
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met steun van de Vlaamse Overheid 

 
 
 

 

  

Marijke Van Ranst 
BioForum  

Maart 2022 

   

Beknopt marktoverzicht  
voor biologisch pitfruit, steenfruit en 

noten in Vlaanderen en Europa 



 

 

Voorwoord ..................................................................................................................... 2 
1 Belgische bioconsumptie van fruit en de plaats van pitfruit en steenfruit hierin. .. 3 
2 Pitfruit .................................................................................................................... 6 

 Pitfruitproductie ............................................................................................. 7 
2.1.1 Pitfruitproductie: Areaal ........................................................................ 7 
2.1.2 Pitfruitproductie: Volume .................................................................... 10 
 Focus op pitfruitproductie in België - Vlaanderen ...................................... 16 
2.2.1 Areaal appel ......................................................................................... 16 
2.2.2 Areaal peer ........................................................................................... 18 
2.2.3 Volume ................................................................................................. 19 
 Pitfruitvariëteiten ......................................................................................... 20 

3 Steenfruit .............................................................................................................. 21 
 Kersen .......................................................................................................... 21 
 Pruimen ........................................................................................................ 23 
 Perziken ...................................................................................................... 24 

4 Noten .................................................................................................................... 26 
5 Kansen en knelpunten .......................................................................................... 28 

 Omschakelingsperiode ................................................................................. 28 
 Netwerken fruittelers ................................................................................... 29 
 Geïntegreerde teelt,  residue vrije producten en teelt zonder behandeling .. 30 
 Ziektes & plagen .......................................................................................... 31 
 Bestuiving .................................................................................................... 32 
 Biodiversiteit ................................................................................................ 32 
 Afzetkanalen ................................................................................................ 33 
 Prijsvorming ................................................................................................... 0 
 Bewaring en verlengen van het seizoen ......................................................... 1 
 Biologisch plantgoed ........................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 Afzet naar biowinkels .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 Afzet naar supermarkten ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 Verpakking ..................................................................................................... 1 
 Lokaal versus internationaal aanbod .............................................................. 2 
 Export ............................................................................................................. 2 
 Industriefruit .................................................................................................. 2 
 Instrumenten Vraag en aanbod ...................................................................... 3 

6 Conclusie................................................................................................................ 4 
7 Bronnen & relevante links ..................................................................................... 5 
 
  

 



 

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 pitfruit, steenfruit en noten 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.  
 
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 en de kansen en knelpunten die 
zij signaleren.   
 
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 
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1 Belgische bioconsumptie van fruit en de plaats van 
pitfruit en steenfruit hierin.  

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 6000 gezinnen 
in België. Ze zijn een goede indicator van de reële verkoopsvolumes. In dit 
kader is er echter geen zicht 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 nog een hoger marktaandeel. Het hoogste 
aandeel bio is te vinden bij de citroenen met 21,4% bio, gevolgd door de 
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 consmptie 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 ook voor het gangbare fruit waarbij de gemiddelde Belg per jaar 
7,79kg bananen, 7,240 kg appelen en 5,75 kg sinaasappelen eet. 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 € / 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 is aan 
wijzigingen in aankoopgedrag.   
De gemiddelde bestedingen per capita volgen de trend, jaarlijks geeft de 
gemiddelde Belg 8,91 € 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 

2 Pitfruit 
De consumptie van biologisch pitfruit neemt toe. Het marktaandeel voor 
biologische appelen ligt boven het gemiddeld marktaandeel bio binnen 
fruit, peer zit er net onder.   
 

 
Evolutie bioaandeel per fruitsoort in België (in %) - Bron: GfK Belgium voor VLAM  
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 Pitfruitproductie  

In dit hoofdstuk bekijken we de pitfruitproductie zowel in areaal als in 
volume. Deze gegevens zijn afkomstig van Eurostat, met aanvulling van 
gegevens uit de jaarrapporten Biologische landbouw.  Voor heel Europa zijn 
er redelijk wat gegevens beschikbaar.  
Overkoepelende gegevens rond areaal (per land land) zijn redelijk 
betrouwbaar, de foutenmarge zit in de uitdieping naar teelt. Gegevens over 
volume zijn wellicht een onderschatting van het aanbod.  
 
We schetsen een beeld van de Europese situatie en gaan dan dieper in op 
de Belgische productie. Op de Belgische markt vind je voornamelijk pitfruit 
uit België, Nederland, Italië en Frankrijk.  
Niet enkel de Europese productie is van tel voor de Belgische markt. 
Wanneer het pitfruitseizoen van het Zuidelijk halfrond start, is er ook heel 
wat invoer uit voornamelijk Argentinië, Chili, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. 
 
Sinds het handelsakkoord van 2012 tussen de Verenigde staten en de EU, 
moet ook de VS als afzetmarkt en productiegebied in rekening worden 
gebracht. Hierbij werden de normen voor biologische producten wederzijds 
erkend. Tot eind 2014 was er echter een beperking van de handel voor 
pitfruit omdat er tot dan toe in de VS nog behandeling met antibiotica (ter 
bestrijding van bacterievuur) mogelijk was.  
De VS exporteren vooral appels en peren van oktober tot maart naar Noord-
West en midden-Europa. 

2.1.1 Pitfruitproductie: Areaal 

Via Eurostat is het productieareaal per land en per gewas voor het Europese 
continent.   

2.1.1.1 Productieareaal: appel 
De grootste appelarealen vind je in Frankrijk, Turkijke, Italië en Duitsland.   
Zij bepalen dan in sterke mate de evolutie in het Europese totaal. De 
schommelingen in Polen speelden een belangrijke invloed enkele jaren 
gelden, toch is Polen in belang gedaald.  
Onderstaande tabel geeft de evolutie areaal weer van 2017 tot 2020, waar 
beschikbaar. We voegen gegevens van aandeel omschakeling toe van het 
laatst gekende jaar. Aandeel omschakeling geeft een indicatie van 
verwachte groei. Als we ook aandeel bio mee in rekening brengen krijgen we 
een breder kader. Vooral Frankrijk is daarin opvallend met een aandeel bio 
van 28 % in areaal appel en maar liefst 38% omschakeling binnen het 
areaal onder controle voor bio.  Ook Italië, Hongarije, Bulgarije en Kroatië 
hebben allen een productie aandeel bio dat hoger is dan 10% en meer dan 
20% omschakeling.  
  



 

 Ook volgende landen zetten sterk in op omschakeling appel: Roemenië, 
Portugal en Spanje: elk meer dan 30% omschakeling. Het aandeel bio voor 
appel is zeker bij Portugal echter nog beperkt.  
 
Vaak is de productie per land geconcentreerd in bepaalde regio’s, zo is de 
Italiaanse productie voornamelijk in Zuid-Tirol, waar het klimaat zeer 
geschikt is voor fruitteelt. De belangrijkste Duitse regio’s voor biologische 
appelteelt bevinden zich in Zuid-Duitsland rondom Stuttgart en aan het 
Bodenmeer, en in Noord-Duitsland in Neder-Saksen en in Noordrijn-
Westfalen. Voor BelgIë is de pitfruitteelt sterker in Vlaanderen.  
 

