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Voorwoord 
 
De vraag naar biologische producten blijft wereldwijd groeien. De globale biologische markt 
was in 2018 bijna 97 biljoen euro waard. 42% van deze omzet wordt gerealiseerd binnen 
Europa. De belangrijkste markten zijn de Verenigde staten, Duitsland en Frankrijk. In 
Denemarken bedroeg het marktaandeel bio in 2018, 11,5%. In Frankrijk groeide de markt met 
15,4%. De hoogste besteding per capita vinden we in Zwitserland en Denemarken met 312 €. 
 
In 2018 werd er in totaal 760 miljoen euro aan biologische producten besteed in gans België. 
Dit betekende een groei van 15%.  Het aandeel van Vlaanderen hierin is 289 miljoen euro en 
kende geen groei ten opzichte van 2018. In Wallonië werd wel een significante groei 
waargenomen.  De definitieve resultaten voor 2019 zijn nog niet bekend maar voorspellingen 
voorzien wel opnieuw een sterke groei en dit ook op Vlaams niveau. 
 
Wanneer we verder kijken naar de Belgische biobesteding in het assortiment versproducten 
zijn de segmenten AGF (40%), gevolgd door vlees/vis/ei (24%) en zuivel (21%) de belangrijkste. 
Ook het marktaandeel nam toe tot 3,9% van de totale Belgische bestedingen aan verse 
voeding. Het marktaandeel en de groei ervan verschilt sterk tussen de verschillende 
productsegmenten. Het grootste marktaandeel (27%) blijven we zien bij de vleesvervangers 
maar het aandeel neemt niet meer toe. Daarop volgen de eieren met een marktaandeel van 
18% Het marktaandeel van zuivel bedraagt 4% en schommelt hiermee rond het gemiddelde.  
 
Zowel de productie als de consumptie van biologische voeding neemt toe. Dit biedt zeker en 
vast 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 melk- 
en zuivelproductie. 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 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 verwerking en ketenontwikkeling  

 
BioForum Vlaanderen 

Maart 2020
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1 De markt voor biozuivel in België en Europa 
 

De Europese productie van biologische melk neemt sinds 2007 jaarlijks toe met een 
gemiddelde van ongeveer 6%. Deze gemiddelde groei nam sinds 2013 af tot zo een 2%. 
Ondanks het toen nog geldende melkquotum werd er jaarlijks een groei genoteerd.  
Sinds 2016 wordt er opnieuw een belangrijke stijging genoteerd dat een piek kende in de 
jaren 2017 en 2018. Tijdens deze 2 opeenvolgende jaren werd er een groei van 15% 
verwezenlijkt. 
In 2019 werd deze groei opnieuw afgevlakt naar 6% en dit is ook de groeiverwachting voor 
het komende jaar.  
 
Grafiek 1: Aanlevering biomelk aan melkerijen in verschillende Europese landen (2010 t/m 2020 – miljoen kg melk; voor 2019 
betreft het schattingen) (Bronnen: AMI, Agence Bio, CNIEL, Arla, BioAustria, Omsco) 

 
 

De productie van biologische melk in Europa vindt voornamelijk plaats in 8 landen: Duitsland, 
Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland en Nederland.  

België en Nederland noteerden in 2016 groeicijfers van respectievelijk 35 en 19%. De 
daaropvolgende jaren waren ook belangrijke groeijaren voor Duitsland, Frankrijk, 
Denemarken en Oostenrijk. 

In Oostenrijk was er een groeipiek van 32% in 2017, in Frankrijk werd dit gezien in 2018 (36%).  
De biologische zuivelmarkt is een internationale zuivelmarkt die in Europa bepaald wordt 
door de grote Europese spelers. België levert slechts een klein aandeel in de totale Europese 
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biologische melkproductie maar volgt wel dezelfde markttendensen als de grotere 
omliggende landen. 
 

