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Voorwoord 
 
De vraag naar biologische producten blijft wereldwijd groeien. De globale biologische 
markt was in 2019 106 miljard euro waard, waarvan 43% in Europa wordt gerealiseerd. 
De belangrijkste markten zijn de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk. In 
Denemarken is het marktaandeel bio het grootst (12,1%) en zijn de biobestedingen het 
hoogst (344 euro/capita). In Frankrijk groeide de markt het snelst met 13,4%.  
 
In 2019 werd er in totaal 779 miljoen euro aan biologische producten besteed in heel 
België. Dit betekende een groei van 4%. Het aandeel van Vlaanderen hierin is 305 
miljoen euro, wat een groei van 4% betekent ten opzichte van 2018. De definitieve cijfers 
voor 2020 zijn nog niet bekend, maar ook daar verwachten we een verdere groei van de 
biobestedingen. Wanneer we verder kijken naar de Vlaamse biobesteding in het 
assortiment versproducten is het segment AGF (39%) het belangrijkste, gevolgd door 
zuivel (25%) en vlees/vis/ei (19%). 
Ook het marktaandeel nam toe tot 2,6% van de totale Vlaamse bestedingen aan verse 
voeding. Het marktaandeel en de groei ervan verschilt sterk tussen de verschillende 
productsegmenten. Het grootste marktaandeel blijven we zien bij de vleesvervangers, 
maar het aandeel neemt geleidelijk af. Daarop volgen de eieren met een marktaandeel 
van 8,6%. In Wallonië is dit marktaandeel zelfs 24%. 
 
Zowel de productie als de consumptie van biologische voeding neemt langzaam toe. 
Hoewel het marktaandeel klein blijft, biedt dit zeker en vast nog kansen voor Belgische 
landbouwers en voedingsbedrijven in bepaalde sectoren. In deze marktstudie geven 
we een overzicht van de huidige situatie in de sector van biologische eieren. Wat zijn 
de kansen voor deze bepaalde sector en waar liggen de knelpunten? Om dat goed in 
beeld te brengen, kijken we niet alleen naar de Vlaamse en Belgische context, maar ook 
naar wat er in Europa gebeurt. Voor de inhoud van deze marktstudie werd gebruik 
gemaakt van zowel openbaar beschikbare informatie en data, als informatie uit 
gesprekken met betrokken marktdeelnemers. Deze marktstudie werd uitgevoerd in 
het kader van het project Bio zoekt Keten.  
Een marktstudie geeft nooit een volledig overzicht en is een momentopname in een 
groeiende sector. 
 
 
 
 
 

Sofie Vandewijngaarden 
Adviseur voedingsbedrijven en ketenontwikkeling 

BioForum 
Maart 2021 
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Internationale markt voor biologische eieren 

1.1 Algemeen 
De Europese productie van biologische eieren is de afgelopen jaren sterk toegenomen met 
een gemiddelde jaarlijkse groei van 10%. Sinds 2010 is het aantal biologische leghennen meer 
dan verdubbeld, van 12 miljoen leghennen in 2010 tot bijna 28 miljoen leghennen in 2019.  
6,2% van de leghennen binnen de EU waren in 2019 biologisch, ten opzichte van 5,4% in 2018. 
 
Grafiek 1: Evolutie van het totaal aantal biologische leghennen in de EU-28 (Bron: Eurostat) 

 
 
Vooral in Frankrijk, Spanje, België en Duitsland groeide het aantal biologische leghennen 
bijzonder sterk. Die groei zien we in mindere mate ook in andere Europese landen.  
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Grafiek 2: Evolutie van het aantal biologische leghennen in een aantal Europese landen 
(Bron:Eurostat) 

 
 
Duitsland was lange tijd koploper, maar werd in 2018 ingehaald door Frankrijk die een zeer 
grote omschakelgolf kende de afgelopen jaren. In Frankrijk en Duitsland werden 
respectievelijk ongeveer 7,7 en 6 miljoen biologische leghennen gehouden in 2019. In alle 
Europese landen nam de productie van biologische leghennen ook toe in de voorbije jaren. In 
Denemarken heeft de biologische leghennenhouderij het grootste aandeel in de totale 
productie van eieren, van alle Europese landen. 32,1% van alle leghennen worden er biologisch 
gehouden.  
 
In veel landen vormen biologische eieren de productgroep met het hoogste aandeel in de 
bioverkoop.  
Het marktaandeel van biologische eieren in de detailhandel was lange tijd het grootst in 
Denemarken. Door de sterke groei in het legkippenbestand in Frankrijk, zijn zij nu koploper 
met een marktaandeel van 37,2% (2019). Ook in België hebben biologische eieren een hoog 
marktaandeel. In Vlaanderen en in Wallonië was dit in 2019 de categorie met het op één na 
hoogste marktaandeel (respectievelijk 8,6% en 24%). Dit marktaandeel is de laatste jaren 
sterk toegenomen, al werd in 2019 een lichte daling opgemerkt. 

 

 



 6 

Grafiek 3: Evolutie van het marktaandeel biologische eieren in de detailhandel, 2017 - 2019 (Bron: Fibl) 

 

 

1.2 Europa 

1.2.1 Verenigd Koninkrijk 
De verkoop van biologische producten in het Verenigd Koninkrijk kende een afname van 
2008 tot 2011 door de economische crisis. Sindsdien is de verkoop van bioproducten jaarlijks 
toegenomen met gemiddeld 5% tot 2019. In 2020 werd een opmerkelijke groei van 12,6% 
behaald, te danken aan de verkoop in de supermarkten (+12,5%) maar vooral door online 
verkoop (+36,2). De toename in verkoop is van toepassing voor alle productgroepen, met 
uitzondering van frisdranken en alcoholische dranken. 
In 2019 groeide de verkoop van biologische eieren in waarde met meer dan 12%. Het is 
hierdoor een van de sterkste groeiers. Bijna 10% van de verkochte eieren zijn biologisch. 
Ook de productie van biologische eieren neemt sinds 2013 weer geleidelijk aan toe.   In 2019 
nam het aantal geproduceerde bio-eieren zelfs toe met 29%. Ook in 2020 blijkt deze groei zich 
verder te zetten. 
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Grafiek 4: Evolutie van het aantal biologische leghennen en eieren in het Verenigd Koninkrijk, 2012 – 
2019 (Bron: Eurostat) 

 
 

1.2.2 Duitsland 
 
Omwille van de voortdurend toenemende vraag naar bio-eieren werden in de voorbije jaren 
veel nieuwe leghennenstallen gebouwd. Als gevolg hiervan werden in 2019 al 6 miljoen 
biologische leghennen gehouden. Dit is een verdubbeling in vergelijking met 2011. Het aantal 
leghennen neemt jaarlijks geleidelijk aan toe met 300.000 à 500.000 leghennen. In 2019 was 
11,5% van de leghennenplaatsen biologisch. 
 
Tabel 1: Aantal biologische leghennenplaatsen in Duitsland (x 1.000 dieren) en aandeel bio 
leghennenplaatsen in het totale Duitse leghennenbestand (Bron: BMEL) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Aantal 2953 3 435 3 729 4 044 4 305 4 751 5 056 5 404 5 690 
Aandeel % 7,4 8,2 8,4 8,7 9,1 9,9 10,4 10,9 11,5 

 
2020 was een uitzonderlijk jaar, de verkoop van biologische eieren nam toe met 17,4% ten 
opzichte van 2019. Zo werden er 1,38 miljard eieren verkocht, goed voor een waarde van 440 
miljoen euro. Deze groei had hoogstwaarschijnlijk nog hoger kunnen liggen als er meer 
aanbod was geweest aan de productiezijde. De vraag naar biologische eieren steeg in 2020 
immers sneller dan het aanbod. In de eerste helft van 2020 werden er 4,4% meer biologische 
eieren geproduceerd op boerderijen met 3.000 of meer plaatsen voor het houden van 
kippen. In de periode van juli tot november 2020 werd het niveau van vorig jaar zelfs met 
11,9% overschreden. In totaal werden tussen januari en november 2020 7,7% meer biologische 
eieren geproduceerd dan in dezelfde periode in 2019. Gemiddeld kwam 12% van de Duitse 
eierproductie in de eerste elf maanden van 2020 uit de biologische sector.  
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Het marktaandeel voor biologische eieren in de categorie verse voeding steeg van 2019 naar 
2020 van 14,3 tot 15,4 volume%. 
De verkoop van biologische eieren gebeurt grotendeels via de klassieke supermarkten en 
discounters die in 2020 een gelijk marktaandeel hadden. 
 