 

HA Appels  
(Bio + IO) 
(Bron: Eurostat; 
bewerking 
BioForum) 

2017 2018 2019 2020 

Aandeel in 
omschakelin
g 2020  
(of 2019) 

Aandeel bio 
binnen areaal 
appel van dat 
land 2020 (of 
2019) 

Frankrijk 10.400 12.725 14.196 : 38,16% 28,18% 

Turkije 10.510 6.234 5.319 9.370 21,32% 5,48% 

Italië 6.201 7.400 8.235 8.273 22,85% 15,07% 

Duitsland 6.092 6.815 7.170 8.097   23,83% 

Polen 5.411 6.745 8.739 7.639 22,12% 5,06% 

Hongarije 2.715 3.095 4.101 4.383 43,81% 16,88% 

Roemenië 2.229 2.913 3.296 3.615 39,78% 6,91% 

Spanje 1.211 1.483 1.617 1.839 30,78% 6,24% 

Tsjechië 1.854 1.587 1.698 1.611 6,83% 22,41% 

Oostenrijk 1.612 1.681 1.577 :   23,93% 

Verenigd 
Koninkrijk 876 : 1.040 :   6,54% 

Servië 887 1.443 910 718 9,61% 2,72% 

Letland 667 : 712 711 6,05% 20,31% 

Bulgarije 608 681 754 705 29,08% 19,80% 

Litouwen 794 850 833 669 15,25% 6,37% 

Kroatië 470 539 583 611 47,14% 14,01% 

Zwitzerland 367 449 482 542   14,81% 

Denemarken 387 448 502 528 13,26% 38,26% 

Estland 413 432 458 465 7,74% 75,00% 

Slovakije 412 399 417 387 6,98% 21,50% 

België 241 284 360 : 29,17% 6,22% 

Slovenië 287 323 333 360 11,11% 16,51% 

Griekenland 242 254 315 344 25,00% 2,39% 



 

Zweden 241 251 301 304 15,13% 21,11% 

Nederland 234 217 269 257 8,95% 4,15% 

Portugal 294 209 227 237 32,91% 1,66% 

Noorwegen 162 164 164 170 12,94% 11,04% 

Finland 69 67 73 73 5,48% 10,90% 

Ierland 49 43 53 52 5,77% 7,32% 

Macedonië 42 50 54 49 30,61%   

Cyprus 11 15 13 12 0,00% 3,16% 

Malta 0 0 0 0     

Ijsland 0 : 0 0     

Luxemburg : : : :     

TOTAALSOM areaal 
(ha) 55.988  57.796 64.801 52.021   

 

2.1.1.2 Productieareaal: peer 
De teelt van peer is moeilijker en meer afhankelijk van het klimaat dan de 
teelt van appel. Het areaal is beduidend kleiner. We zien wel de zelfde 
koplopers: Turkije, Italië en Frankrijk. Ook hier is er een duidelijke terugloop 
van het Poolse areaal.  
Onderstaande tabel geeft de evolutie areaal weer van 2017 tot 2020, waar 
beschikbaar. We voegen gegevens van aandeel omschakeling toe van het 
laatst gekende jaar. Aandeel omschakeling geeft een indicatie van 
verwachte groei. Als we ook aandeel bio mee in rekening brengen krijgen we 
een breder kader. Net als bij appel zet Frankrijk ook sterk in op peer met 
zowel een groot aandeel bio binnen areaal peer alsook een sterke 
omschakeling. Maar liefst 14 landen hebben een aandeel omschakeling 
boven 20% voor peer – wat betekent dat we rekening moeten houden met 
het groeiende aanbod.  
 

HA Peren 
(Bio + IO) 
(Bron: Eurostat; 
bewerking 
BioForum) 

2016 2017 2018 2019 2020 

In 
omschakeling 
in 2020 (Of 
2019) 

Aandeel bio 
binnen areaal 
peer van dat 
land 2020 (of 
2019) 

Turkije 393 2.207 628 479 2.798 3,68% 10,76% 

Italië 1.732 2.033 2.472 2.788 2.489 19,93% 9,36% 

Frankrijk 973 1.203 1.427 1.480 : 32,43% 28,19% 

Polen 1.421 1.321 1.421 1.283 921 15,31% 18,06% 

Spanje 308 354 448 544 564 39,54% 2,79% 

Duitsland 321 318 356 374 511   23,88% 

Hongarije 188 210 339 475 492 34,96% 18,78% 



 

 

2.1.2 Pitfruitproductie: Volume 

De Vakgroep Biologische Fruitteelt (appel en peer) en de Belgische 
verkoopsorganisaties voor biologisch fruit nemen al enkele jaren deel aan 
een Europees platform van biologische appel- en perentelers en 
handelsbedrijven. Dit platform heet Bio-ObstForum en heeft als 
doelstellingen de belangen van de biologische appel- en perentelers te 
verdedigen en uitwisseling van informatie tussen de leden te bevorderen. 
De leden van Bio-ObstForum komen zo’n twee keer per jaar bijeen en 
wisselen maandelijks informatie uit over oogstprognoses en 
voorraadgegevens. Dit laatste gebeurt met de actieve ondersteuning van 
het Duitse AMI (Agrarmarkt Informations Gesellschaft mbH). Op basis van 

Tsjechië 299 342 265 307 313 7,03% 37,71% 

Nederland 142 178 229 248 268 23,88% 2,68% 

België 96 93 140 230 : 66,96% 2,22% 

Griekenland 98 109 124 205 213 33,80% 3,93% 

Oostenrijk 172 184 185 191 :   38,20% 

Roemenië 94 97 117 175 178 34,83% 5,76% 

Kroatië 82 93 108 117 136 47,79% 18,63% 

Zwitzerland 75 74 78 85 111   15,21% 

Bulgarije 177 150 171 110 93 36,56% 18,60% 

Verenigd 
Koninkrijk 98 97 : 89 :   5,93% 

Portugal 79 88 74 75 86 29,07% 0,76% 

Servië 86 48 92 78 66 24,24% 1,32% 

Letland 33 34 : 48 39 5,13% 19,50% 

Denemarken 
20 23 26 28 28 7,14% 9,33% 

Macedonië 9 26 23 21 23 56,52%   

Slovakije 28 24 24 24 22 13,64% 22,00% 

Slovenië 10 11 11 17 18 5,56% 7,83% 

Zweden 16 15 18 7 9 11,11% 8,18% 

Noorwegen 7 7 8 8 8 12,50% 11,43% 

Estland 2 3 4 7 6 33,33%   

Finland : 4 3 3 4 25,00% 8,00% 

Cyprus 3 4 6 4 3 0,00% 5,00% 

Litouwen 4 5 7 4 2 0,00% 0,24% 

Ierland 0 0 1 0 0     

Malta 0 0 0 0 0     

Ijsland 0 0 : 0 0     

Luxemburg : : : : :     
Totaalsom areaal 
(ha) 6966 9355 8805 9504 9401     



 

deze informatie-uitwisseling kunnen individuele leden hun commerciële 
strategie uitstippelen. Door deze samenwerking hebben we ook zicht op het 
volume van enkele belangrijke landen. Nederland, Italië en Oostenrijk zijn 
ook de landen van waaruit appels worden aangekocht wanneer de 
binnenlandse oogst ontoereikend is.  
 
Echter, gezien de werking van AMI in elk land verschillend is (aandeel dat 
registreert) en ook slechts een selectie van de landen de gegevens 
doorgeeft) kijken we hier eerst ook naar de gegevens via EUROSTAT.  

2.1.2.1 Productievolume: appel 
Vanuit de gegevens van AMI en op basis van areaal weten we dat Italië, 
Frankrijk en Duitsland de belangrijkste producenten zijn in de Europese 
markt. Het klimaat in die regio’s is zeer geschikt voor de biologische 
fruitteelt.  
 
Binnen de AMI-werkgroep zien we volgende evolutie van oogst, met 
vervolgens de gegevens per deelnemend land. De gegevens stemmen niet 
overeen met deze van Eurostat – we bieden daarom hier beide aan. De 
gegevens van AMI zijn verzamelde gegevens van bedrijven en 
vertegenwoordigen het gros van de lange keten. De gegevens van Eurostat 
zijn gegevens een inschatting van de nationale adminsitraties.  
 

 
Bron: AMI 
 
Binnen het netwerk van AMI is Italië de voornaamste groeier.  



 

 
Bron: AMI 
  

Volume appels 
in Ton  / 
Eurostat 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aandeel bio in 
productievolume  
appel in dat land 
* Eigen 
berekening op 
basis van 
Eurostat 

Aandeel bio in 
aandeel areaal  
appel 
* Eigen 
berekening op 
basis van 
Eurostat 

Italië 113.593 114.827 : : :   15,07% 

Frankrijk : : : : :   28,18% 

Duitsland : : : : :   23,83% 

Polen 16.525 14.506 64.377 77.917 105.602 2,99% 5,06% 

Turkije 65.398 73.175 98.136 109.262 93.737 2,18% 5,48% 

Hongarije 4.799 5.096 21.934 21.194 18.477 4,63% 16,88% 

Spanje 11.177 12.434 12.193 15.187 16.894 3,24% 6,24% 

Verenigd 
Koninkrijk 13.042 9.747 10.418 11.779 :   6,54% 

Servië 14.071 1.664 25.500 12.380 10.973 2,24% 2,72% 

Roemenië 7.003 7.056 7.978 12.653 6.702 1,25% 6,91% 

Nederland 7.441 4.701 6.053 7.820 6.290 2,86% 4,15% 

Bulgarije 2.309 2.990 5.417 2.858 5.773 15,24% 19,80% 

Slovenië 428 79 2.061 1.050 4.683 7,02% 16,51% 



 

 
In bovenstaande tabel hebben we de Europese gegevens van oogstvolume 
bio gelegd naast de algemene oogstgegevens voor appel van de betreffende 
landen en tevens naast aandeel bio in areaal appel. Over de hele lijn zien we 
dat het aandeel in productie beduidend lager is dan aandeel in areaal.  
Hiervoor zijn meerdere redenen, die allen een invloed hebben:  

• Aandeel areaal telt ook omschakeling mee, productie hiervan wordt 
nog niet als bio vermarkt.  