1.1 België 

 

In België werd in 2018 ongeveer 77 miljoen liter biologische melk geproduceerd wat zo 
een 1,8% van de totale geproduceerde melkhoeveelheid zou betekenen. Ten op zichte van 
2014 is dit een toename van 0,7%, dus bijna een verdubbeling van de melkhoeveelheid. 

 
In 2016 was er een omschakelingsgolf. Deze melk kwam op de biologische markt, eind 
2017, begin 2018. Sindsdien is de omschakeling bij melkveehouders in België zo goed als 
stil gevallen. Toch is er vraag naar bijkomende melk bij enkele ophalers. Dit biedt ruimte 
voor nieuwe omschakelaars in de melkveehouderij.  
 
Voor 2020 wordt de totale aangeleverde biologische melkhoeveelheid geschat op 85 
miljoen liter. Dit is echter mogelijks een onderschatting aangezien de cijfers van de 
ophalingen niet éénduidig zijn.  
 
Grafiek 2: Aantal biologische melkkoeien (2013 - 2018) (Bronnen: FOD Economie, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap & 
Biowallonie) 

 
 
 
 
 
 



6  

Tabel 1: Aantal biologische melkveehouders en melkkoeien in Vlaanderen en Wallonië in 2019 (Bronnen: Certisys, Tuv Nord 
Integra, Inscert Partner, Comité du lait) 

 Wallonië Vlaanderen België 

Aantal bedrijven 
- Bio 
- In omschakeling 

 
289 
33 

 
34 
1 

 
323 
34 

Aantal melkkoeien 
- Bio 
- In omschakeling 

 

 
16.178 
1.979 

 
2.557 

52 

 
18.735 
2.022 

 
In België zijn 6 grote ophalers van biologische melk actief: 

- Biomilk.be haalt biologische melk op bij zo’n 40 leden, verspreid over heel België. 
Biomilk.be is de enige Belgische coöperatie die uitsluitend biologische melk ophaalt en 
verhandelt. 

- Lactis Pur Natur is pionier en Belgisch marktleider in de productie van biologische 
yoghurt en platte kaas. 

- Laiterie des Ardennes haalt biomelk op bij 105 leden in Wallonië. 

- Arla foods haalt biomelk op bij 60 leden in Waalse regio, hoofdzakelijk in de provincie 
Luik. 

- Socabel (Lactalis) haalt biomelk op bij 27 leden in de provincies Namen, Luik en 
Luxemburg. In 2015 werd Lactalis 100% aandeelhouder van de melkerij van Walhorn.  

- Coferme haalt biomelk op bij 13 leden.  
 

Daarnaast zijn er enkele kleinere ophalers van biologische melk. Het gaat om 
ambachtelijke kaasmakers die hun melk zelf ophalen bij één of meerdere producenten 
of zelf melk produceren. Een voorbeeld hiervan is Keiemse kazen. 

 
In 2018 maakten de aankopen aan biozuivel 21% van de Belgische biobesteding uit. Het 
marktaandeel biozuivel binnen het totale zuivelsegment bedroeg 4% en schommelt hiermee 
rond het gemiddelde van de volledige verscategorie. 
Binnen het segment zuivel groeien zowel kazen, yoghurts, boter, desserten als roomijs. De 
consumptie van melk lijkt echter de stagneren. 
We zien dan ook het aanbod aan biologische zuivel in de verkoopskanalen stijgen zowel van 
binnen -als buitenland. 
 
Een aantal nieuwe projecten van verwerkers werden uitgesteld van begin naar midden 
2018 waardoor sommige biologische melk in het gangbare circuit afgezet diende te 
worden en de melkveehouders een lagere melkprijs verkregen voor hun biologische 
melk. De melkprijzen zijn sinds 2019 vrij stabiel en schommelen rond de 46 cent per liter 
(4,2% vet, 3,4% eiwit). 
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1.2 Duitsland 
 

De groei van de biologische melkhoeveelheid was in 2019 opmerkelijk lager dan in de 
voorgaande jaren. In totaal werd er 6% meer melk geproduceerd, dat is zo een 67 miljoen kg 
melk en een totale melkhoeveelheid van 1.185 miljoen kg door meer dan 5.000 
melkveehouders. In de jaren 2017 en 2018 was er een totale toename van 323 miljoen kg en 
groeipercentages van 18 en 19%. Deze bijkomende melkhoeveelheden werden door de 
zuivelbedrijven goed vermarkt. 
 
