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Postharvest: Resultaten sectorbevraging 

In het postharvestproject gaan we na welke infrastructuur voor de behandeling van granen en 

eiwithoudende gewassen reeds beschikbaar is en waar er nog noden zitten. Er wordt onderzocht aan 

welke technische vereisten de ontbrekende infrastructuur moet voldoen en er wordt gekeken naar de 

financiële haalbaarheid ervan. Het uiteindelijke beoogde resultaat van het project is een businessplan 

voor de uitbating van één of meerdere kleinschalige en/of mobiele infrastructuur voor het drogen, 

pellen, zeven, sorteren, opschonen en toasten van granen en eiwitgewassen.  

Het project is opgebouwd uit 5 fases waarbij de eerste fase afgerond is. 

In deze eerste fase werd een uitgebreide bevraging uitgevoerd in de 

sector. De bevraging bestond uit een online enquête aangevuld met 

telefonische gesprekken en plaatsbezoeken. De bevraging stond ook 

open voor niet biogecertificeerde bedrijven. De resultaten van de 

bevraging werden ook voorgesteld en besproken tijdens een webinar op 

31 mei 2022. 

In totaal namen 26 bedrijven deel aan de bevraging waaronder 17 

landbouwers en 9 verwerkers, geografisch verspreid over heel 

Vlaanderen. In de bevraging werd informatie verzameld over de teelten, 

volumes, nabehandelingen, bestaande en ontbrekende infrastructuur, 

kwaliteitscriteria, … en werd er al een eerste keer gepolst naar een 

mogelijke interesse in investering en/of uitbating van een infrastructuur 

al dan niet in samenwerking met anderen. 

Teelten en opbrengsten 

De bevraging bevestigt dat er een grote diversiteit is in teelten bij de respondenten. Voor humane 

consumptie worden er granen en pseudogranen geteeld zoals tarwe, spelt, boekweit, quinoa, rogge, 

haver, gerst, …. En ook peulvruchten: kikkererwten, soja, linzen. Al kwamen deze laatsten minder 

voor in de antwoorden. Voor veevoeder werden vooral mengteelten aangegeven van triticale, 

veldboon, tarwe, erwt en soms ook mengteelten voor humane consumptie en diervoeder. 

De jaarlijkse opbrengsten per teelt varieerden zeer sterk van bv. 2,5 ton tot 114 ton. De grotere 

volumes betreffen vooral gewassen bestemd voor veevoeder. 
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Nabehandelingen en infrastructuur 

De meeste gewassen moeten na de oogst één of meerdere behandelingen ondergaan. 

Behandelingen die algemeen van toepassing zijn, zijn drogen en triëren. Voor deze behandelingen 

zijn er in Vlaanderen bedrijven die dit uitvoeren weliswaar vaak grootschalig (bv. D. Verhelst - 

Coppens Agri Nv- en Loverix NV). De brouwerij 3 Fonteinen investeerde in een schoningsinstallatie op 

kleine schaal. Daarnaast zijn er in Wallonië een 3-tal landbouwers die investeerden in een mobiele 

trieur. Het landbouwbedrijf Biopolder beschikt over een droog- en sorteerinstallatie die vermoedelijk 

in de toekomst ook in loondienst ingezet zal worden. 

Het drogen gebeurt vaak aan de hand van (eenvoudige) installaties die zelf gebouwd zijn zoals bv. in 

kisten of boxen. Het drogen dient, indien nodig, snel na de oogst te gebeuren. 

Naast deze algemene behandelingen zijn er soms ook specifieke nabehandelingen nodig: 

- Pellen: Een aantal gewassen moeten na de oogst gepeld worden alvorens deze verder 

verwerkt kunnen worden. In België zijn er beperkte mogelijkheden om dit te laten doen en 

in de meeste gevallen betreft het spelt. Voor boekweit en haver lijken er geen installaties 

voorhanden te zijn al zou er wel met haver testen uitgevoerd kunnen worden bij de 

bestaande installaties voor spelt (Bv. Loverix NV, Graines de Curieux). In Nederland kan men 

wel terecht om haver te laten pellen. In de toekomst zou er ook een pelmachine beschikbaar 

zijn bij Pomona te Melsele. 

- Pletten: Haver voor humane consumptie dient in een aantal gevallen geplet te worden voor 

verdere verwerking. In België zijn die voorzieningen niet aanwezig. Over de grens in 

Nederland zijn er wel mogelijkheden. Ook bepaalde gewassen met bestemming veevoeder 

moeten geplet worden. 

- Toasten: Bepaalde eiwithoudende gewassen worden na de oogst verhit (getoast), zoals 

onder andere veldbonen. In Frankrijk is er een mobiele toaster beschikbaar die ook in 
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Vlaanderen actief is. Bijkomend is er een project lopende in Vlaanderen rond een mobiele 

toaster. Het toasten van soja kan onder andere bij Borlix in Zeebrugge. 

- Malen: In België bestaan er biogecertificeerde molens alsook net over de grens (Nederland). 

Sommige landbouwers hebben infrastructuur om zelf te vermalen. 

- Mouten: Het vermouten van Belgische brouwgerst is vaak niet evident owv de 

grootschaligheid van de bestaande biomouterijen. Daarom is er nood aan een 

micromouterij. Op dit moment zijn er 2 initiatieven lopende hierrond namelijk bij Hof ten 

Dormaal (Haacht) en De Cort Distillery (Pepingen). 

 

 

Knelpunten 

Tijdens de bevraging zijn ook al een aantal knelpunten naar boven gekomen. Eén daarvan is de 

capaciteit van de infrastructuur omdat het vaak kleine hoeveelheden betreft. Bijkomend is ook de 

prijs een uiterst belangrijke factor en de rendabiliteit van de installatie alsook het uiteindelijke 

beheer ervan. Vooral bij een samenaankoop vraagt dit voldoende overleg en vastgelegde afspraken. 

Indien deze installatie zowel voor biologische als conventionele grondstoffen gebruikt wordt, zorgt 

dit voor strenge eisen op gebied van scheiding en traceerbaarheid. Ook bij het verwerken van 

grondstoffen voor diervoeder als voor humane consumptie op éénzelfde installatie, vraagt een 

grondige analyse op gebied van voedselveiligheid. 

Tot slot, indien een installatie mobiel is, kunnen hier eveneens bijkomende vereisten aan verbonden 

zijn. 

 

What’s next? 

In het project is de mogelijkheid voorzien om 2 processen verder uit te diepen. Op basis van de 

informatie uit de bevraging, namelijk de bestaande en toekomstige initiatieven en de belangrijkste 

noden in de sector, wordt het proces van pellen en triage verder uitgewerkt. In een volgende stap 

wordt er uitgezocht welke machines en mogelijkheden er zijn en zal het proces verder gedefinieerd 

en verfijnd worden, dit in overleg met geïnteresseerden in de sector. 

Heb je interesse in het verdere verloop van de keuzeprojecten? Laat het even weten: 

sofie.vandewijngaarden@bioforum.be 
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