• Productievolume per ha is bij bio gemiddeld lager, met o.a. een hoger 
risico op schade door plagen.  

• Cijfers van opbrengst zijn voor het bio-areaal vermoedelijk minder 
correct en kunnen minder 1 op 1 berekend worden op areaalbasis 
gezien er in bio meer variatie in teelten is, ook hoogstam in 
teeltareaal zit en de meeste bedrijven gemengde teelten hebben. 
Correcte registratie hiervan in verzamelaanvragen is een uitdaging. 
Volumes worden meestal enkel geregistreerd door bedrijven bij wie 
pitfruit de focus is.  

2.1.2.2 Productievolume: Peer  
Ook voor het volume peren hebben we enerzijds info van AMI en anderzijds 
van Eurostat. 
Hoewel de klimatologische omstandigheden in de Lage Landen relatief 
gunstig is voor de perenteelt, blijft het een moeilijke teelt. Gevolg is dat de 
productie reeds jarenlang achter blijft ten opzichte van de relatief grote 
vraag. De verkoop ervan verloopt dan ook vrij vlot. 
 

België 2.541 2.463 3.106 3.826 3.841 2,29% 6,22% 

Tsjechië 3.256 2.698 3.025 4.820 3.480 3,01% 22,41% 

Griekenland 1.920 1.726 2.970 3.427 3.406 1,12% 2,39% 

Zweden : : : 1.664 2.543 8,66% 21,11% 

Letland 1.447 1.291 : 1.796 2.468 17,76% 20,31% 

Litouwen 3.677 3.916 6.748 1.216 2.396 4,62% 6,37% 

Slovakije 62 1.154 35.359 1.234 1.900 6,68% 21,50% 

Kroatië 1.072 1.571 2.483 2.982 1.329 2,09% 14,01% 

Estland 1.186 162 547 445 306 24,29% 75,00% 

Ierland 220 246 213 214 223 1,15% 7,32% 

Cyprus 121 112 144 154 146 8,20% 3,16% 

Finland 123 346 153 116 107 1,49% 10,90% 

Noorwegen : : : : :   11,04% 

Macedonië : : : : :   0,00% 

Malta 0 0 0 0 0   0,00% 

Ijsland : : : 0 0   0,00% 

Luxemburg : : : : :   0,00% 



 

De totale productie van biologische peren binnen de AMI-werkgroep zit in 
stijgende lijn, met een terugval van oogst in 2021.  
 
De belangrijkste Europese producent voor biologische peren zijn 
Nederland, België en Italië. Ook hier zijn de gegevens van AMI maar een 
selectie van de productie, met name de producenten die meewerken aan 
het AMI-Netwerk.  
 

 
 

Het volume peer neemt toe, samen met het areaal. Ook in België werd er de 
voorbije jaren sterk omgeschakeld voor peer.  

 
 

 

 



 

 

 

In bovenstaande tabel hebben we de Europese gegevens van oogstvolume 
bio gelegd naast de algemene oogstgegevens voor peer van de betreffende 
landen en tevens naast aandeel bio in areaal peer. Over de hele lijn zien we 

Volume 
peren in 
Ton  / 
Eurostat 

2016 2017 2018 2019 2020 

Aandeel bio in 
productievolume 
(in verhouding tot 
algemene 
productie in dat 
land) 
* Eigen 
berekening op 
basis van 
Eurostat 

Aandeel bio 
in aandeel 
Areaal  
* Eigen 
berekening 
op basis van 
Eurostat 

Frankrijk : : : : :   28,19% 

Duitsland : : : : :   23,88% 

Italië 25.280 28.352 : : :   9,36% 

Turkije 2.191 2.257 2.097 2.404 5.234 0,96% 10,76% 

Spanje 3.460 2.806 3.133 5.228 5.175 1,60% 2,79% 

Nederland 3.898 4.987 3.326 3.648 4.075 1,02% 2,68% 

Polen 412 357 990 1.559 2.325 4,20% 18,06% 

België 982 802 996 1.128 1.677 0,43% 2,22% 

Griekenland 803 1.150 745 1.754 1.652 2,03% 3,93% 

Hongarije 223 252 231 604 1.058 5,20% 18,78% 

Tsjechië 249 297 364 394 503 6,82% 37,71% 

Servië 473 126 2.354 844 363 0,54% 1,32% 

Verenigd 
Koninkrijk 779 679 622 709 :   5,93% 

Roemenië 217 204 65 231 310 0,66% 5,76% 

Bulgarije 312 77 316 360 283 10,00% 18,60% 

Slovenië 30 5 68 27 85 2,19% 7,83% 

Zweden : : : 11 76 4,90% 8,18% 

Letland 84 41 : 51 68 11,33% 19,50% 

Kroatië 136 124 428 143 64 1,62% 18,63% 

Cyprus 22 21 25 29 36 10,91% 5,00% 

Slovakije 0 0 9.210 4 8 0,72% 22,00% 

Litouwen 7 6 16 5 5 0,28% 0,24% 

Estland 3 2 4 5 4   0,00% 

Ierland 0 0 4 1 1   0,00% 

Malta 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 

Ijsland : : : 0 0   0,00% 

Luxemburg : : : : :   0,00% 

Finland : : : : :   8,00% 

Noorwegen : : : : :   11,43% 

Macedonië : : : : :   0,00% 



 

dat het aandeel in productie beduidend lager is dan aandeel in areaal.  
Hiervoor zijn meerdere redenen, die allen een invloed hebben:  

- Aandeel areaal telt ook omschakeling mee, productie hiervan wordt 
nog niet als bio vermarkt.  

- Productievolume per ha is bij bio gemiddeld lager, met o.a. een hoger 
risico op schade door plagen.  

- Cijfers van opbrengst zijn voor het bio-areaal vermoedelijk minder 
correct en kunnen minder 1 op 1 berekend worden op areaalbasis 
gezien er in bio meer variatie in teelten is, ook hoogstam in 
teeltareaal zit en de meeste bedrijven gemengde teelten hebben. 
Correctte registratie hiervan in verzamelaanvragen is een uitdaging, 
volumes worden meestal enkel geregistreerd door bedrijven bij wie 
pitfruit de focus is.  

 Focus op pitfruitproductie in België - Vlaanderen 

Het gros van de Belgische productie in pitfruit is in Vlaanderen, de 
productie in Walonië neemt echter toe.  
In Vlaanderen zijn er 116 bedrijven die pitfruit telen, bio en in omschakeling.   
De meerderheid betreft laagstam boomgaarden, slechts 10% van het 
pitfruitareaal in Vlaanderen is hoogstam.  
De groei van het areaal zit zowel in appel als in peer. Onderstaande 
gegevens zijn samengesteld door gegevens van Eurostat – voor het totale 
Belgische areaal – en de verschillende jaarrapporten biolandbouw in 
Vlaanderen voor het areaal per jaar in Vlaanderen. weiland met oogstbare 
fruitbomen zijn hier niet meegeteld.   
 
Voor Wallonië beschikken we niet over aparte cijfers appel & peer. Wel 
weten we dat 319 ha bioareaal in 2020 bestond uit boomgaarden. Waarvan 
de meerderheid appe en peer is – maar in tegenstelling tot Vlaanderen 
bestaat de meerderheid in Wallonieë uit hoogstamboomgaarden.  
 
Omwille van gebrek aan specificatie tot bv appelboomgaard vershillende 
gegevens van de officiële cijfers via Eurostat.  
Het aandeel productie in Vlaanderen zoals hierinder weergegeven is op 
basis van een vergelijking tussen de Belgische gegevens via Eurostat en de 
Vlaamse gegevens via de jaarlijkse rapportages.  