Grafiek 5: Aandeel van verschillende verkoopskanalen in de verkoop van biologische eieren in 2020 
(Bron: AMI) 

 
 
Ook bij het begin van 2021 lijkt het aanbod onvoldoende om aan de vraag naar biologische 
eieren te voldoen. Toch zijn er ook voor 2021 nieuwe leghennenhouders die op de biomarkt 
zullen komen en het is afwachten of na de huidige crisis het huidige consumptieniveau blijft 
behouden. 
 
De gemiddelde groothandelsprijzen van biologische eieren namen in 2020 toe. In kwartaal 4 
van 2020 was de richtprijs voor 100 biologische eieren maat M en L respectievelijk 27,93 en 
28,34 €. 
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Grafiek 6: Evolutie gemiddelde prijzen biologische eieren maat M en L per 100 stuks vanaf pakstation. 
(Bron: AMI) 

 
 
 

1.2.3 Frankrijk 
 
De productie van biologische eieren is meer dan verdrievoudigd sinds 2010. In 2019 waren er 
7.733.313 biologische leghennen in Frankrijk, goed voor meer dan 2 miljard biologische 
eieren. In 2020 zou 18% van de leghennen in Frankrijk biologisch zijn, de op één na grootste 
productiemethode. 
De biologische eierproductie is verspreid over heel Frankrijk, maar er zijn departementen die 
meer gespecialiseerd zijn. Bretagne en met name de Côtes d’Armor heeft een leidende positie. 
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Figuur 1: Geografische verdeling van biologische leghenbedrijven en eierproductie in Frankrijk, 2019 
(Bron: Agencebio) 

 
 
De thuisconsumptie van biologische eieren neemt jaarlijks toe, + 16,9% in 2020.  Het 
marktaandeel van bio-eieren in volume en waarde waren in 2019 respectievelijk 20 en 32%. 
Een op de 3 consumenten eet biologische eieren. Naar schatting is slechts 1% van de 
verkochte eieren van buitenlandse origine. 
 

1.2.4 Nederland 
Nederland kende de voorbije jaren een sterke groei van de productie. In 2019 werden er 3,8 
miljoen biologische leghennen gehouden (+67% in vergelijking tot 2010). Tussen 2010 en 2014 
schommelden de aantallen leghennen. Sinds 2015 nam het aantal opnieuw toe. 
In 2019 stond de markt voor biologische eieren zwaar onder druk met overschotten tot gevolg. 
Dit zorgde voor een prijsdaling. Nederland is erg gericht op export en de sterk groeiende 
sector in Europa zorgt er dan ook voor dat de biologische eiermarkt in Nederland hier erg 
gevoelig voor is. Ook zijn er andere concepten op de markt die concurreren met het bio-ei 
zoals het Beter Leven keurmerk en het Kipster-ei. 
In 2020 was er opnieuw een lichte daling in het leghennenbestand. Het aandeel biologische 
leghennen tov het totale leghennenbestand zit rond de 8%. 
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Tabel 2: Evolutie van het aantal bio leghennen en leghenbedrijven in Nederland, 2015-2020 (Bron: CBS) 

 
 
Bij biologische bedrijven wordt overwegend met contracten gewerkt. Door nieuwe afspraken 
met pakstations hebben ze in 2020 een inkomensverbetering gerealiseerd. In 2020 is door de 
coronacrisis de vraag naar eieren in supermarkten gestegen. Daarvan hebben vooral de 
prijzen van biologische eieren, vrije uitloopeieren en het Beter Leven keurmerk geprofiteerd. 
Dat heeft zich ook vertaald in hogere contractprijzen voor nieuw afgesloten contracten 
tussen legpluimveehouders en pakstations.   
 
Het marktaandeel biologisch is het grootst in de categorie eieren. Van de totale eieren-omzet 
in supermarkten nemen de biologische eieren 16,6 procent marktaandeel voor hun rekening. 
In 2019 werd er voor 57,3 miljoen euro aan biologische eieren verkocht, een toename van 14,1% 
ten opzichte van 2018. Deze cijfers houden geen rekening met de verkoop bij de discounters 
Aldi en Lidl. 
In 2020 werd het categoriemerk BioEggie gelanceerd door de Biologische Pluimvee 
vereniging. Er werd een uitgebreid marktonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de 
bekendheid van het biologisch ei bij de consument laag is. Meer dan 70% van de 
consumenten boven de 18 jaar weet niet wat de meerwaarde is van een biologisch ei.  Uit dit 
onderzoek werd ook vastgesteld dat er een onevenwichtige verdeling van de toegevoegde 
waarde in de keten is. Met dit categorie-merk ei wil men dan ook het marktaandeel van 
biologische eieren verhogen tot 20% in 2025, wat een verdubbeling betekent ten opzichte van 
2020. Ze willen dit bereiken door de communicatie naar de consument te vergroten. Een 
tweede doel is een eerlijke verdeling van de toegevoegde waarde binnen de keten. Alle 
schakels in de keten kunnen aandeelhouder worden: pluimveehouders, veevoderfabrikanten, 
leveranciers van leghennen, pakstations en retailers. 
Deelnemers die aandeelhouder zijn, hebben het recht het categoriemerk te gebruiken. De 
eieren van het categoriemerk kunnen als BioEggie eieren verkocht worden of als secundair 
merk voor een huismerk. 

1.2.5 Denemarken 
In 2019 werden in Denemarken 1.279.786 biologische leghennen gehouden.  In 2019 was het 
aandeel biologische leghennen gelijk aan 21%.  
De productie van biologische eieren is sinds 2018 wat afgevlakt, toch is bijna 27% van de 
geproduceerde eieren biologisch. 
 
Grafiek 7: Evolutie van het aantal geproduceerde biologische eieren en het totaal aan geproduceerde 
eieren in Denemarken, 2010 - 2019 (Bron: Statistics Denmark) 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal bio leghennen  
(incl. ouderdieren) 

2.574.829 2.818.692 3.210.893 3.634.022 3.790.294 3.703.785 

Aantal bio 
leghenbedrijven 

199 208 223 220 231 224 
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In 2019 was het waardeaandeel van bio-eieren ten opzichte van de totale bio-omzet 5%. 
 
Grafiek 8: Verdeling waardeaandeel biologische producten in Denemarken in 2019 (Bron: Denmark 
Statistics) 

 
 
De verkoop van biologische eieren neemt jaarlijks toe. In 2019 was dit een groei van 
4,2% in volume, in waarde was dit beperkt tot 0,9%. 

8 9 11 11 12

15 17 19

22 22

63

66 67 69 69 70

74 76 77

8
2

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

Biologische eieren (miljoen kg) Totaal  consumptie-eieren (miljoen kg)

34%

21%
10%

9%

9%

5%

12%

Groenten en fruit

Zuivel

Rijst, brood, pasta, bloem

Vlees en vis

Dranken

Eieren

Andere



 13 

Grafiek 9: Evolutie van de verkoop van biologische eieren in waarde en hoeveelheid in Denemarken, 
2010 - 2019 (Bron: Statistics Denmark) 

 
 

1.2.6 Oostenrijk 
 
Het leghennenbestand groeit jaarlijks, al is dit sinds 2016 een beperkte groei van 3 à 5% per 
jaar. In 2019 werden er 915.900 biologische leghennen geregistreerd.  
 
