
omschakeling 
in 2020 

Gekend 
volume 
2020 
(Ton) 

Spanje 106.720 106.897 113.419 121.279 131.183 21,29% 495344 

Frankrijk 70.732 78.502 94.020 112.057 :   : 

Italië 103.545 105.384 106.447 109.423 117.378 20,50% : 

Turkije 13.961 15.921 15.592 15.102 10.018 30,93% 115756 

Duitsland 7.007 7.201 7.860 8.309 9.579   : 

Oostenrijk 5.088 5.663 6.001 6.568 :     

Griekenland 4.033 4.424 4.564 5.488 4.881 17,11% 37877 

Portugal 3.074 3.504 3.657 3.997 4.555 26,23%   

Bulgarije 5.390 4.092 3.990 3.611 3.747 16,23% 17657 

Roemenië 2.024 2.169 2.713 2.790 2.509 25,59% 6577 

Hongarije 1.637 1.716 1.759 1.883 2.057 28,93% 6140 

Zwitzerland 615 816 1.068 1.390 1.783     

Tsjechië 885 788 911 977 1.168 26,88% 3564 

Kroatië 1.119 1.010 1.002 1.072 1.067 15,93% 4702 

Slovenië 536 561 657 706 766 30,42% 1914 

Slovakije 110 124 141 163 266 48,12% 386 

Cyprus 261 264 263 262 252 3,97% 1766 

Polen 258 289 276 235 227 19,38% 457 

Servië 36 23 43 52 139 90,65% 72 

Macedonië 18 24 111 124 131 98,47% : 

België 28 46 62 118 :   354 

Verenigd Koninkrijk 90 86 104 98 :   : 

Denemarken 29 45 52 55 81 43,21%   

Luxemburg 62 123 130 141 65 0,00% 334 

Nederland 7 11 24 19 17 11,76% : 

Zweden 0 0 0 5 11 9,09% 13 

Malta 8 9 8 9 10 30,00% 12 

Estland 2 3 3 3 4 0,00% 7 
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Finland 4 1 1 1 1 0,00% : 

Ierland 0 2 3 0 0   : 

Letland 0 0 : 0 0   0 

Litouwen 0 0 0 1 0   0 

Ijsland 0 0 : 0 0   0 

Noorwegen 0 0 0 0 0   0 

 
Bron: Eurostat met bewerking BioForum 

3 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 éne, kan een kans zijn voor een ander. Op basis van de interviews 
die we hadden met marktdeelnemers kunnen we wel een indicatie geven. 
Een vraagmarkt heeft op zich een positief effect voor de producent op het 
niveau van prijs. Een overaanbod is negatief. Voor kleinfruit is dat een 
moeilijk evenwicht, omdat het seizoen kort is en een goed seizoen snel kan 
leiden tot een piek en een overaanbod. 
 
Hieronder lijsten we verschillende factoren op die een invloed hebben op de 
markt. Bepaalde aspecten hebben een vertragend effect, zoals de 
omschakelperiode. Er werden ook enkele kansen gedetecteerd en van 
andere factoren is het afwachten wat het effect op de markt zal zijn.  
Zeker in een kleine, internationale markt zijn er talrijke factoren die 
moeilijk te beheersen zijn.  Bij 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.  

 Omschakelperiode 

Vooraleer fruit (meerjarige teelten) als biologisch verkocht kan worden, 
moet de plantage een omschakelperiode van 3 jaar voor de oogst 
ondergaan. Dat is één jaar langer dan bij groenten. In het eerste 
omschakeljaar moet de oogst gangbaar verkocht worden. In de 2 jaren die 
daarop volgen kan het fruit met de vermelding “in omschakeling” worden 
verkocht.  
 
Het onderscheid tussen éénjarige teelten en meerjarige is gebaseerd op de 
redenering dat naast de bodem ook de planten de kans moeten krijgen om 
vrij te zijn van residu. Enkele producenten geven aan dat dit voor nieuwe 
aanplantingen niet logisch is en zouden hierin een wijziging in de 
wetgeving willen.  
 