2.2.1 Areaal appel 

Het areaal biologische appelteelt is de voorbije jaren sterk toegenomen. In 
2012 betrof het nog 189 ha, in 2020 268 ha, waarvan 62 ha in omschakeling. 
De uitbreiding in areaal wordt dus verder gezet.  
 



 

 
 

 
Areaal appel (ha) in Vlaanderen en België (Totaal omschakeling en Bio) 
 
Binnen dit areaal is Jonagold (en de varianten op Jonagold zoals decosta en 
jonagored) de belangrijkste variëteit. Toch stellen we vast dat jonagold een 
kleiner aandeel heeft dan enkele jaren geleden. Dit ten voordele van vooral 
Natyra.  
 

                                                 
1 Bron België: Eurostat; Bron Vlaanderen: Jaarrapporten van Biologische Landbouw in Vlaanderen – 

jaargangen 2012-2021; Aandeel Vlaanderen – eigen berekening. 
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Areaal Appels Vlaanderen en België

Totaal BE Biologisch Omschakeling Totaal VL

Appels Ha1   2012 
… 

 
2017 2018 2019 2020 

België 

Biologisch 237  164 207 255   
Omschakeling 61  77 77 105   
Totaal BE 297  241 284 360   

Vlaanderen 

Biologisch 157,48  156,85 170,7 172,84 205,81 

Omschakeling 31,58  59,03 60,14 73,69 62,31 
Totaal VL 189,06  215,88 230,84 246,53 268,12 

Aandeel binnen 
België 

63,66% 
 

89,58% 81,28% 68,48%   



 

 
Bron: Berekening BioForum op basis van info van telers.(2021) 

2.2.2 Areaal peer 

Het areaal biologische peer is zeer sterk toegenomen door omschakeling.  

 
 
 
 
 

                                                 
2 Bron België: Eurostat; Bron Vlaanderen: Jaarrapporten van Biologische Landbouw in Vlaanderen – 

jaargangen 2012-2021; Aandeel Vlaanderen – eigen berekening. 

Peren Ha2   2012 … 2017 2018 2019 2020 

België 

Biologisch 49  53 66 75   

Omschakeling 11  39 74 154   

Totaal BE 60  93 140 230   

Vlaanderen 

Biologisch 47,54  49,69 55,78 59,88 86,26 

Omschakeling 10,53  39,17 66,75 132,14 89 

Totaal VL 58,07  88,86 122,53 192,02 175,26 

Aandeel 
binnen België 

96,78%  95,55% 87,52% 83,49%   



 

 
 

Het bio-areaal peren is binnen Vlaanderen vooral gefocust op Conference, 
maar Celina is als nieuwe variëteit vrij sterk vertegenwoordigd. Doyenné 
gaat in aandeel er op achteruit.  
 
 

 
Peren variëteiten spreiding in areaal Vlaanderen 2021.  
Bron: Berekening BioForum op basis van info van telers.(2021) 

2.2.3 Volume 

Om zicht te hebben op volume moeten we ons baseren op de beschikbare 
cijfers. Deze cijfers vormen per definitie een onderschatting van de markt. 
Rechtstreekse verkoop via korte keten is zelden meegeteld. In een goed 
oogstjaar zou je voor appel een opbrengst moeten kunnen hebben van 35 à 
40 ton per Ha. De cijfers hieronder in verhouding tot het areaal geven echter 
ook voor goede oogstjaren een veel lager cijfer, dit is een kanttekening bij 
de cijfers over volume en geen indicatie van opbrengst per Ha. 

Conférence
84%

Celina 9%

Doyenné 4%

Alexander 
Lucas 1%

Dubbel Flippen
1%

overige 2%



 

De oogst is echter elk jaar onderhevig aan verschillende factoren en vooral 
vorst tijdens de bloesemperiode kan een negatieve impact hebben.  
 

 
Bron: AMI- Input BioForum. 
 

De schommelingen die we zien in de grafiek van België spiegelen zich ook 
af op Europees niveau, mits enige afzwakking. De schommelingen zijn 
immers het resultaat van weersomstandigheden en binnen Europa wordt 
niet elke regio op een zelfde manier getroffen door extreme droogtes of 
vorst. Ook de afgelopen jaren waren er verschillende schommelingen.   
Omdat Belgische bioappels vooral op de interne markt wordt afgezet, 
hebben crisissen op de afzetmarkt vooral een indirect gevolg: met name 
prijsdruk door goedkoper buitenlands aanbod en prijsdaling in gangbaar 
aanbod. Voor bio-peren is er wel export en daar zagen we tijdens de corona-
crisis een groeiende vraag, waardoor de voorraad in 2020 snel was 
uitverkocht.   

 Pitfruitvariëteiten 

Jonagold en Conférence zijn op de Belgische markt (bio en gangaar) veruit 
de belangrijkste variëteiten  appel en peer. Elke variëteit heeft echter zijn 
eigenheid, zowel voor de consument op vlak van smaak en structuur, als 
voor de producent op vlak van productiviteiten en ziektegevoeligheid. 
Bewaring en oogstperiode spelen eveneens mee.  
In de keuze in variëteiten wordt rekening gehouden met de sterkte van het 
ras: de ziekteresitentie en plaaggevoeligheid. Een bioteler moet hier nog 
meer rekening mee houden dan een gangbare teler, echter, resistentie mag 
niet de enige factor zijn. Een goede combinatie tussen resistentie, lekker en 
goed in bewaring is prioritair. Op de uiterlijke kenmerken van een variëteit 
kan eventueel minder gelet worden. Ook een bioconsument wil uiteraard 
een lekkere appel. 
Het Proefcentrum Fruitteelt zoekt permanent naar nieuwe variëteiten die 
het goed doen in ons klimaat. Ook in het netwerk fruittelers is er heel wat 
kennisuitwisseling over variëteiten en omgaan met plagen.  Een teler staat 
nooit alleen.  



 

3 Steenfruit 
Het areaal biologisch steenfruit in België is vrij klein. Ook binnen 
consumptie is het marktaandeel lager dan gemiddeld voor biofruit, enkel 
voor abrikozen is het aandeel bio nu boven het aandeel bio van fruit 
algemeen gesprongen.  
Gegevens over marktaandeel voor kers werden niet mee opgenomen omdat 
deze niet represantief zijn wegens  te lage penetratiegraad.  
 

 
Evolutie bioaandeel per fruitsoort in België (in %) - Bron: GfK Belgium voor VLAM  
 

 Kersen  

Het areaal kersen is schommelend in de Belgische statistieken. Vanaf 2017 
is er enkel een gekend areaal in Vlaanderen en niet in Wallonië. 
Vermoedelijk een fout, gezien de jaren voordien de groei net in het  Waalse 
deel zat.  Op de Belgische markt komen vooral kersen uit Frankrijk, Spanje 
en Nederland.  
 
 
Kersen Ha   2016 2017 2018 2019 2020 

België 

Biologisch 53 11 11 12   

Omschakeling 16 2 7 13   

Totaal 69 13 18 25   

Vlaanderen 

Biologisch 13,35 10,86 10,67 11,42 11,12 

Omschakeling 2,3 1,97 6,48 12,67 10,84 

Totaal 15,65 12,83 17,15 24,09 21,96 

Aandeel binnen 
België 

23% 100% 100% 97%   



 

 
 
Ha Kersen  
Bio en I.O.  
Eurostat met 
bewerking 
BioForum 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aandeel in 
omschakeling 
in 2020 

Gekend 
volume 2020 
(Ton)  

Turkije 3.978 4.519 4.435 5.020 5.848 24,66% 36913 

Italië 3.749 3.910 4.395 4.186 4.095 13,72% : 

Bulgarije 2.083 1.774 2.716 2.342 2.257 23,53% 4959 

Hongarije 728 778 874 1.287 1.472 47,15% 933 

Polen 1.000 1.103 1.059 1.042 960 15,21% 1623 

Spanje 472 482 565 714 729 39,23% 1843 

Kroatië 421 520 554 528 654 21,41% 716 

Frankrijk 428 429 498 490 :   : 

Tsjechië 486 478 443 461 476 7,77% 330 

Duitsland 1.192 470 526 553 464   : 