Het marktaandeel van biologische eieren bij de verkoop van eieren in de detailhandel is de 
laatste jaren toegenomen tot 13,9% in 2019. In 2020 is dit marktaandeel licht afgenomen door 
een algemene toename in de verkoop van eieren in de detailhandel. 
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Grafiek 10: Evolutie van het marktaandeel van eieren in Oostenrijk (volume%), 2016 - 2020 (Bron: AMA) 

 
 
 
De prijzen van biologische eieren zijn de laatste jaren toegenomen. In december 2020 was de 
gemiddelde groothandelsprijs vanaf het pakstation bijna 25,07 euro voor 100 stuks maat M. 
 
Tabel 3: Evolutie van de gemiddelde maandprijzen* voor biologische eieren maat M in Oostenrijk, 2017 
- 2020 (Bron: AgrarMarkt Austria) 

 2017 2018 2019 2020 

Januari 19,33 19,90 19,89 24,79 
Februari 19,26 19,97 20,42 24,83 

Maart 19,40 19,90 21,05 25,02 
April 19,31 19,96 20,57 25,04 
Mei 19,20 20,05 22,60 25,07 
Juni 19,16 19,85 24,68 24,89 
Juli 19,23 19,67 24,64 24,91 

Augustus 19,18 19,48 24,78 25,09 
September 19,32 19,57 24,84 25,11 

Oktober 19,69 19,65 24,84 24,89 
November 19,90 19,76 24,84 25,04 
December 19,90 20,13 24,72 25,07 

Jaargemiddelde 19,41 19,82 23,16 24,98 
* Verkoopprijs af pakstation excl. BTW, gebaseerd op 100 stuks, gesorteerd, zonder buitenverpakking. 
Verkopen aan discounters en prijsacties zijn inbegrepen.   
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1.2.7 Zwitserland 
 
Met ongeveer 178 miljoen stuks waren biologische eieren goed voor 17,8% van de 
totale Zwitserse eierproductie in 2019. Dit komt overeen met een stijging van 5% ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Voor 2020 wordt een verdere stijging van circa 10% 
verwacht.  
 
 
Grafiek 11: Evolutie van het aantal geproduceerde biologische eieren in Zwitserland (miljoen stuks), 
2010 - 2019 (Bron: Bio Suisse) 
 

 
 
Ongeveer 95% van alle biologische eierkwekerijen in Zwitserland werkt volgens de 
richtlijnen van Bio Suisse. De overige boerderijen die hun eieren produceren in 
overeenstemming met biologische voorschriften, hebben meestal kleine 
dierenpopulaties. 
 
Met een marktaandeel van 28,7% in de detailhandel is het biologische ei het meest 
succesvolle van alle biologische producten in Zwitserland. In 2019 werd een 
winkelomzet van CHF 95 miljoen (86 miljoen euro) behaald, wat overeenkomt met 
een groei van ongeveer 6,7% in vergelijking met het voorgaande jaar. 
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Grafiek 12: Evolutie van de omzet (miljoen CHF) en marktaandeel (%) biologische eieren in Zwitserland, 
2004 - 2019 (Bron: Bio Suisse) 

 
 
De biologische eiermarkt ontwikkelt zich positief en de groei is al jaren 
ononderbroken. Het aantal producenten neemt gestaag toe. Tijdens de feestperiodes 
(Pasen en Kerstmis) zijn er soms tekorten. Voor verwerkte producten is het daarom in 
sommige gevallen nodig om geïmporteerde biologische eieren te gebruiken.  
 
Elk najaar komen de grootste afnemers van biologische eieren en de 
producentenvertegenwoordigers samen om richtprijzen te onderhandelen. 
De richtprijs voor biologische hennen blijft in 2021 stabiel.  De groothandelsprijs voor 
biologische eieren is licht gedaald en komt uit op 46,5 cent (42 eurocent) voor 2021. 
Stijgende voerprijzen, aanpassing van richtlijnen (strooisel bij slecht weer), stijgende 
controlekosten en een hogere prijs voor broedeieren zorgden in 2019 voor een stijging 
van de richtprijzen. In 2020 bleven de kosten stabiel en dus ook de richtprijzen. Voor 
2021 worden iets lagere voerkosten verwacht, waardoor voor de eieren een lichte 
vermindering van 0,3 cent wordt aangegeven. 
Omdat legprestaties en voerconsumptie bij witte en bruine hennen verschillen kan 
de prijs variëren met 1 à 2 cent. 
De prijs voor biologische eieren is bijna twee keer zo hoog als de prijzen voor 
scharreleieren en vrije uitloop-eieren (ongeveer 24 cent).  
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Belgische markt voor biologische eieren 

1.3 De productie van biologische eieren in België 

1.3.1 Producenten 
Het aantal biologische leghennen is sinds 2010 bijna vervijfvoudigd tot zo een 900.000 
leghennen in 2019 met een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 20%. Zowel in Wallonië als in 
Vlaanderen is dit het geval. Waar Vlaanderen lange tijd koploper is geweest, is het aantal 
leghennen in Wallonië de laatste jaren zo sterk toegenomen dat meer dan de helft van de 
biologische leghennen zich in Wallonië bevindt. Vooral in 2017 en 2018 werden opmerkelijke 
groeicijfers van wel 35% genoteerd in Wallonië. In Vlaanderen gebeurt deze groei eerder 
geleidelijk. 
 
 
Grafiek 13: Evolutie van het aantal biologische leghennen in België, Wallonië en Vlaanderen, 2003 – 
2019 (Bron: DLV, Biowallonie) 
 

 
 
In verhouding tot het totaal aantal leghennen in België wordt ongeveer 8% biologisch 
gehouden. Slechts 16% van het totale Belgische leghennenbestand bevindt zich in Wallonië, 
26% hiervan wordt biologisch gehouden. Het biologisch aandeel in Vlaanderen is opmerkelijk 
lager (5%) aangezien het totaal aantal leghennen veel groter is en de laatste jaren sterk 
toegenomen is.  
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Grafiek 14: Evolutie van het aandeel biologische leghennen in het totale leghennenbestand in België, 
Wallonië en Vlaanderen (Bron: DLV, Biowallonie, Statbel) 
 

 
 
In Vlaanderen zijn er in 2021 67 bedrijven die biologische leghennen houden. In 2012 waren er 
47 biologische leghennenbedrijven in Vlaanderen. Jaarlijks komen er dus enkele nieuwe 
biologische leghennenbedrijven bij, maar de groei is geleidelijk. In Wallonië zijn er 
ondertussen 97 biologische bedrijven met leghennen. 
 
De bedrijfsgrootte van deze bedrijven is heel divers en gaat van enkele kippen tot meer dan 
50.000 leghennen op een bedrijf. We merken wel een verschuiving naar steeds grotere 
bedrijven.  
De productie is sterk verdeeld over de verschillende provincies. In Waals- en Vlaams-Brabant 
is het aantal het kleinst.  
 