 

 
 
Tijdens de omschakelperiode moet volledig volgens de biologische 
productieregels worden gewerkt. Hierdoor neemt de productiekost toe.  
Het is dan ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de 
vermarkting van het omschakelfruit.  
Consumenten zijn niet steeds op de hoogte wat omschakeling is en het 
vermarkten van een omschakelingsproduct is daardoor soms moeilijker. 
Voor kleinfruit is deze omschakelperiode een kleinere drempel omdat een 
groot deel inzet op zelfpluk en rechtstreekse verkoop. Bij direct contact met 
consumenten kan men beter toelichten wat omschakeling is. Ook binnen 
biowinkels is hiervoor de ruimte. De stap naar omschakelingsproducten 
wordt binnen biowinkels en retail enkel gezet als er onvoldoende aanbod is 
(wat bij kleinfruit niet evident is) en wanneer er een samenwerking voor 
ogen is op langere termijn.  
 
Daarnaast bestaan er ook mogelijkheden bij verwerkers van residuvrij fruit. 
De sector van de gangbare babyvoeding is hier vaak vragende partij. Maar 
ook de geïntegreerde teelt zet hier sterk op in.  
Omdat er een periode van 3 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 de omschakelingsproducten.  

 Netwerken fruittelers 

Binnen de biosector zijn er verschillende bedrijfsnetwerken waar boeren 
kennis kunnen uitwisselen. Voor kleinfruit heeft het biobedrijfsnetwerk een 
minder prominente rol. Ook coöperaties spelen een rol voor kleinfruit. De 
overeenkomst om minstens 80 % van het aanbod af te zetten via de 
coöperatie, zonder dat hieraan een afnamegarantie gekoppeld is, kan 
echter in de praktijk ook een knelpunt vormen voor kleinfruit omdat er in 
een korte periode een groot aanbod is en er geen bewaarmogelijkheden 
zijn. Het leveren van niet verkochte producten als bv industriefruit via eigen 
contacten is binnen deze overeenkomst niet evident. Engagementen in 
afname, ook vanuit de supermarkten, zijn dan ook belangrijk om de 
productie verder te kunnen ontwikkelen.  Als stimulans voor de telers met 
producten waarbij de afzet nog deels moet ontwikkelen, lijkt een apart 
contract met afwijkende voorwaarden wenselijk.  

 Ziektes & plagen 

Bioboeren moeten een grote expertise hebben om de verschillende plagen 
te voorkomen. Wijzigingen in klimaat en omgeving brengen ook wijzigingen 
met zich mee in de aanwezigheid van bepaalde plagen. Permanent 
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onderzoek, verdere opbouw van expertise en opvolging van plagen maakt 
ook deel uit van de ontwikkeling van de biosector.  

Een verschil in behandelingsmogelijkheden tussen bioboeren uit België en 
omliggende landen kan zowel een bedreiging als een kans vormen voor de 
afzet. Een strengere wetgeving kan positief zijn als het ook als meerwaarde 
wordt gevalideerd en er geen nefaste gevolgen zijn voor de oogst. Indien 
hierdoor een kwaliteitsverschil merkbaar is op het eindproduct (bv bij 
schurft) kan het nadelig zijn.  

Voor kleinfruit en kers is vooral de sterke opkomst van de de aziatische 
fruitvlieg (drosophila suzukii)  een probleem, zowel voor de verse oogst als 
de bewaarbaarheid van de verse producten. Het oprapen van afgevallen 
fruit voorkomt (gedeeltelijk) herbesmetting, maar dit is arbeidsintensief. 

Biotelers werken meer en meer met maximale bescherming van de 
aanplantingen: afschermkappen, insectengaas, …  

 Bestuiving en biodiversiteit 

Fruitteelt is voor een groot deel afhankelijk van bestuivende insecten. 
Bestuiving gebeurt deels ook door de wind, maar om voldoende oogst te 
garanderen zijn er voldoende insecten nodig. Honingbijen, hommels en 
solitaire bijen zijn belangrijke bestuivers voor kleinfruit. Het 
insectenbestand is in de afgelopen decennia echter drastisch achteruit 
gegaan. Uit onderzoek blijkt dat het insectenbestand over een periode van 
27 jaar maar liefst met 75% gedaald is in massa. 1 Om de bestuiving te 
optimaliseren werken heel wat telers samen met imkers, die (vaak tijdelijk) 
bijenvolken in de boomgaard plaatsen. Of ze kopen hommeldozen aan om 
in de bestuiving te voorzien. Zowel het reizen met honingbijen als het 
werken met hommeldozen houdt risico’s in op de verspreiding van ziektes. 
Bovendien wordt de fruitteelt hiermee deels afhankelijk van externe 
toelevering van bestuivers.  