Ook voor 2020 wordt er een beperkte groei van de melkhoeveelheid verwacht die eerder in 
lijn ligt met de groei van 2019. Omschakeling met extra criteria zoals Demeter wordt nog 
gestimuleerd. 
 
Het biologisch aandeel in de totale melkhoeveelheid in Duitsland is 3,7% en varieert sterk per 
regio. Het hoogste aandeel kan gevonden worden in Baden-Württemberg en Beieren met 
respectievelijk 7,5% en 7,3%. Tweederde van de totale melkhoeveelheid wordt in deze 2 
deelstaten geproduceerd. 
 
De hitte in de zomers van 2018 en 2019 en het daaruit voortvloeiend tekort aan ruwvoeder, 
zorgden voor een lager vetgehalte in de melk. Daartegenover staat dat er in de biosector een 
grote vraag is naar producten met een hoog vetgehalte wat een tekort aan vet opleverde 
resulterend in een verminderde boterproductie (-11,5% in 2019 tov 2018). 
 
In Duitsland zijn er in totaal 45 melkverwerkende bedrijven. De belangrijkste verwerkers van 
biologische melk zijn Allgäu Milch Käse e.g., Andechser Molkerei Scheitz, Bayerische 
Milchindustrie, Gläserne Molkerei en Molkerei Berchtesgadener Land. Zij verwerken tussen 
de 85 en 120 miljoen biologische melk per jaar. 
 
In 2019 werden er recordvolumes in de consumptie genoteerd en dit zowel voor biologische 
melk als andere zuivelproducten. 
Bovenaan staat UHT melk met een toegenomen volume van ongeveer 35% tov 2018. Het 
aandeel biologische UHT melk is nu 4,3% ten opzichte van de totale hoeveelheid UHT melk. 
Binnen de aankopen van biologische melk is ¼ UHT melk. Deze UHT melk wordt dan ook in het 
overgrote merendeel van de klassieke supermarkten alsook discounters aangeboden. 2020 
startte met lagere volumetoenames gezien de grote groei het afgelopen jaar. Vooral in het 
segment verse melk lijkt de markt te verzadigen. 1 op 5 flessen verse melk die verkocht wordt, 
draagt een biolabel. De verkoop van melk in glazen fles is aan een opmars bezig. Gemiddeld 
betaalden consumenten minder voor biologische melk dan in 2018 doordat het aanbod aan 
consumptiemelk bij de discounters vergrootte. De hoeveelheid biologische melk verkocht bij 
de discounter nam toe met 14,3%. 
 
Het verkoopsvolume van biologische kaas is ook aanzienlijk toegenomen. Een sterke toename 
werd vastgesteld bij de verkoop van biologische kaas bij LIDL. De biologische melkproducten 
bij LIDL dragen sinds 2019 het Bioland-keurmerk. Het betreft hier plakjes kaas in de variëteiten 
Maasdammer, Gouda, Tilsiter en boterkaas. Meer dan ¼ van de verkochte hoeveelheid 
biologische kaas in 2019 werd verkocht bij de discounter. Veel van deze biologische kaas is 
ook van Duitse productie. 
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Ook biologische room wint aan populariteit mede te danken door te uitbreiding van het 
assortiment bij de discounters zoals LIDL, Aldi, Penny en Netto. Ook buiten de discounters zijn 
er verschillende supermarktketens die inzetten op biologische zuivelproducten in het 
assortiment. 
 
Grafiek 3: Consumptiecijfers (besteding  en volume) biologische melkproducten in Duitsland (procentuele wijziging januari 
2019 – januari 2020) (Bron: AMI) 

 
 

 
 

Uit Oostenrijk en Denemarken worden er belangrijke hoeveelheden biologische melk 
geïmporteerd. De import vanuit Denemarken is de laatste jaren wel afgenomen. 
 