Tabel 4: Aantal biologische leghenbedrijven per provincie in België (situatie februari 2021) (Bron: Certisys, 

Tuv Nord Integra, Quality Partner)  
AANTAL 

Brussel 1 

Brussel 1 
Vlaanderen 67 

Antwerpen 15 

Limburg 15 
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Vlaams-Brabant 8 

Oost-Vlaanderen 11 

West-Vlaanderen 18 
Wallonië 97 

Henegouwen 30 

Luik 22 
Luxemburg 20 

Namen 18 

Waals-Brabant 7 
TOTAAL 165 

 

1.3.2 Veevoeder 
Het voeder voor biologische dieren moet in principe biologisch geteeld worden. Aangezien er 
in Europa onvoldoende biologische eiwithoudende gewassen geteeld worden om te kunnen 
voldoen aan de eiwitbehoefte van biologische kippen, is het nog tot einde 2021 toegelaten om 
eiwitten van gangbare oorsprong te gebruiken. Deze gangbare eiwitten mogen slechts 5% van 
het jaarlijkse voederrantsoen uitmaken. Deze eiwitten zijn meestal verwerkt in de 
aangekochte veevoeders. Vanaf 1/1/2022 mag enkel jong pluimvee (opfokpoeljen) nog 5% 
gangbaar eiwitvoer in het rantsoen hebben. In het onderzoeksproject OK-Net Ecofeed (link 
hier) werd onderzocht hoe dit gangbare eiwit vervangen kan worden door alternatieve 
biologische eiwitbronnen.  
 
Tenminste 20% (30% vanaf 1/1/2022) van het voer voor kippen moet ofwel afkomstig zijn van 
je eigen bedrijf, ofwel afkomstig van een ander biologisch landbouwbedrijf uit de regio met 
wie je een samenwerking hebt. Wanneer je veevoeders aankoopt bij een veevoederbedrijf dien 
je over een verklaring te beschikken van het % regionale voedermiddelen in de aangekochte 
voeders. 
 

1.3.3 Poeljen 
De opfok van ééndagskuiken tot jonge leghen (17 weken) is een belangrijk onderdeel van het 
productieproces en wordt vaak uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Een goede opfok 
vormt de basis voor een gezond en productief koppel. Problemen met verenpikken en 
kannibalisme kunnen deels vermeden worden door een attente opfok. Op de leeftijd van 17 
weken verhuizen de dieren naar het productiebedrijf waar ze tussen 18 en 24 weken legrijp 
worden. Belangrijke leveranciers zijn Avibel (B), Verbeeck (NL) en Verhaeghe-Het Anker (NL). 
Een beperkt aantal producenten werkt samen met een zelf uitgekozen opfokker. De aankoop 
van jonge leghennen is een belangrijk deel van de productiekost. Een biologische leghen kost 
ongeveer 7,75 € excl. BTW, het dubbele van een gangbare leghen.  
 

1.4 De afzet van biologische eieren in België 
 

https://ok-net-ecofeed.eu/
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Figuur 2: Schematisch overzicht van de afzetketen voor biologische eieren 

 

1.4.1 Thuisverkoop 
De thuisverkoop levert uiteraard de mooiste prijs, maar de potentiële afzet is beperkt. 
Afhankelijk van het aantal leghennen dat je houdt, kan een vorm van rechtstreekse verkoop 
een beperkt aspect van de afzet vormen. Verder bestaat er de mogelijkheid om kleine 
verwerkers rechtstreeks te beleveren. Mogelijk zijn ook collega-telers met thuisverkoop 
geïnteresseerd om eieren te verkopen. Bij het verwerken van eieren in andere producten of 
voor het verkopen van eieren aan andere handelaars of verwerkers is het wel vereist dat de 
eieren door een erkend pakstation worden verpakt en afgestempeld.  

1.4.2 Pakstation 
Bio-eieren gaan grotendeels naar een pakstation en/of groothandel in biologische eieren. Dit 
pakstation sorteert, stempelt en levert aan supermarkten, groothandel en industrie. 
Pakstations sluiten meestal contracten af met producenten. Dit is vaak voor de duur van één 
legronde, maar ook contracten van langere duur zijn mogelijk.  
Belangrijke pakstations van biologische eieren zijn Peetermans, Het Bolderhof, E.K.E. 
(Eierhandel Kumpen Eric) en Hof Ter Lint. Avibel is ook een belangrijke speler op de markt die 
jaarlijks zo een 20 miljoen biologische eieren afneemt en levert aan alle biologische 
eierhandelaars in België. 
 
Naast Belgische pakstations zijn er ook een aantal buitenlandse pakstations die een 
(beperkte) activiteit hebben op de Belgische markt zoals Kwetters en Van Beek in Nederland 
en Cocorette in Frankrijk.  
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De prijs van biologische eieren is vrij stabiel en ligt rond 15,5 à 16 cent per ei. De prijs wordt 
vaak voor de duur van een volledige legronde afgesproken tussen producent en afnemer. 
Belangrijk voor de rendabiliteit van de bedrijven is ook de kostprijs van de biologische 
voeders. 

1.4.3 Supermarkten 
Biologische eieren kan men terugvinden in de meeste supermarktketens in België. Kleinere 
buurtwinkels doen dit vaak niet. Sinds enige tijd wint de oorsprong van voedingsmiddelen 
aan belang en dit is ook zeker het geval bij de eieren. Zo zijn de meeste biologische eieren in 
de detailhandel van Belgische origine en van Belgische pakstations. Bij tekorten in aanvoer 
van Belgische bio-eieren worden er wel biologische eieren uit het buitenland aangekocht. In 
het verleden werkten supermarktketens die in Franse handen zijn frequent met het Franse 
pakstation Cocorette maar dit lijkt op heden nog beperkt te zijn. 

1.4.4 Industrie  
Tweede keus eieren (dubbele dooiers, gebarsten, kleine eieren, ...) of eventuele overproductie 
van eieren (bv. in de zomermaanden) worden afgezet bij industriële verwerkers. Belangrijke 
verwerkers van eieren in Vlaanderen zijn Lodewijckx, Limburgse Eicentrale en Pond’Or. Igreca 
is een belangrijke Franse verwerker van biologische eieren.  
De prijs voor biologische eieren die naar de brekerij gaan zit rond de 4 à 5 cent per ei. 

1.4.5 Soepkippen 
Biologische leghennen kunnen ook biologisch gecommercialiseerd worden, waar dit in het 
verleden vaak enkel via het gangbare kanaal mogelijk was. Belangrijke spelers in deze keten 
zijn Pluimveeslachterij Klaasen & Co in Ravels en Pluimveehandel Samyn in Lo-Reninge 
(contactinformatie in onderstaande adressenlijst). 
De soepkippen worden ofwel verpakt voor retail en groothandel, ofwel worden deze versneden 
voor verdere verwerking. Soepkipproducten waaronder filet en meat hebben een meer 
uitgesproken “kip”-smaak en een stevigere structuur. Hierdoor is het kippenvlees goed 
bruikbaar voor verdere verwerking in diverse kiprecepturen, zoals nuggets, vol-au-vent, 
salami enz… 

   

1.5 De vraag naar biologische eieren in België 

1.5.1 Marktomvang 
De bestedingen van de Belgische gezinnen aan bioproducten bedroegen in 2019 779 miljoen 
euro, waarvan 305 miljoen afkomstig uit Vlaanderen. De biobestedingen kwamen hiermee 4% 
hoger dan het jaar ervoor. Die stijging wordt verklaard door een hoger aantal kopers en een 
hogere gemiddelde aankoopfrequentie. 
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Grafiek 15: Totale besteding aan biologische producten (voeding (vers, diepvries en kruidenierswaren), 
dranken, drogmetica en non-food ) in België en Vlaanderen, in miljoen euro, 2010-2019 (Bron: GFK 
panel voor VLAM) 

 
(Tussen haakjes wordt de evolutie voor de totale FMCG bestedingen weergegeven.) 
 
Ook de biobestedingen in de verscategorie nemen toe en dit met 70% van 2010 tot 2019. Deze 
toename was meer zichtbaar in Wallonië dan in Vlaanderen. 
 

Het marktaandeel van biologische producten in België was in 2019 3,1% en in Vlaanderen 2,1%. 
Het marktaandeel voor biologische producten in de verscategorie blijft ook toenemen. In 2019 
was dit 2,6% voor Vlaanderen. 
 