Om lokaal een natuurlijk bestand aan bestuivers te ondersteunen moeten 
fruittelers zich bewust zijn van de aard van de boomgaard en de beperkte 
bloeiperiode. Een duurzame productie garandeert ook voedselbronnen aan 
bestuivers voor en na die bloesemperiode, idealiter tot eind september. 
Vooral bedrijven met een specialisatie moeten hier aandacht aan besteden. 
Voor blauwe bessen zijn hommels en metselbijen het meest geschikt. Voor 
trosbessen is er een breed spectrum aan bestuivers.  

Om meerdere redenen is het voor fruittelers aangewezen om werk te maken 
van een sterke biodiversiteit. Zo is het onderhouden van een bloeiboog 
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relevant ter indersteuning van de bestuivers, maar ook hagen en 
houtkanten zijn een stimulans voor diversiteit en vormen bovendien een 
bescherming tegen drift van naburige akkers. Aanplant van hagen wordt 
gesubisideerd, ook nadien is er echter nog heel wat onderhoud  (snoei) aan 
deze hagen. Een werk dat vooral de omgeving ten goede komt maar niet 
financieel rendeert.  
Op verschillende biobedrijven maken meerjarige fruitteelten deel uit van de 
vaste bedrijfsstructuur en het diverse aanbod dat ze telen.  Een vaste teelt 
vormt op zich een ondersteuning van de biodiversiteit, voornamelijk voor 
vogels en insecten.  

 Bewaring en verlengen van het seizoen 

Voor veel fruit is beschikbaarheid het jaar rond een courante verwachting 
bij veel consumenten en retailers. Voor kleinfruit is die verwachting iets 
minder sterk en evident.  
 
Voor zachtfruit zijn de bewaarmogelijkheden veel beperkter dan voor bv 
pitfruit. De bewaaromstandigheden doorheen de keten hebben ook een 
belangrijke impact op het aandeel verlies. Idealiter wordt kleinfruit 
bewaard op temperatuur van 4°C. Niet in elke winkel zal het koud bewaard 
worden. De meningen zijn verdeeld of er een verschil is tussen 
bewaarbaarheid van biologisch kleinfruit versus gangbaar. De kleine 
schilbeschadigingen door insecten (O.a. fruitvlieg) zouden mogelijk een 
bijkomend verlies geven van 5 à 6%, anderzijds zou het biologisch kleinfruit 
minder kwetsbaar zijn door tragere groei en minder bemesting (stikstof).  
Seizoensgebonden consumptie wordt via diverse kanalen gepromoot.  
Voor verschillende bessen is de verkoop dus wel sterk seizoensgebonden, 
met name frambozen, aalbessen, … Echter voor bosbessen is er wel heel 
het jaar rond verkoop – dit kan niet met lokaal aanbod. De realiteit is dus 
dat  het seizoen voor heel wat teelten maximaal gerekt wordt. Er is zelfs 
jaarrond aanbod via combinatie met producten van het Zuidelijk halfrond. 
Ook voor aardbeien zien we dat er op specifieke momenten bv oudjaar en 
Valentijn er een aanbod bestaat buiten seizoen.  
 
Consumenten die kiezen voor bio hechten over het algemeen meer waarde 
aan seizoensgebondenheid, maar een aanbod beperken tot het effectieve 
hoogseizoen is niet meer realistisch. Flagrant buiten seizoen gaan (bv 
winter) wekt bij bewust duurzame consumenten ook wrevel en 
tegenkanting op, zij het enkel voor producten waarvan ze notie hebben van 
de seizoenen (bv aardbeien).  
Het bio-aanbod is in realiteit nog meer seizoensgebonden dan het 
gangbare aanbod. Vanuit de supermarkten is er vraag om in te zetten op 
aanbod in het vroege en het late seizoen voor diverse vruchten om zo ook 
de continuïteit te verhogen. In praktijk is dit dus vooral met geïmporteerd 
aanbod, al is er voor aardbei ook potentieel tot verlenging als er meer wordt 
ingezet op doordragers ipv junidragers.  