Servië 344 335 429 449 453 50,11% 1504 

Roemenië 222 237 325 324 441 55,33% 172 

Portugal 314 421 240 240 216 12,04%   

Griekenland 92 149 139 204 190 16,32% 740 

Denemarken 36 44 46 49 52 21,15%   

Letland 39 51 : 44 49 10,20% 28 

Slovakije 44 17 32 36 38 10,53% 1 

Oostenrijk 23 22 27 30 :     

België 69 13 18 25 :   90 

Verenigd 
Koninkrijk 19 17 : 24 :   : 

Macedonië 48 51 23 24 23 21,74% : 

Zweden 4 0 0 2 15 13,33% 74 

Slovenië 5 7 12 14 13 23,08% 16 

Noorwegen 3 3 2 4 6 16,67% : 

Cyprus 5 5 9 9 5 0,00% 53 

Nederland 8 3 3 5 5 20,00% : 

Estland 0 4 6 5 4 0,00% 0 

Finland 2 1 1 1 1 0,00% : 

Ierland 0 0 1 0 0   : 

Litouwen 1 1 1 0 0   0 

Malta 0 0 0 0 0   0 

Ijsland 0 0 : 0 0   0 

Luxemburg : : : : :   : 

Zwitzerland : : : : :     
 



 

 Pruimen  

Het areaal biopruimen is in België beperkt en het  officiële Belgische .areaal 
staat gelijk aan het Vlaamse. Wellicht is dit een onderschatting en is ook 
hier geen aangifte uit Wallonië.  Het volume pruimen in 2020 was 59 Ton. 
(Eurostat)  Het grootste deel wordt dus geïmporteerd.  
Op de Belgische markt komen vooral pruimen uit: Spanje, Italië, Frankrijk, 
Nederland en vanuit het Zuidelijke halfrond:  Argentinië, Chilli en Zuid-
Afrika.  
 
Pruimen Ha   2016 2017 2018 2019 2020 

België 

Biologisch 4 2 3 3   

Omschakeling 0 1 1 9   

Totaal 4 4 4 12   

Vlaanderen 

Biologisch 3,91 2,47 2,71 2,76 3,92 

Omschakeling 0 1,06 1,2 8,99 1 

Totaal 3,91 3,53 3,91 11,75 4,92 

Aandeel binnen 
België 

100% 100% 100%% 100%   

 

Ha Pruimen 
Bio en I.O 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aandeel in 
omschakeling 
in 2020 

Gekend 
volume 
2020 

Frankrijk 1.847 2.057 3.459 3.328 :   : 

Polen 1.768 1.476 1.457 1.247 20.337 10,96% 1270 

Roemenië 2.432 2.568 2.991 3.346 3.627 37,88% 3960 

Bulgarije 3.167 2.741 4.211 3.259 3.261 34,13% 7724 

Italië 686 1.227 1.309 1.329 1.371 14,88% : 

Tsjechië 1.011 1.126 849 876 924 12,66% 890 

Kroatië 801 725 869 917 923 23,19% 528 

Turkije 461 765 460 561 909 17,16% 5583 

Servië 639 772 862 843 698 34,53% 10686 

Hongarije 365 387 429 556 558 35,66% 467 

Spanje 470 412 441 434 478 14,02% 5130 

Duitsland 644 294 329 346 281   : 

Griekenland 32 78 85 108 114 22,81% 618 

Macedonië 49 100 63 73 97 45,36% : 

Letland 38 52 : 134 62 3,23% 30 

Slovakije 143 64 63 64 61 19,67% 16 

Noorwegen 45 45 51 53 53 18,87% : 

Portugal 23 44 32 45 36 38,89%   

Oostenrijk 34 40 40 41 :     

Denemarken 
10 12 13 24 19 15,79%   



 

Cyprus 32 23 25 25 15 0,00% 118 

België 4 4 4 12 :   59 

Verenigd 
Koninkrijk 24 50 : 11 :   : 

Slovenië 6 9 10 9 9 11,11% 9 

Nederland 9 8 7 7 8 0,00% : 

Litouwen 1 7 2 6 7 42,86% 4 

Estland 6 5 5 4 4 0,00% 0 

Zweden 1 0 0 3 4 0,00% 8 

Finland 4 4 2 3 2 0,00% : 

Ierland 1 1 1 1 1 0,00% : 

Malta 0 0 0 1 0   0 

Ijsland 0 0 : 0 0   0 

Luxemburg : : : : :   : 

Zwitzerland : : : : :     

 

 Perziken 

Het areaal perzik is minimaal in België. Op de Belgische markt zijn er 
perziken van vooral Spanje, Frankrijk en Italië of uit het Zuidelijk halfrond, 
vb. Zuid-Afrika.  
 
Perziken Ha   2016 2017 2018 2019 2020 

België 

Biologisch 0 0 0 0   

Omschakeling 0 0 0 0   

Totaal 0 0 0 0   

Vlaanderen 

Biologisch 0,35 0,06 0,06 0,06 0 

Omschakeling 0 0,14 0,14 0,14 0,14 

Totaal 0,35 0,2 0,2 0,2 0,14 

Aandeel binnen 
België 

          

 
 

HA Perzik 
Bio en I.O.  

2016 2017 2018 2019 2020 
Aandeel in 
omschakeling 
in 2020 

Gekend 
volume in 
2020 (Ton) 

Italië 1.907 2.236 2.466 2.574 2.474 20,57% : 

Spanje 575 690 891 1.038 1.134 38,54% 8934 

Frankrijk 418 442 642 806 :   : 

Bulgarije 297 228 284 267 248 31,45% 784 

Griekenland 
86 88 71 135 155 35,48% 1508 

Turkije 148 220 308 269 147 52,38% 1306 



 

Hongarije 68 70 67 144 138 46,38% 209 

Polen 129 161 152 113 107 5,61% 34 

Roemenië 19 38 111 79 90 64,44% 50 

Kroatië 48 48 44 45 55 20,00% 25 

Oostenrijk 34 37 40 38 :     

Portugal 20 24 21 28 45 53,33%   

Tsjechië 28 24 20 18 18 11,11% 21 

Macedonië 13 19 24 13 13 76,92% : 

Slovakije 7 3 0 2 11 9,09% 0 

Slovenië 10 10 9 9 8 0,00% 27 

Servië 3 1 1 4 2 0,00% 58 

Cyprus 7 0 1 1 1 0,00% 4 

Denemarken 
0 0 0 0 0     

Estland 0 0 0 0 0   0 

Ierland 0 0 1 0 0   0 

Letland 0 0 : 0 0   0 

Litouwen 0 0 0 0 0   0 

Luxemburg 0 0 0 0 0   0 

Malta 0 0 0 0 0   0 

Nederland 0 0 0 0 0   0 

Finland 0 0 0 0 0   0 

Zweden 0 0 0 0 0   0 

Ijsland 0 0 : 0 0   0 

Noorwegen 0 0 0 0 0   0 

België 0 0 0 0 :     

Duitsland 0 0 : : :   : 

Zwitzerland : : : : :     

Verenigd 
Koninkrijk 0 0 : 0 :   : 

  



 

4 Noten 
Het Belgische areaal noten is de laatste jaren sterk geëvolueerd, zowel in 
Vlaanderen als Wallonië.   
 
Noten 
(hazelnoten, 
walnoten) 
Ha 

  2016 2017 2018 2019 2020 

België 

Biologisch 14 43 44 74   

Omschakeling 3 15 26 20   

Totaal 17 57 70 94   

Vlaanderen 

Biologisch 1,68 6 7,09 9,95 15,43 

Omschakeling 1,97 5,87 12,24 13,72 11,15 

Totaal 3,65 11,87 19,33 23,67 26,58 

Aandeel 
binnen België 

21,47% 20,82% 27,61% 25,18%   

 
 

HA Noten 
Bio en I.O 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aandeel in 
omschakeling 
In 2020 

Gekend 
volume 
2020 (Ton) 

Spanje 135.660 146.978 168.255 170.239 196.941 25,55% 71965 

Italië 40.665 47.452 50.244 50.612 53.097 15,73% : 

Turkije 13.577 45.281 62.423 63.389 45.340 50,29% 45234 

Portugal 16.451 24.435 12.992 19.196 21.345 26,77%   

Frankrijk 11.282 12.317 13.957 15.147 :   : 