Grafiek 16: Marktaandeel biologische verse voeding per regio, in percent van totale besteding aan 
verse voeding, 2010-2019 (Bron: GFK Belgium voor VLAM) 
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Het marktaandeel voor biologische eieren ligt hoger dan het gemiddelde respectievelijk 8,6% 
in Vlaanderen en 24% in Wallonië. 
 
Grafiek 17: Evolutie marktaandelen bio vers per productcategorie in % van de bestedingen, Vlaanderen, 
2015-2019 (Bron: GFK Belgium voor VLAM) 

 
 

1.5.2 Distributiekanalen 
De klassieke supermarkt is het grootste distributiekanaal voor bio met 39% van de markt. 
Het verliest evenwel marktaandeel aan de andere distributiekanalen. Opvallend is vooral de 
sterke groei van het marktaandeel van de hard discount, dat de laatste jaren wel opnieuw 
gestabiliseerd is. Met 9% marktaandeel blijft het evenwel een bescheiden speler op de markt.  
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Grafiek 18: Distributiekanalen biologische voeding en dranken in België, aandelen op basis van 
besteding, 2010 – 2019 (Bron: GFK Belgium voor VLAM) 

 
 
 

1.5.3 Consumptieprijzen 
Biologische versproducten zijn gemiddeld een derde duurder dan gangbare producten en dat 
prijsverschil blijft stabiel over de jaren heen. Het grootste verschil is er nog steeds bij de 
eieren. Biologische eieren zijn ongeveer dubbel zo duur als een standaard scharrelei.  
 
Grafiek 19: Prijsverschil biologische producten versus gangbaar in België (index: gangbaar = 100), 2017-
2019 (Bron: GFK Belgium voor VLAM) 
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Marktkansen en uitdagingen 
Het aangeven van marktkansen is een delicate zaak. Niemand kan met zekerheid de 
toekomst voorspellen. Zeker in een kleine, internationale markt zijn er talrijke factoren die 
moeilijk te beheersen zijn. De omschakelperiode voor bio bemoeilijkt bovendien het soepel 
inspelen op wisselende marktsituaties. Dit alles maakt het biologisch ondernemen risicovol. 
 
Groeiende markt 
De productie van biologische eieren is de laatste jaren sterk toegenomen. Even werd er dan 
ook gevreesd voor een overaanbod aan biologische eieren. Het marktaandeel biologische 
eieren stond ook in 2019 onder druk. 2020 was mede als gevolg van de coronacrisis een goed 
jaar voor de verkoop van biologische eieren omdat deze hoofdzakelijk via de detailhandel 
afgezet worden. Dit heeft er dan ook voor gezorgd dat de huidige vraag groter is dan het 
aanbod. Dit biedt mogelijk kansen voor geïnteresseerde omschakelaars. Het is echter van 
groot belang om voor de omschakeling duurzame afspraken te maken met potentiële 
afnemers. Op die manier kan een verstoring van de markt vermeden worden. Overleg met 
collega’s biologische pluimveehouders helpt hierbij. Een andere mogelijkheid is contact op te 
nemen met Bio zoekt Keten (sofie.vandewijngaarden@bioforum.be) voor advies over de 
afzetmogelijkheden. Voor namen en adressen van afnemers en leveranciers verwijzen we 
naar de adreslijst achteraan dit rapport. 
 
Kwarteleieren 
Er is interesse in biologische kwarteleieren zowel aan de vraagzijde als aan de productiekant.  
In de Europese biowetgeving bestaat er op het moment van schrijven echter nog geen 
wettelijk kader voor de productie van biologische kwarteleieren. In Frankrijk werd hiervoor 
reeds een nationaal lastenboek opgesteld. Ook in Vlaanderen werd de vraag gesteld om hier 
productieregels rond te voorzien. 
 
Witte eieren en duurzaamheidslabels 
De interesse in witte eieren is de laatste jaren toegenomen omwille van 
duurzaamheidsaspecten zoals een betere voederefficiëntie en een langere levensduur van 
deze legkippen. Op dit moment is het aanbod aan witte eieren in biologische kwaliteit nog 
beperkt. Dit kan mogelijk positief evolueren indien de interesse van de consument blijkt en 
retailers hier verder op in zetten. 
Ook in het gangbare circuit is het aanbod aan witte eieren eerder beperkt en lijkt dit geen 
invloed te hebben op de verkoop van biologische bruine eieren. 
De afgelopen jaren werden er ook tal van nieuwe duurzaamheidsinitiatieven gelanceerd die 
vaak op één of enkele aspecten focussen (bv. Beter Leven, On the way to PlanetProof). Het 
biologisch lastenboek blijft echter een gevestigde waarde en de impact van deze keurmerken 
lijkt beperkt. 
 
Grondgebondenheid 
Biologische veebedrijven zijn verplicht grondgebonden. Dit houdt in dat ze maximaal 2 
GVE/ha biologische grond kunnen houden. Als het bedrijf zelf over onvoldoende grond 
beschikt moet het overschot aan mest worden afgezet op een ander biologisch perceel van 
een collega biologische teler. Sinds 1 januari 2018 moeten biologische tuinders en 
akkerbouwers die dierlijke mest wensen te gebruiken voor minstens 20 % van de 
opgebrachte stikstof uit biologische dierlijke mest halen.  Dit geldt enkel voor ‘pure mest’ en 
dus niet voor mest die gecomposteerd werd/wordt.  

mailto:sofie.vandewijngaarden@bioforum.be
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Op het ogenblik van schrijven lijkt er eerder een tekort te zijn aan biologische kippenmest. De 
biologische kippenmest wordt onder andere verwerkt door producenten van meststoffen 
maar wordt ook gebruikt bij de productie van biologisch champignonsubstraat. De teelt van 
biologische champignons is de laatste jaren dan ook sterk toegenomen.  
 
Mobiele kippenstallen 
De interesse in mobiele kippenstallen neemt steeds toe. In de adressenlijst zijn bouwers van 
dergelijke type stallen terug te vinden. Het gebruik van mobiele kippenstallen is ook 
toegelaten in de biologische productie. Er zijn geen specifieke vereisten opgenomen in de 
biowetgeving voor leghennen, voor vleeskippen is dit wel het geval. Dit betekent dat de 
productieregels voor vaste installaties van toepassing zijn. De mobiele pluimveestallen 
moeten tijdens de productiecyclus geregeld verplaatst worden zodat er begroeiing 
beschikbaar blijft voor de dieren.  
 
Aangezien een mobiele kippenstal geen vaste constructie is, is een bouwvergunning niet 
nodig. Echter is het ook niet mogelijk om een omgevingsvergunning hiervoor te ontvangen. 
Dit betekent dat het plaatsen van een mobiele kippenstal enkel mogelijk is indien er een 
vrijstelling is van de omgevingsvergunningsplicht. 
  
Wetgeving 
Hoewel de regelgeving voor biologische leghennen Europees geregeld is, blijken er in de 
praktijk toch verschillen in interpretatie te zijn tussen de lidstaten. Dit leidt onvermijdelijk 
tot verschillen in concurrentiekracht en ontwikkelingskansen.  
Vanaf 1/1/2022 gelden gewijzigde productieregels voor biologisch pluimvee en zijn ook 
nieuwe Europese bio-regels uitgewerkt voor opfokpoeljen. Op de website www.bioforum.be 
kan je een infofiche pluimveehouderij (link hier) vinden die de wijzigingen samenvat in de 
biowetgeving en die van toepassing zijn vanaf 1/1/2022. 
 