 

 Biologisch plantgoed 

Idealiter werkt een bioboer met biologisch zaai- en plantgoed. De 
variëteiten die biologisch beschikbaar zijn, zijn ook de variëteiten die het 
best zijn afgestemd op de biologische productie (bv resistentie). Voor 
bepaalde vruchten is er (bijna) geen biologisch plantgoed beschikbaar. Ook 
wanneer een teler op zoek gaat naar specifieke variëteiten kan dit probleem 
zich voordoen. In zulke situaties kan een teler ontheffing vragen.  Hij moet 
dan kunnen aantonen dat er niet voldoende aanbod is, waardoor hij 
gangbaar plantgoed kan gebruiken.  

Vooral binnen frambozen en aardbeien wordt veel gebruik gemaakt van de 
ontheffingen, maar het aanbod plantgoed (vaak uit Frankrijk) is groeiende, 
ook in diversiteit in aanbod. Prijs speelt echter ook een rol: gangbaar 
plantgoed is iets goedkoper en dus kan de keuze in variëteit hierin 
meespelen. Er is redelijk wat aanbod in biologisch plantgoed voor 
aardbeien, uitbreiding op niveau van de varieteiten hangt ook samen met 
het afnamepotentieel. Een vermeerderaar die geen zicht heeft op afname 
zal de stap niet zetten en kan de investeringen niet verantwoorden. Als het 
in de toekomst moeilijker zou worden om een ontheffing te krijgen, is er 
zeker een potentieel in de teelt van plantgoed. Als bovendien bepaalde 
variëten duidelijk gepositioneerd worden als bio-variëteiten, zal dit 
potentieel nog versterkt worden.  

 Afzet via korte keten 

Ongeveer 2/3de van de telers van kleinfruit zet in op de verkoop via korte 
keten (deels of volledig). Kleinfruit wordt in de meeste CSA-bedrijven 
aangeboden, minstens aardbeien en aalbessen. Voor bedrijven die meer 
gespecialiseerd zijn in kleinfruit is vooral de zelfpluk seizoensgebonden, 
een belangrijk afzetkanaal. De verkoop is dan op basis van gewicht. Hierbij 
vormt de ervaring ook deel van de meerwaarde voor de klant, zelfpluk is een 
uitstap dat je met het gezin kan doen.  

 Afzet naar biowinkels 

In Vlaanderen zijn er ongeveer 500 winkels met overwegend biologisch 
aanbod. Een deel heeft enkel droogwaren, maar elke winkel met verswaren 
heeft ook een aanbod fruit.  Dit wordt overwegend aangekocht bij 
groothandels met een breed bio-assortiment, met uitzondering van de Bio-
Planets die verbonden zijn aan de Colruyt-groep en voor een groot deel via 
de aankoopcentrale werken.  
Rechtstreekse samenwerking met producent wordt steeds belangrijker. 
Deze tendens zien we zowel bij ketens als The Barn, Färm, … maar 
evengoed bij zelfstandige winkeliers die op deze manier zich verder willen 
onderscheiden.  
 



 

Het spreekt voor zich dat deze winkels een breed assortiment aan fruit 
hebben en in principe gaat het om een volledig biologisch aanbod. De keuze 
van het aanbod ligt voor een groot deel bij de groothandels, waaruit de 
winkelier dan een keuze maakt. Een goede communicatie over herkomst en 
variëteiten is dus belangrijk.  Binnen dit afzetkanaal zijn er verschillende 
kansen om de sector te laten groeien. Ten eerste is er geen belemmering 
voor de verkoop van omschakelingsfruit, van zodra het officieel in 
omschakeling is. Daarnaast is er ook meer communicatie met klanten en 
kan de meerwaarde van bepaalde variëteiten worden toegelicht. Tot slot is 
het net voor deze winkels interessant om zich te onderscheiden van de 
supermarkten door in te zetten op de variëteiten die enkel biologisch 
worden aangeboden.  
De verkoop van fruit in de kleinere winkels gaat echter ook gepaard met 
enkel knelpunten: een te lage rotatie en niet-optimale bewaring. Met name 
voor de verkoop van kleinfruit kan dit een probleem vormen. Om die reden 
kopen veel kleinere winkels kleinfruit vooral aan in functie van de dagen 
waarop ze het meeste verkopen (bv zaterdag), discontinue verkoop zorgt er 
echter voor dat voorraden ook bij distributie iets langer blijven staan en 
verkoop de oogst niet voldoende volgt.    