Bulgarije 18.484 17.985 15.520 14.135 12.744 7,06% 1972 

Kroatië 5.146 6.401 7.401 8.576 9.352 39,69% 549 

Roemenië 1.156 1.897 3.073 4.041 5.409 52,54% 825 

Hongarije 1.286 2.049 2.141 3.324 3.213 38,19% 397 

Oostenrijk 1.067 1.432 1.501 1.603 :     

Griekenland 
436 585 772 1.523 1.327 60,96% 1529 

Slovakije 619 843 958 1.017 1.033 7,74% 6 

Polen 1.200 1.204 896 782 666 11,86% 803 

Duitsland 278 179 321 332 556   : 

Slovenië 172 238 290 333 386 27,72% 46 

Macedonië 155 169 181 225 306 67,65% : 

Cyprus 216 222 239 229 231 9,96% 520 

Tsjechië 171 189 132 176 152 13,82% 71 

Zwitzerland 117 122 156 164 151     

België 17 57 70 94 :   124 

Servië 22 23 63 44 63 68,25% 27 

Denemarken 
22 26 25 28 53 24,53%   



 

Litouwen 74 71 78 72 23 8,70% 2 

Nederland 9 17 18 17 17 0,00% : 

Ierland 3 2 3 3 7 28,57% 16 

Estland 0 0 0 0 0   0 

Verenigd 
Koninkrijk 0 0 : : :   : 

Letland 0 0 : 0 0   0 

Malta 0 0 0 0 0   0 

Finland 0 0 0 0 0   0 

Zweden 0 0 0 0 0   0 

Ijsland 0 0 : 0 0   0 

Noorwegen 0 0 0 0 0   0 

Luxemburg : : : : :   : 

  
  



 

5 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 
en de regelmatige contacten kunnen we wel een indicatie geven. Een 
vraagmarkt heeft op zich een positief effect voor de producent op niveau 
van prijs. Een overaanbod zou negatief kunnen zijn, voor pitfruit heeft heeft 
het buitenlandse aanbod al een impact.  
Een trage maar zekere groei in functie van de toenemende vraag blijft 
aangeraden. Voor steenfruit en noten moet het aanbod eerst aanzienlijk 
toenemen vooraleer afzet naar bepaalde marktspelers mogelijk is.   
 
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.  

 Omschakelingsperiode 

Vooraleer fruit (meerjarige teelten) als biologisch kan verkocht worden, 
moet de plantage een omschakelperiode van 3 jaar voor de oogst 
ondergaan. Dit 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.  
Meestal wordt de omschakeling voor appel meestal in augustus gestart. De 
oogst van september wordt dan gangbaar verkocht. De 2 daarop volgende 
oogsten kunnen dan als “in omschakeling” verkocht worden. De 4e oogst na 
de omschakeling is volwaardig biologisch.  
Het onderscheid tussen éénjarige teelten en meerjarige volgt 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.  
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Het is dan ook belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de 
vermarkting van het omschakelfruit.  
In de praktijk wordt echter niet alle fruit uit 2de en 3de jaar omschakeling 
ook effectief als omschakelingsproduct verkocht. Consumenten zijn niet 
steeds op de hoogte wat omschakeling is en het vermarkten van een 
omschakelingsproduct is daardoor soms moeilijker. Het gebeurt dan ook 
dat een deel van de omschakelingsproducten nog als gangbaar vermarkt 
worden. Zo zien we bij peren dat er een inschatting gemaakt wordt op basis 
van het oogstvolume en de termijn dat een product in bewaring moet. 
Wanneer de geschatte bewaringstermijn te lang is en dus de kwaliteit 
hierdoor onder druk komt te staan, wordt er liever gekozen om 
omschakelinsgproducten af te zetten naar industrie of naar gangbaar. Voor 
pitfruit is er immers een afspraak in het netwerk van Belgische telers om 
eerst het biofruit te verkopen vooraleer de omschakelingsproducten 
worden aangeboden.  
  
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 wordt wel eens omschakelfruit 
opgenomen. Voor grotere retailers is dit nog complexer. Belorta wil met het 
nieuwe label Earth hieraan tegemoet komen.  
In slechte oogstjaren, bij gebrek aan voorraad is het eveneens realistischer 
om een omschakelingsproduct aldus te verkopen. Een buitenlands bio-
aanbod krijgt echter vaak voorrang op een binnenlands 
omschakelingsproduct. Dit werkt remmend om de kansen voor 
omschakelaars.  
 
Daarnaast bestaan er ook mogelijkheden bij verwerkers van residuvrij fruit. 
De sector van de gangbare babyvoeding is hier vaak vragende partij. Echter 
ook vanuit geïntergreerde teelt wordt hier sterk op in gezet.  
Gezien 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. De 
afzetcoöperaties hebben hier vaak ervaring mee en kunnen individuele 
telers helpen. 
 
BioForum en Bio Zoekt Boer ondersteunen omschakelaars, ook met 
omschakelbrochures.  

 Netwerken fruittelers 

Binnen de biosector zijn er verschillende bedrijfsnetwerken waar boeren 
kennis kunnen uitwisselen. Het netwerk tussen de pitfruittelers is zeer 
sterk en hierbij is ook kennisuitwisseling met de gangbare telers. Ook de 
adviseurs van zowel PC Fruit (Renske Petré) als FruitConsult (Matty Polfliet) 
zijn nauw betrokkken bij het netwerk.   



 

Voor een sterke sector is het belangrijk dat ook nieuwe telers hun weg 
vinden naar het netwerk, zeker tijdens de coronaperiode was het niet 
evident om fysiek samen te komen en ook het netwerk met de nieuwere 
telers te verweterken.  
Internationaal is er eveneens kennisuitwisseling via het BioObstforum, 
tussen telers van 6 landen.   

Verschillende telers zijn ook op vlak van afzet verenigd in de coöperaties, 
zoals BFV, Belorta en REO. (Zie Afzetkanalen) Het werken met coöperaties 
heeft voordelen in afzet. De coöperaties verenigen het aanbod uit België en 
in beperkte mate ook nemen ze ook aanbod uit Nederland op om hun 
klanten (deels export, deels supermarkten) zo lang mogelijk te kunnen 
bedienen en een goede relatie te kunnen opbouwen. De toekomstige fusie 
tussen BFV en Belorta zorgt voor bezorgdheid, het is afwachten welke 
impact dit zal hebben op de verkoop van lokaal fruit (vooral pitfruit).  Het 
aanbod steenfruit is nog te beperkt, al is er wel een aanbod kers via de 
coöperaties.  

 Geïntegreerde teelt,  residue vrije producten en teelt zonder 
behandeling 

Sinds 2014 is alle pitfruitteelt in België volgens de principes van 
geïntegreerde teelt (IPM, integrated pest management). Concreet houdt dat 
in dat de gangbare fruitteelt al een hele weg heeft afgelegd en actief werk 
maakt van het reduceren van de gebruikte bestrijdingsmiddelen.  
Technieken uit de biologische landbouw dienen hierbij als inspiratie en 
voorbeeld. Zo zal binnen IPM zo lang mogelijk gewerkt worden met 
biologische bestrijdingsmiddelen en bij bedreiging van de oogst door 
plagen, zullen nog chemisch synthetische middelen ingezet worden.  
Deze ontwikkeling is algemeen positief te noemen en bio blijft een 
voorloper. Toch zit er ook een bedreiging in deze ontwikkeling. De IPM-
producenten zelf zijn bewust van de weg die is afgelegd, maar zijn zich niet 
altijd bewust van het verschil dat er nog is met bio. De meerwaarde van bio 
wordt in communicatie geminimaliseerd. De nadruk ligt op de preventieve 
maatregelen en niet op de middelen die nog zijn toegestaan.   
Er blijven absoluut wezenlijke verschillen tussen geïntegreerde teelt en 
biologische teelt… Biologische boeren kunnen geen gebruik maken van 
deze terugvalbasis en zullen dus veel actiever inzetten op de preventie van 
plagen. De stap naar bio lijkt kleiner geworden, maar vergt nog steeds een 
andere aanpak.  
Daarnaast is er ook een tendens naar meer residuvrije producten. Daarbij 
worden de chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen vooral ingezet aan 
de opstart van het seizoen, nog voor er bloesem is, en wordt er verdere 
opvolging gegeven met biologische bestrijdingsmiddelen. Op die manier 
wordt zo veel mogelijk residu in het eindproduct vermeden.  
Tot slot zijn er ook bedrijven die communiceren dat ze geen 
bestrijdingsmiddelen gebruiken, zonder aan bijkomende normen te 
voldoen die in bio gelden of in elk geval zonder dit onafhankelijk te laten 
controleren.  