Ziekten en vervuiling 
In het verleden werden er reeds frequent gevallen van vogelgriep vastgesteld. Als preventieve  
maatregel wordt meestal een ophokplicht opgelegd door het  Voedselagentschap. Dit houdt 
in dat de vrije uitloop van biologische leghennen in gedrang komt. Aangezien de 
biowetgeving nog andere eisen vooropstelt aan het houden van biologische leghennen, kon 
de biologische status van de leghennen en eieren tot op heden behouden blijven in dergelijke 
situaties. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij vrije uitloop-eieren. 
 
Sinds 2020 is het Salmonella bevestigingsonderzoek in België afgeschaft omdat dit in strijd 
was met de Europese regelgeving. Dit houdt in dat vals positieve resultaten niet meer 
gedetecteerd zullen worden en de biologische eieren enkel nog gebruikt kunnen worden na 
verhitting. Het financiële verschil tussen een vers en een verwerkt ei is veel groter in de 
biologische dan in de gangbare sector. Aangezien het niet verplicht is om te ruimen, kan de 
pluimveehouder geen beroep doen op het Sanitair Fonds. 
 
Vlaanderen kampt met een historische bodemverontreiniging waardoor biologische 
kippenboeren die meer inzetten op dierenwelzijn en die vrije uitloop voor hun kippen 
organiseren een verhoogd risico lopen. Bij het scharrelen op een verontreinigde bodem 
kunnen kippen vervuilde bodemdeeltjes binnen krijgen. Dioxines komen vrij bij onvolledige 
verbrandingsprocessen zoals huisvuil- en industriële verbranding, maar ook huishoudens 

http://www.bioforum.be/
https://www.bioforum.be/nl/bioendewet
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produceren dioxines door bijvoorbeeld tuinafval te verbranden. Vroeger bracht de industrie 
de meeste dioxines in de lucht. Ondertussen zijn de normen veel strenger geworden en stoot 
de industrie veel minder dioxines uit, waardoor de totale dioxine-uitstoot is verminderd. 
 
Haantjes 
De leghennenrassen die gebruikt worden in de leghennensector worden geselecteerd op 
legprestaties. De haantjes van deze rassen leggen uiteraard geen eieren, maar leveren ook 
nauwelijks vlees op, zeker in vergelijking met de typische vleeskippenrassen. Daarom 
worden de mannelijke legkuikens uitgesorteerd en kort na het uitkomen gedood. Het aantal 
eendagskuikens dat elk jaar wordt gedood komt ongeveer overeen met het aantal leghennen. 
Een mogelijke piste voor deze problematiek is het gebruik van dubbeldoelrassen waarbij de 
hennen gebruikt kunnen worden voor de eierproductie en de haantjes voor de vleesproductie. 
Een dubbeldoelras zal minder eieren produceren en minder vlees aanzetten dan reguliere 
rassen, wat nog een impact zal hebben op de prijs. De bereidheid van de consument om een 
meerprijs hiervoor te betalen is een belangrijk onderdeel hierin. 
Deze problematiek leeft ook sterk in andere landen. Zo werd er in Duitsland recent een wet 
aangenomen die vanaf begin 2022 het doden van mannelijke kuikens, net na het uitkomen 
uit het ei, verbiedt. Vanaf dan moeten nieuwe technieken toegepast worden waarbij het 
geslacht van het kuiken in het ei en voor de geboorte moet bepaald worden. Enkel onder die 
voorwaarde kunnen mannelijke kuikenembryo’s gedood worden. Vanaf 2024 zal het doden 
van kuikenembryo’s in het ei enkel nog toegelaten zijn tot de zesde broeddag.  
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Bronnen 
 
De volgende bronnen werden geraadpleegd in de periode januari - maart 2021: 
 
Rapporten 
Departement Landbouw en Visserij (2020), De biologische landbouw in 2019, Geraadpleegd 
via https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/biorapport_2019_vdef.pdf   
 
Europese Commissie (2021), Egg dashboard, geraadpleegd via 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-
dashboard_en.pdf  
 
Bionext (2020), Bionext trendrapport 2019, Geraadpleegd via 
https://bionext.nl/application/files/2316/0084/5883/Trendrapport2019.pdf  
 
Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (2021), Die Bio-Branche 2021, Geraadpleegd via 
https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Zahlen_und_Fakten/Brosch%C3
%BCre_2020/B%C3%96LW_Branchenreport_2020_web.pdf 
 
Agence BIO (2021) Baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en 
France 2020, Geraadpleegd via https://www.agencebio.org/wp-
content/uploads/2020/02/Rapport-Barom%C3%A8tre_Agence-Bio_Spirit-Insight-Edition-
2020.pdf 
 
Artikels 
AMI (2021), Bio-Eier knapp trotz Produktionsausbau 
AMI (2020), Markt für Bio-Eier wächst weiter 
AMI (2020), Bio-Eier: Führungswechsel bei den Einkaufsstätten 
AMI (2020), Bio-Kunden kaufen deutlich mehr Eier im ersten Quarta 
 
Websites 
 

- www.agencebio.org  
- www.agrimatie.nl 
- www.ama.at  
- www.ami-informiert.de  
- www.bio-austria.at  
- www.bio-markt.info  
- www.bioaktuell.ch  
- www.bmel-statistik.de  
- www.bruderhahn.de 
- www.cbs.nl 
- www.defra.gov.uk  
- www.destatis.de 
- www.ec.europa.eu/eurostat  
- www.farminguk.com 
- www.fibl.org  

- www.franceagrimer.fr 
- www.ismea.it  
- www.itavi.asso.fr  
- www.krav.se  
- www.manindepan.nl  
- www.marktinfo-eier-

gefluegel.de  
- www.nieuweoogst.nl 
- www.organic-europe.net  
- www.oeuf-info.fr  
- www.organicresearchcentre.co

m   
- www.organicdenmark.dk  
- www.pluimveeloket.be  
- www.pluimveeweb.nl 
- www.reussir.fr 

https://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/biorapport_2019_vdef.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/eggs-dashboard_en.pdf
https://bionext.nl/application/files/2316/0084/5883/Trendrapport2019.pdf
https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Zahlen_und_Fakten/Brosch%C3%BCre_2020/B%C3%96LW_Branchenreport_2020_web.pdf
https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Zahlen_und_Fakten/Brosch%C3%BCre_2020/B%C3%96LW_Branchenreport_2020_web.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/02/Rapport-Barom%C3%A8tre_Agence-Bio_Spirit-Insight-Edition-2020.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/02/Rapport-Barom%C3%A8tre_Agence-Bio_Spirit-Insight-Edition-2020.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2020/02/Rapport-Barom%C3%A8tre_Agence-Bio_Spirit-Insight-Edition-2020.pdf
http://www.agencebio.org/
http://www.agrimatie.nl/
http://www.ama.at/
http://www.ami-informiert.de/
http://www.bio-austria.at/
http://www.bio-markt.info/
http://www.bioaktuell.ch/
http://www.bmel-statistik.de/
http://www.bruderhahn.de/
http://www.cbs.nl/
http://www.defra.gov.uk/
http://www.destatis.de/
http://www.farminguk.com/
http://www.fibl.org/
http://www.franceagrimer.fr/
http://www.ismea.it/
http://www.itavi.asso.fr/
http://www.krav.se/
http://www.manindepan.nl/
http://www.marktinfo-eier-gefluegel.de/
http://www.marktinfo-eier-gefluegel.de/
http://www.nieuweoogst.nl/
http://www.organic-europe.net/
http://www.oeuf-info.fr/
http://www.organicresearchcentre.com/
http://www.organicresearchcentre.com/
http://www.organicdenmark.dk/
http://www.pluimveeloket.be/
http://www.pluimveeweb.nl/
http://www.reussir.fr/
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- www.sinab.it 
- www.soilassociation.org 
- www.worldwidefoodtrade.nl 

http://www.sinab.it/
http://www.soilassociation.org/
http://www.worldwidefoodtrade.nl/
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Belangrijke adressen 
 
Hieronder vind je een lijst van belangrijke adressen betreffende de markt voor 
biologische eieren. Het voorkomen van een bedrijf in deze lijst is geen garantie 
voor de biologische kwaliteit van de producten. Enkel een geldig certificaat, 
afgeleverd door een erkende controleorganisatie kan deze garantie bieden. 
Kijk voor een actuele adreslijst op www.biobedrijvengids.be.  
 