 Afzet naar supermarkten 

De afzet van biologisch fruit naar supermarkten verloopt voornamelijk via 
de veilingen, eventueel met verpakkers als tussenschakel. Ook voor 
kleinfruit is dit zo, o.a. via Belorta. Elke supermarktketen heeft 
tegenwoordig een deel bio in het assortiment en pakt daar ook te gepasten 
tijde mee uit, maar het aanbod kleinfruit is beperkt. Focus is voornamelijk 
op blauwe bessen en aardbeien.  
In Bio-Planet is het gehele fruit assortiment biologisch en bieden ze een 
breed assortiment aan van kleinfruit.  
 
Delhaize neemt bio mee als een van de criteria in hun algemene 
aankoopbeleid. Met hun keuzes willen ze een stimulans geven aan de 
verduurzaming van zowel binnenlandse als buitenlandse productie. Ook 
kleinfruit nemen ze mee in assortiment. Op het hoogtepunt van het seizoen 
kunnen sommige referenties (bv aardbeien) maar in een deel van de 
vestigingen worden aangeboden.  
Telers zijn vragende partij voor langetermijnafspraken waarbij het 
binnenlandsproduct voorrang krijgt op buitenland, van zodra beschikbaar. 
Door prijsverschillen en een gelijktijdig piekmoment gaan supermarkten 
daar niet altijd in mee.  

 Prijsvorming 

In het biologisch kleinfruit wordt meestal gewerkt met een seizoensprijs, 
waardoor het bio-aanbod minder prijsschommelingen kent dan het 
gangbare aanbod. Hierdoor zijn er echter grotere prijsverschillen mogelijk 
op piekmomenten. Tijdens het hoogseizoen, wanneer het gangbare aanbod 



 

laag geprijsd staat, is er een groter verschil. Bij aanvang en op het einde 
van het seizoen kan het bio-aanbod zelfs goedkoper zijn dan het gangbare.  
Prijsdruk uit het buitenland speelt op de versmarkt een belagrijke rol, maar 
dat is helaas doorslaggevend binnen de voedingsverwerkende industrie.  

 Export 

Zachtfruit en dan vooral blauwe bes worden via verschillende handelaars 
geëxporteerd. Naar schatting 20 % van het aanbod gaat naar het 
buitenland: vooral Scandinavische landen, Zwiterland, Frankrijk, Duitsland, 
Engeland. Via Nederland is er ook re-export, via bv OTC, Stoker of Vogelaar.  
Op de internationale markt zijn de grote productielanden, zoals Polen, vaak 
prijszetter, ten nadele van de Belgische productie. Er zijn geen exacte 
exportgegevens beschikbaar voor bio.  

 Industriefruit 

De verwerkende voedingsbedrijven kopen eveneens biologisch fruit aan. 
Algemeen is er een sterke toename in verwerkt bio-aanbod. Fruit wordt 
verwerkt in diverse producten: sappen en diksappen, confituur, 
babyvoeding, ingelegd fruit, bier, likeur, patisserie, … Het fruit in België 
wordt niet geteeld in functie van de verwerking en het betreft voornamelijk 
overschotten en niet-conform fruit dat als industriefruit wordt aangeboden. 
Voor kleinfruit is een goede afstemming vraag en aanbod moeilijk en is er 
elk jaar een tijdelijk overaanbod op de piekmomenten van een teelt.  
Voor verwerking is er vaak ook volume nodig en bovendien worden de 
producten meestal niet meteen verwerkt, een tussenstap via invriezen of 
halffabricaten is dus aangewezen.   
 
Over het algemeen is de prijs die aan industriefruit gegeven wordt 
beduidend lager. Telen in functie van industrie vereist grotere arealen en 
een zeer hoge effeciëntie en automatisatie. Voor sommige vruchten is er 
ook vraag naar specifieke variëteiten voor verwerking.  Bepaalde landen (bv 
Polen voor kleinfruit) zetten sterk in op teelt in functie van verwerking en 
bieden deze producten aan tegen lage prijzen.  
Voor een teler is inzetten op industrie als primair afzetkanaal daarom niet 
ideaal, tenzij er langetermijnafspraken zijn tegen een correcte prijs.  
Verschillende telers zetten wel in op verwerking onder eigen beheer, al dan 
niet in samenwerkingsverband. Denk aan O’Bio, Frambiosa Y besos, … 
Eigen verwerking zorgt voor optimale valorisatie van de oogst. Hiervoor 
kunnen ze ook een beroep doen op verwerking in loondienst.  
 