 

Voor veel consumenten is de productiewijze minder belangrijk en is vooral 
het eindproduct en de eventuele aan- of afwezigheid van residu 
doorslaggevend.  Het diverse aanbod met hun eigen klemtonen creëert een 
onduidelijkheid voor consumenten.   
Het is dan ook een uitdaging voor de biosector om voorloper te blijven op 
vlak van milieuvriendelijke aanpak en de meerwaarde daarvan ook naar 
buiten brengen (en te valoriseren). Eventuele afzwakking van wetgeving 
voor bio zou afbreuk doen aan de voortrekkersrol die de sector al decennia 
opneemt. Het is net een uitdaging om juist in deze sector verder het 
voortouw te nemen en fruitteelt algemeen nog verder te laten evolueren op 
het vlak van biodiversiteit.  In de praktijk blijkt ook dat fruittelers die de 
stap van geïntegreerde teelt naar bio zetten toch een switch moeten maken 
in hun denkwijze.  

 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 bepalde plagen. Permanent 
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.  

De behandeling van schurft bij appel en peer is binnen bio sterk 
geëvolueerd. Sinds maart 2016 is het gebruik van Curatio toegelaten in 
België, het product was al langer erkend in de omliggende landen. Het 
product is enkel toegelaten voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en 
indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere 
manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd (Max 120 dagen).  

De zaagwesp, dat mogelijk een toenemend probleem zal vormen, mag in 
België nog niet bestreden worden met Quassia-Extract -MD. De telers zijn 
hiervoor wel vragende partij.  

Ook de boswants vormt in pitfruit een toenemend probleem. Door 
verschuivingen in het klimaat is er eveneens een toenemend risicio op 
Botrytis, dat tot aanzienlijke oogstverliezen kan leiden.  

Voor 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, dit is arbeidsintensief. 



 

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

 Bestuiving 

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 appels. Peren vallen bij 
honingbijen minder in de smaak, hierbij spelen ook de zweefvliegen een 
belangrijke rol in de bestuiving. Het insectenbestand is in de afgelopen 
decennia echter drastisch achteruit gegaan. Uit onderzoek blijkt dat het 
insectenbestand over een periode van 27 jaar maar liefts met 75% gedaald 
is in massa. 3 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 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 boomgaard met pitfruit is voor bestuivers slechts 
gedurende enkele weken in het voorjaar een bron van voedsel. 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.  

 Biodiversiteit 

Om meerdere redenen is het voor fruittelers aangewezen om werk te maken 
van een sterke biodiversiteit. Zo is het onderhouden van een bloeiboog 
relevant ter indersteuning van de bestuivers (zie hoger), 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 en 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.  
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 Afzetkanalen 

De afzet van bioappel en peer verloopt voornamelijk via 3 kanalen: 
Belgische fruitveiling (BFV), Biovibe en Belorta. Supermarktketens, 
distributeurs en verwerkende bedrijven kopen het Belgisch pitfruit aan via 
deze kanalen, eventueel ook rechtstreeks bij de producent of via een 
inpakstation of aankoopcentrale uit de eigen groep. Een deel van de afzet 
verloopt ook rechtstreeks naar consument.  
Op het schema hieronder worden de diverse afzetkanalen voor biologische 
appel en peer schematisch weergegeven.  
De Belgische appels blijven bijna uitsluitend op de binnenlandse markt, 
hiervan is geen belangrijke export meer gekend (als onverwerkt product). 
Dit is te wijten aan enerzijds een blijvende groei in binnenlandse afname 
en anderzijds een toenemende productie in andere Europese landen (zie 
hoger). De prijs-kwaliteitsverhouding van de Belgische appel is 
onvoldoende concurrentieel voor export, tenzij voor specifieke variëteiten.   
Voor peren (en vooral voor Conférence). 60 à 70 % van de Belgische peren 
worden geëxporteerd, vooral naar Duitsland, (Noord-)Frankrijk, Oostenrijk,  
Scandinavische landen en ook naar Nederland, vooral in functie van re-
export (via o.a. OTC). De export naar Duitsland is vooral als industriefruit. 
 
Telers die inzetten op verkoop B2B, hebben vaak als voordeel dat ze het 
breder spectrum van de oogst kunnen afzetten (alle maten) en hebben 
daardoor gemiddelend betere prijs/kg. Ze kunnen de afzet en de bewaring 
relatief goed inplannen, mits goede dialoog met de winkeliers. In de 
praktijk gaat dit echter zelden gepaard met afnamegaranties.  
 
Over het algemeen verkopen veel bioboeren (deels) via de korte keten. Voor 
bedrijven die enkel inzetten op pitfruit kan dit interessant zijn voor een 
korte periode.  
Verkoop via de korte keten heeft als voornaamste voordelen: prijszetting 
door de boer, minder logistiek en rechtstreeks contact met de klanten (en 
dus ook feedback en waardering). Korteketenverkoop kan voor pitfruit 
vooral interessant zijn als de teler gaat samenwerken met verdelers van 
abonnementsformules en marktverkoop. Ook oogstdagen voor klanten na 
de grote pluk, kan financieel interessant zijn.  
 



 

 
 
 



 

 Prijsvorming 

De prijs van pitfruit is sterk afhankelijk van het seizoen en de 
beschikbaarheid binnen het seizoen. Jaren met lagere oogst kennen een 
hogere prijs, maar de lichte prijsstijging is onvoldoende om het 
inkomensverlies voor de producenten te compenseren. Het klimaat vertaalt 
zich in de portemonnee van de boer. De prijsdruk en prijsschommelingen 
zijn in bio kleiner dan in gangbaar. De schaalgrootte van het bedrijf heeft 
eveneens invloed op de prijs die nodig is om de kosten van de boer te 
dekken. Hierdoor zijn er ook prijsverschillen tussen de landen. Belgische 
appels en peren worden niet als de goedkoopste gezien, wel als 
kwalitatieve.  De prijs verschil ook per variëteit en per kaliber, de 
prijsverschillen tussen de variëteiten is de verminderd.  
Omschakelingsproducten zijn erg moeilijk te vermarkten en krijgen niet 
altijd de juiste prijs, met de toename van het aanbod wordt dit nog een 
grotere uitdaging.  
De prijs komt tot stand door bemiddeling bij ontmoeting tussen vraag en 
aanbod (de dagverkoop). De verkoop via bemiddeling vereist wel dat er 
goede afspraken worden gemaakt op het gebied van productie- en 
verkoopsplanning. In de praktijk staat het Belgische aanbod in 
concurrentie en dus onder prijsdruk door het buitenlandse aanbod. Het is 
nog afwachten welke impact de stijgende energieprijzen zullen hebben op 
de prijs. Impact op productiekost is beperkt, voor de bewaring heeft de 
energiekost echter een grote impact. Dit kan er toe leiden dat 
omschakelingsfruit sneller zal verkocht worden voor verwerking aan het 
begin van het seizoen, aan een snelle verkoop kan een teler soms meer 
overhouden dan wanneer hij wacht op hogere prijzen, maar ook de 
bewaarkosten in rekening moet brengen.   