Biologische diervoeders 
 

BELGIE 
AgriFirm Belgium NV 
Industrieweg 18 
2280 Grobbendonk 
bestellen@agrifirm.be 
www.agrifirm.be 
 

Innovad 
Postbaan 69 
2910  Essen 
03 670 05 00 
info@innovad-
global.com 
 

Prodabio 
Rue Victor Heptia, 43 
 4340 Awans 
py@prodabio.be  
 

Bio'Or 
Vlamertingsweg 33 
8970 Reningelst 
057 33 39 30 
info@bio-or.be 
www.bio-or.be 

Inve België NV  
Oeverstraat 7  
9200 Baasrode  
052 33 13 20  
052 33 79 86  
info@invebelgie.be 
 

SCAM 
Rue Bourie, 16 
Parc industriel 
5300  Seilles 
085 82 40 11 
info@scam-sc.be  
www.scam-sc.be  
 

De Heus Voeders 
Hertog Janplein 76A 
3920  Lommel 
011 54 66 72 
 

Molens Dedobbeleer  
Graankaai z/n  
1500 Halle  
02 356 50 12  
info@dedobbeleermills.b 
www.dedobbeleermills.b 
 

Scar  
Rue des Martyrs 23  
4650 HERVE  
087 67 89 99 
info@scar.be 
www.scar.be  
 

Dumoulin SA 
Parc Industriel 18 
5300 Seilles 
085 27 45 32 
info@dumoulin.eu 
www.dumoulin.eu 
 

Moulin G. Schyns SA  
Xheneumont, 4  
4651 BATTICE  
087 67 90 69  
 

Quartes  
Kapellestraat  70 
9800  Deinze 
09 381 32 00 
www.quartes.com 
 

ForFarmers Belgium BV 
Zuidkaai 6 
8770  Ingelmunster 
051 33 57 60 
info@forfarmers.be 
www.forfarmers.be 
 

 

http://www.biobedrijvengids.be/
mailto:bestellen@agrifirm.be
http://www.agrifirm.be/
mailto:info@agrifirm.be
mailto:info@agrifirm.be
mailto:py@prodabio.be
mailto:info@bio-or.be
http://www.bio-or.be/
mailto:info@invebelgie.be
mailto:info@scam-sc.be
http://www.scam-sc.be/
mailto:info@dedobbeleermills.be
http://www.dedobbeleermills.be/
mailto:info@scar.be
http://www.scar.be/
mailto:info@dumoulin.eu
http://www.dumoulin.eu/
http://www.quartes.com/
mailto:info@ForFarmers.be


 

 
NEDERLAND 
AgruniekRijnvallei 
Rijnhaven 14 
6702 DT Wageningen 
Nederland 
0031 317 49 95 99 
info@argroep.nl 
www.agruniekrijnvallei.nl  
 

CZAV  
Oostelijke Kanaalweg 5, 4424 
NC  Wemeldinge 
Nederland  
0031 113 62 90 00 
czav@czav.nl 
www.czav.nl 
 

Reudink B.V. 
Kwinkweerd 5 
7241CW Lochem 
0031 880 24 81 65 
info@reudink-
bio.eu 
www.reudink-
bio.eu  
 

BioCore  
Nesland 5M 
1382 MZ Weesp 
Nederland 
0031 294 805 000 
biocore@biocore.nl  
www.biocore.nl  
 

Grasdrogerij Ruinerwold  
Dr. Larijweg 81 a 
7961 NP Ruinerwold 
Nederland 
0031 522 48 13 26 
info@grasdrogerijruinerwold.nl 
www.grasdrogerijruinerwold.nl  
 

Van Gorp 
Diervoeders 
Zomerdijkweg 2 
5145 PK Waalwijk 
Nederland 
0031 416 31 57 70 
info@van-
gorp.com  
www.van-gorp.com  
 

 
FRANKRIJK 
Novial 
Route de Saint Just 
60130 Le Plessier-sur-
Saint-Just 
Frankrijk 
033 344 19 25 00 
 

 
Pakstations van biologische eieren 
 

BELGIE 
Bolderhof  
Industrieweg Zuid 1332 
3520 Zonhoven  
011 25 30 19  
011 87 32 31  
info@bolderhof.be  
www.bolderhof.be 
 

E.K.E. - Eierhandel  
Industrieweg 1114 
3540 Herk-de-Stad 
013 55 17 66 
info@eke-eieren.be 
www.eke-eieren.be 
 

Peetermans -
Zuivelhoeve 
Oude Baan 16  
2230 Herselt  
014 54 45 14  
info@eierenpeetermans
.be 
www.eierenpeetermans.
be  
 

Hof Ter Lint bvba 
Daalstraat 121 
1852 Grimbergen 
02 269 28 80 
reinhilde@hofterlint.be 
www.hofterlint.be  
 

Du Grand Hû sprl 
Rue des Artisans 
4877 Olne 
04 387 83 34 
 

Ferme des Coudriers 
Warrimont 166 
4654 Charneux 
0494 91 51 19 
 

Ferme de Frocourt SRL La Censière   

mailto:info@agruniekrijnvallei.nl
http://www.agruniekrijnvallei.nl/
mailto:czav@czav.nl
http://www.czav.nl/
mailto:info@reudink-bio.eu
mailto:info@reudink-bio.eu
mailto:biocore@biocore.nl
http://www.biocore.nl/
mailto:info@grasdrogerijruinerwold.nl
http://www.grasdrogerijruinerwold.nl/
mailto:info@van-gorp.com
mailto:info@van-gorp.com
http://www.van-gorp.com/
http://www.bolderhof.be/
mailto:info@eke-eieren.be
mailto:info@eierenpeetermans.be
mailto:info@eierenpeetermans.be
http://www.eierenpeetermans.be/
http://www.eierenpeetermans.be/
mailto:reinhilde@hofterlint.be
http://www.hofterlint.be/


 

Rue de Frocourt, 26 
5310 Eghezée 
0476 65.15.14 
fermedefrocourt@hotmail.c
om 
www.fermedefrocourt.com   

Rue Martin Sandron 
155 
5680 Doissche 
082 74 48 85 
fermecensier@gmail.c
om 
www.fermecensier.be 
 

 

mailto:fermedefrocourt@hotmail.com
mailto:fermedefrocourt@hotmail.com
http://www.fermedefrocourt.com/
http://www.fermecensier.be/


 

 
FRANKRIJK 
Cocorette 
Rue du Four à Chaux 
F-62223 Sainte-
Catherine  
0033 321 58 44 22 
www.cocorette.fr  
 

 
 

 
NEDERLAND 
Kwetters  
Veensesteeg 18 
NL-4264 KG Veen 
0031 416 69 59 00 
www.kwetters.com  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwerking en/of verdeling van biologische eieren 
 

BELGIE 
Avibel NV  
Dorpstraat  20 
2070  
Zwijndrecht 
0475 25 17 62 
0479 76 71 09 
info@avibel.be 
www.avibel.be  
 

Claes-Stessens 
Heegstraat  43 
2480  Dessel 
014 37 80 05 
Luc.claes6@telenet.be 

Jan Gevers BVBA 
Ambachtsstraat, 5 
2400  Mol 
014 31 78 11 
info@jangevers.be 
www.jangevers.be  
 

Lodewijckx 
Eindhoutseweg 
32 
2431 Veerle-
Laakdal 
014 84 05 26 
www.cocovite.be 
 