De keuze voor lokale ingrediënten is voor een verwerker enkel interessant 
als de meerwaarde zich ook vertaalt in de meerprijs die de consument wil 
vertalen. Lokaal wordt steeds belangrijker in het kader van duurzame 
consumptie. Toch is die reflex er voornamelijk voor onverwerkte producten. 
Met het label Biogarantie Belgium wordt er werk gemaakt van meer 
zichtbaarheid van de lokale herkomst van ingrediënten.  



 

 
Verwerkers die actief op zoek zijn naar lokaal kleinfruit als ingrediënt voor 
hun verwerking zijn o.a: Materne-Confilux, Pipaillon, Brouwerij 3 Fonteinen, 
…  
Vanuit de telers wordt vooral een overschot aangegeven van rode bessen; 
en ook voor blauwe bes moet de afztemarkt verder versterkt worden.  
  

 Afstemmen vraag en aanbod 

Via de databank Biobedrijvengids.be kan je op elk moment de 
gecertificeerde bedrijven terugvinden. In kader van de sector kleinfruit zijn 
volgende zoekopdrachten relevant:  

- Telers: Type bedrijf = boer + Teelten en vee = Fruit (opties: bessen, 
druiven, aardbeien, ander kleinfruit, .. )  

- Voor verwerking van fruit: Gecertificeerde loondiensten: verwerken 
- Voor opslag van diepvries fruit: gecertificeerde loondiensten: opslag 

– diepvries 
- Voor potentiele afnemers: Type bedrijf = Voedingsbedrijf – bereider + 

biologische voedingsproducten: fruit & fruitbereidingen (eventueel 
verder te specifiëren.  

Daarnaast worden tijdelijke vragen en tijdelijk aanbod bekendgemaakt op 
www.bioforum.be/vraag-en-aanbod. 

4 Conclusie 
De sector  van kleinfruit is in Europa sterk aan het ontwikkelen en zal 
verder kunnen inspelen op de vraag. Het internationale aanbod zet de 
lokale markt echter sterk onder prijsdruk, vooral voor verwerking. 
Aangezien verwerking een cruciaal aspect vormt van de vermarkting 
omwille van een kort seizoen en een duidelijk piek in aanbod, is er nood 
aan engagement van afnemers om ook het lokale aanbod te verwerken, 
tegen een faire prijs.  
Alleen dan kan deze sector verder groeien en kan er voldoende lokaal 
aanbod zijn voor de binnenlandse versmarkt. Ook voor de verdere 
ontwikkeling van afzet via korte keten is een partnerschap met 
geëngageerde verwerkers wenselijk.  

5 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:  
Departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid publiceert 
jaarlijks een overzicht van de onwtikkelingen binen de biologische 

http://www.bioforum.be/vraag-en-aanbod


 

landbouw in Vlaanderen. Zie: https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-
info/feiten-cijfers/statistieken-biolandbouw  
 
De consumptieggevens voor bio worden jaarlijks in beeld gebracht door GfK 
in opdracht van Vlam. Zie https://www.vlam.be/nl/feitenencijfers/bio 
 
Europa verzamelt van alle lidstaten de statistische gegevens in 
verschillende beleidsdomeinen. Deze zijn openbaar beschikbaar via 
Eurostat. De gegevens voor België worden aangeleverd door de Vlaamse en 
Waalse overheidsdiensten. Gegevens over arealen bio zijn gebaseerd op 
deze van de controle-organen, gegevens over productievolume zijn een 
inschatting op basis van diverse factoren en niet op basis van 
marktbevraging. Zie: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, met o.a 
deze relevante thema’s 

• Organic crop area by agricultural production methods and crops 
(from 2012 onwards) 

• Organic crop production by crops (from 2012 onwards) 
 

 
Sectororganistaies BioForum en BioWallonie verzamelen ook steeds 
relevante info . Zie www.bioforum.be en www.biowallonie.com.  
 
Beide websites bevatten ook de databanken met bedrijfsgegevens om 
telers terug te vinden.  
Wie op zoek is naar producenten kan hiervoor de databank 
www.biobedrijvengids.be raadplegen of contact opnemen met 
info@biozoektketen.be.  

https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/feiten-cijfers/statistieken-biolandbouw
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/feiten-cijfers/statistieken-biolandbouw
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database,%20met%20o.a
http://www.bioforum.be/
http://www.biowallonie.com/
http://www.biobedrijvengids.be/
mailto:info@biozoektketen.be