 

 Bewaring en verlengen van het seizoen 

In de gangbare fruitteelt is het productievolume zo hoog dat er het jaar 
rond aanbod is, maar dus ook het jaar rond producten in bewaring. Deze 
gangbare appelen en peren. Gangbaar pitfruit wordt behandeld met 
Smartfresh (1-methylcyclopropene)  om de rijping te vertragen, dit is niet 
toegelaten in bio. De bewaring is dus afhankelijk van enerzijds de keuze in 
variëteiten en anderzijds de opslagruimte.  
Het seizoen wordt verlengd door bewaring in zuurstofarme bewaarcellen 
(ULO).   
Een behandeling die in bio wel toegelaten is, is de heetwaterbehandeling. 
Deze is omslachtig en daardoor nog niet wijdverspreid. De behandeling 
voorkomt infecties na de oogst. Er zijn echter ook risico’s aan verbonden. 
Als temperatuur en de duur van de behandeling onvoldoende zijn 
afgestemd op het ras kan er oppervlakkige beschadiging van de schil 
voorkomen en ontstaan er zo nieuwe kansen op infectie.  
Aangezien het aanbod pitfruit groeit, neemt ook de bewaartermijn toe en is 
de periode van beschikbaarheid langer. Het risico op slechte bewaring 
en/of kwaliteitsverlies op einde van de bewaringsperiode is daardoor groter 
aan het worden.  
Seizoensgebonden consumptie wordt via diverse kanalen gepromoot. In 
realiteit wordt het seizoen voor heel wat teelten maximaal gerokken of is er 
zelfs jaarrond aanbod via combinatie met producten van het zuidelijk 
halfrond.  
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.  
Voor pitfruit is een consument gewoon dat het jaar rond beschikbaar is, 
voor bio is er nog wel een breuk in beschikbaarheid van lokaal product.  
Voor appel en peer wordt de continuïteit ook gevraagd op niveau van de 
variëteit, maar de bewaringsmogelijkheden verschillen per variëteit. 
Sommige variëteiten zijn kort beschikbaar, zij worden dan ook als eerste 
aangeboden.  Een duurzame continuïteit in aanbod hoort dus ook een 
opvolging van variëteiten te bevatten.  

 Verpakking 

De wetgeving vereist dat biologisch fruit dat parallel verkocht wordt met 
gangbaar fruit op een duidelijke manier gescheiden moet worden zodat 
vermenging uitgesloten wordt. Op die manier wordt de garantie gegeven 
dat een klant die biologisch fruit wenst te kopen ook effectief biologisch 
fruit koopt. In theorie kan een winkel die een gelijkaardig product aanbiedt 
in zowel gangbare als biologische versie de keuze maken het gangbare fruit 
verpakt aan te bieden. In de praktijk gebeurt dit niet omwille van twee 
redenen: enerzijds is het volume gangbaar fruit veel hoger in die winkels en 
anderzijds bestaat er steeds de kans dat een klant/medewerker de 
verpakking opent en zo gangbaar fruit tussen het biofruit zou leggen. In de 
praktijk wordt dus het biofruit in deze gemengde winkels verpakt 
aangeboden.  



 

Klanten die kiezen voor bio doen dit o.a. omwille van ecologische redenen. 
Bijkomende verpakking kan een drempel vormen, zeker voor deze klanten. 
Het is een aandachtspunt om zo veel mogelijk te kiezen voor ecologish 
verantwoorde verpakking.  

Een sticker wordt sinds de herziening van de Europese bioverordening niet 
meer beschouwd als verpakking en is dus niet voldoende om aanbod te 
scheiden. Hetzelfde geldt voor “natural branding”.  

Verpakking kan ook vermeden worden door bepaalde producten niet 
parallel aan te bieden en enkel biologisch aan te bieden. Verpakking vormt 
geen probleem in winkels die uitsluitend biologisch fruit aanbieden. Daar is 
geen risico op vermenging en dus geen aanleiding tot verpakking. 
Consumenten die kiezen voor een breed aanbod bio, kopen ook meestal 
aan in gespecialiseerds biowinkels of biosupermarkten.  

 Lokaal versus internationaal aanbod 

Er is toenemende aandacht voor lokale consumptie en ook binnen een 
verkooppunt wordt herkomst steeds duidelijker gecommuniceerd. Wie 
duurzaam wil consumeren let hier ook op bij het inkopen. Na binnenlandse 
producten wordt gekozen voor producten uit de buurlanden.  De 
fruitproductie in de omliggende landen neemt net als in België toe.  
Indien aankopers voorrang blijven geven aan binnenlandse producten 
hoeft dit geen bedreiging te zijn, in de praktijk zien we echter dat lokaal 
door supermarkten wel als belangrijk verkoopsargument wordt beschouwd, 
maar dat ze deze lijn niet altijd doortrekken voor hun aanbod bio.  

 Export 

De Belgische bioperen worden voor 60 à 70 % geëxporteerd. Het is ook 
gangbaar een gekend export product. Voor appel is er bijna geen export.  

 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, pattiserie, … 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 pitfruit gaat het dan bv. om vruchten die te groot zijn, onvoldoende 
gekleurd of met lichte schade aan de schil, … Aan het begin van het 
seizoen is het gemiddeld 10 % van een volume, na bewaarperiode kan dit 
toenemen tot 20%.  
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 
zetten sterk in op teelt in functie van verwerking en bieden deze producten 
aan tegen lage prijzen.  
De keuze voor een lokaal product weegt bij de meeste verwerkende 
bedrijven niet door ten aanzien van de meerprijs.  Een duidelijke 
vermelding van herkomst van de ingrediënten op de producten zou hierbij 
wel een positief effect kunnen hebben.  
In de huidige context is de kans klein dat er teelt in functie van industrie 
ontstaat in Vlaanderen, een geschikte afzet van niet-conforme producten 
en tijdelijk overaanbod tegen een redelijke prijs is echter wel noodzakelijk. 
Verschillende fruitproducenten kiezen om zelf een deel van hun fruit te 
(laten) verwerken voor rechstreekse verkoop. Vanuit de verwerkende 
industrie is er wel een duidelijke vraag naar meer aanbod.  
In functie van industriefruit telen kan enkel bij garantie van voldoende 
afname tegen correcte prijs.  
Enkele verwerkende bedrijven die afhankelijk zijn van het aanbod hebben 
de laatste jaren ook inspanningen geleverd om teeltcontracten af te 
sluiten.  
 
In het kader van Bio Zoekt Boer en Bio Zoekt Keten werd een studie 
uitgevoerd over industriefruit met daarin o.a. een overzicht van de 
geschikte variëteiten voor industrie en een rendabiliteitsberekening. 4 
 

 Instrumenten Vraag en aanbod 

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

- Telers: Type bedrijf = boer + Teelten en vee = Fruit (opties: pitfruit, 
steenfruit, .. )  

- Voor verwerking van fruit: Gecertificeerde loondiensten: verwerken, 
persen, …  

- Voor opslag van diepvries fruit: gecertificeerde loondiensten: opslag 
– diepvries 

- Voor potentiele afnemers: Type bedrijf = Voedingsbedrijf – bereider + 
biologische voedingsproducten: fruit & fruitbereidingen (eventueel 
verder te specifiëren; zie ook dranken: sappen.  

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

                                                 
4 Zie: 

http://www.bioforumvlaanderen.be/sites/default/files/brochure%20indust

riefruit_2017.pdf 
 

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


 

Ook op de site van Biowallonie www.biowallonie.be vind je onder “outils” 
een overzicht van alle gecertificeerde bedrijven en kan je filteren op 
fruitteelt.  

6 Conclusie 
De fruitsector in Europa is sterk aan het ontwikkelen en zal verder kunnen 
inspelen op de vraag. Vanuit de Belgische producenten moet voornamelijk 
gekeken worden naar het verder versterken van de afzet, met 
samenwerkingsverbanden en engagementen van afnemers op lange 
termijn.  
Het aanbod pitfruit is voldoende met mogelijkheden tot stapsgewijze groei.   
Voor steenfruit en noten is er nog een groot groeipotentieel. Voor steenfruit 
is de teelt en bewaring echter delicaat, het is dus aanbevolen om deze 
teelten als onderdeel te zien van een gediversifieerd bedrijf.   
  

http://www.biowallonie.be/


 

7 Bronnen & relevante links 
Dit marktoverzicht is opgemaakt op basis van diverse interviews 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 
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) 
 

Die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) verzamelt relevante 
landbouwgegevens van Duitsland en partnerlanden. Gegevens worden 
gepubliceert via een jaarlijkse “Markt Bilanz Öko-Landbau” en via login op 
https://www.ami-informiert.de/ 
 
Sectororganistaies BioForum vzw en BioWallonie verzamelen ook steeds 
relevante info . Zie www.BioForum.be en www.biowallonie.com 
 
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
https://www.ami-informiert.de/
http://www.bioforum.be/
https://www.biowallonie.com/wp-content/uploads/2017/04/BIOW-4965-ITBIO-23_CORR_24-08.pdf
http://www.biobedirjvengids.be/
mailto:info@biozoektketen.be