Limburgse eiproducten 
centrale  
Ambachtstraat, 14  
3980 Tessenderlo 
013 67 65 77  
info@lec.be    
www.lec.be  
 

Penneman eieren 
Nieuwstraat 119  
9190 Stekene  
T 03 770 50 98  
info@eierenpenneman.be 
http://www.eierenpenneman.be 

Pond'or  
de Arend 20  
8210 Zedelgem 
050 82 09 29  
info@pondor.be 
www.pondor.be 

Ferme de Manensart  
Ferme de Manensart, 5 
6440 Vergnies 
www.fermedemanensart.be 
 
 
 

Pulviver  
Zoning Industriel n°1 
Rue de la Fagne d'Hi n°39 
6600 Bastogne 
061 21 56 21 
www.pulviver.com  
info@pulviver.com 
 

 
NEDERLAND 
Weko Eiproducten 
Bonegraafseweg 15 
NL-4051 CG Ochten 
0031 344 64 20 14 
info@weko.nl 
www.weko.nl  
 

 
 

FRANKRIJK 
Ovo Service 
162, Rue Pasteur 

Igreca Ovoproduits 
Z.A. Les Mulottières 

http://www.cocorette.fr/
http://www.kwetters.com/
mailto:info@avibel.be
http://www.avibel.be/
mailto:Luc.claes6@telenet.be
mailto:info@jangevers.be
http://www.jangevers.be/
http://www.cocovite.be/
mailto:info@lec.be
http://www.lec.be/
mailto:info@eierenpenneman.be
http://www.eierenpenneman.be/
mailto:info@pondor.be
http://www.pondor.be/
http://www.fermedemanensart.be/
http://www.pulviver.com/
mailto:info@pulviver.com
mailto:info@weko.nl
http://www.weko.nl/


 

F-59223 Roncq 
0033 320 38 01 20 
0033 320 460 61 95 
www.ovoservice.fr 
 

F-49140 Seiches s/l Loir 
T 0033 241 21 14 00 
sales@igreca.com 
www.igreca.com 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.ovoservice.fr/
mailto:sales@igreca.com
http://www.igreca.com/


 

Broeierijen en opfokbedrijven 
 

BELGIE 

Avibel NV  
Dorpstraat 20 
2070 Zwijndrecht 
0475 25 17 62 
info@avibel.be 
www.avibel.be 
 

Premium Poeljen België 
Schotelven 111 
2370 Arendonk 
info@ppbelgie.be  
www.ppbelgie.be  

 
DUITSLAND 
Geflugelhof Overmeyer 
Voltlager Damm 22 
D 48496 Hopsten-
Halverde 
00 49 5457 575 
www.bioland-
gefluegelhof.de  
 

Fürstenhof 
Fürstenhof 15 
D-17179 Finkenthal 
00 49 39971 31 72 20 
www.ez-fuerstenhof.de  
 

 
NEDERLAND 
Broederij Ter Heerdt  
Babberichseweg 89 
NL  6909 AC 
Babberich 
00 31 316 24 72 91 
info@terheerdt.com 
www.terheerdt.com  
 

Het Anker BV 
Verlengde Lagkampsweg 4  
NL-4051 CG Ochten 
0031 344 64 13 49 
administratie@hetankerbv.nl 
www.hetankerbv.nl 
 

Coolen International 
Aan de Heibloem 17 
NL 6093 PE 
Heythuysen 
00 31 475 49 80 00 
info@coolenbv.nl 
 

Verbeek Broederij en Opfok 
Kauwenhoven 3 
NL-6741 PW Lunteren 
0031 318 57 82 50 
info@verbeek.nl  
www.verbeek.nl  
 

 
FRANKRIJK 
Lanckriet Ets. 
4, rue de Lihons  
F-80340 Foucaucourt en 
Santerre 
0033 322 85 77 10 
info@lanckriet.com 
www.lanckriet.fr 

Afnemers van soepkippen – slachthuizen 
 

BELGIE 
Ardenne Vollaille 
Croix Dominique 19 

Belki 
Wijngaardveld 50 

Samyn Pluimveehandel nv 
Noordschoteplein 34 

mailto:info@avibel.be
mailto:info@ppbelgie.be
http://www.ppbelgie.be/
http://www.bioland-gefluegelhof.de/
http://www.bioland-gefluegelhof.de/
http://www.ez-fuerstenhof.de/
mailto:info@terheerdt.com
http://www.terheerdt.com/
mailto:administratie@hetankerbv.nl
http://www.hetankerbv.nl/
mailto:info@verbeek.nl
http://www.verbeek.nl/
mailto:info@lanckriet.com


 

6880 Bertrix 
061 21 58 86 
info@ardennevolaille.b
e  
www.ardennevolaille.be  

9300 Aalst 
053 77 13 36 
info@belki.be  
www.belki.be  
 

8647 Lo-Reninge 
051 54 50 78 
info@pluimveehandelsamyn.b
e 
www.pluimveehandelsamyn.be  
 

Klaasen & Co nv  
Peelsestraat 50 
2380 Ravels 
014 65 48 80 
info@pluvera.com 
www.klaasen.be  
 

PLUKON Mouscron 
Avenue de l'Eau Vive 
5 
7700 Moeskroen  
056 85 59 00 
mouscron@plukon.b
e 
www.plukon.be  
 

Volailles Damien  
Rue de la Justice 7 
7904 Leuze-en-Hainaut 
068 65 67 67  
info@hunelle.be  
www.volailles-damien.be  
 

 
NEDERLAND 
Pluimveeslachterij W. 
van der Meer & Zn 
’t Heech 44 
NL-9035AE  Dronryp 
0031 0517 231 641 
info@wvandermeer.nl 
www.wvandermeer.nl  
 

 
 

 
 

 

Afzet van mest 
 

BELGIE 
Samagro 
Beverenstraat 78 
8691 Leisele 
058 29 94 39 
info@samagro.com  
www.samagro.com 
 

 

mailto:info@ardennevolaille.be
mailto:info@ardennevolaille.be
http://www.ardennevolaille.be/
mailto:info@belki.be
http://www.belki.be/
mailto:info@pluimveehandelsamyn.be
mailto:info@pluimveehandelsamyn.be
http://www.pluimveehandelsamyn.be/
mailto:info@pluvera.com
http://www.klaasen.be/
mailto:mouscron@plukon.be
mailto:mouscron@plukon.be
mailto:mouscron@plukon.be
mailto:mouscron@plukon.be
http://www.plukon.be/
https://moulin-de-la-hunelle.be/abbatoir/
mailto:info@wvandermeer.nl
http://www.wvandermeer.nl/


 

Mobiele stallen  
 

NEDERLAND 
Wijkamp Kippenkar 
Loosbroekseweg 56a 
NL- 5388VP Nistelrode 
info@wij-kamp.nl 
www.kippenkar.nl 

 
 

DUITSLAND 
Stallbau Weiland 
Hilberlachestraße 8 
D-37242  Bad Sooden – 
Allendorf 
0049 5652 50750 
info@huehnermobil.de 
www.huehnermobil.de  
 

Wördekemper GmbH&Co 
Tiergartenweg 8 
D-33397  Rietberg 
0049 5244 71 51 
post@mobilstall.de 
www.mobilstall.de   

Farmermobil GmbH 
Zum Hagenbach  5 
D-48366  Laer 
0049 2554 91680 
info@farmermobil.de 
www.farmermobil.com 

Rowa Stalleinrichtung 
GmbH&Co 
Maschweg 54 
D – 49324 Melle 
0049 5422 926063  
Info@rowa-melle.de  
www.rowa-melle.de  

 
FRANKRIJK 
Beiser Environnement 
BP1 - Domaine de la Reidt 
67330 Bouxwiller – France 
0033 3 69 35 30 30 
contact@beiser.fr 
www.beiser-se.com 
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