Duitsland koopt grote hoeveelheden biologische rauwe melk, boter en kaas uit Denemarken. 
De toename in de eigen Duitse productie zorgt er echter voor dat deze op zijn beurt 
onafhankelijker wordt. In 2018 was er een daling van 11% aan geïmporteerde biomelk uit 
Denemarken. De import van rauwe melk uit Denemarken blijft echter nog aanzienlijk. 
De import van biologische boter nam met maar liefst 150% toe. De boter wordt hoofdzakelijk 
in bulk geleverd en in consumptieporties verpakt in Duitsland. Toch werd er ook een toename 
van het aantal reeds in consumentenverpakking aangeleverde boter vastgesteld hoofdzakelijk 
bij de discounters. Door de droogte en dus een beperkte beschikbaarheid aan vet waren deze 
grote importvolumes ook nodig. 
 
De import van kaas nam in 2018 opnieuw toe en dit is ook de verwachting voor 2019. 
Ook vanuit Oostenrijk worden er belangrijke hoeveelheden melk geïmporteerd. 
 
Biologische zuivelproducten zoals melkpoeders worden ook geëxporteerd naar onder andere 
de Aziatische markten. Er wordt geschat dat ongeveer 1/6 van de geproduceerde 
melkhoeveelheid wordt geëxporteerd. 
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Grafiek 4: Import van biologische melk en zuivelproducten vanuit Denemarken in ton (2010 -2018) (Bron: AMI) 

 
 
 
In totaal zijn er 5 producentenorganisaties namelijk Bio-MEG Süd, Bio-MEG Nord, Bio-MEG 
der Mittelgebirgsbauern, Bio-MEG Nordbayern en Milcherzeugergemeinschaft Hessen. Het 
doel van deze organisaties is om het biologische melkvolume van alle biologische verenigingen 
onder één dak te bundelen en zo een eerlijke biologische melkprijs te bekomen.  
 
De biologische melkprijs was in 2019 gemiddeld 47,6 cent per kg (4,0% vet, 3,4% eiwit) ten 
opzichte van 33,6 cent voor conventionele melk. Sinds 2016 is de biologische melkprijs dalen 
maar lijkt sinds september 2019 opnieuw in opmars te zijn. Voor hooimelk wordt er gemiddeld 
53,0 cent per liter betaald met een maximale waarde van 60,0 cent per liter. 
 
Grafiek 5: Jaarlijkse melkprijzen in Duitsland 1999 – 2019 (incl. Toeslagen en kortingen zonder nabetalingen; eurocent/kg af 
melkveebedrijf bij 4,2% vet en 3,4 eiwit) Bron: Bioland 

 
 

 
 
“ 
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1.3 Frankrijk 
 

In 2018 was er een historische omschakelingsgolf waarvan het merendeel van het 
geproduceerde melkvolume als biologisch kon verkocht worden dankzij een dynamische 
sector. Voor 2019 was deze groei lager maar bedroeg nog 15% en in totaal werd er 970 miljoen 
liter biologische melk geproduceerd door zo een 3500 melkveehouders. In twee jaar tijd is het 
aantal biologische melkveehouders met 40% toegenomen. Ook voor de komende jaren wordt 
nog een dergelijke groei als in 2019 verwacht.   
Het biologisch aandeel in de totale melkhoeveelheid in Frankrijk is 3,5%. 
De Franse biologische markt is de laatste jaren aanzienlijk gegroeid. De totale geproduceerde 
melkhoeveelheid komt dichter in de buurt van deze in Duitsland. Frankrijk staat zo als tweede 
grootste biomelkproducerend land genoteerd. 
Het grootste deel van de in Frankrijk geproduceerde melk blijft in eigen land en de invoer is 
beperkt en wordt verder afgebouwd. De dynamische toename van de marktvraag zou de extra 
hoeveelheden moeten kunnen opvangen.  
 
Grafiek 6: Evolutie van de aangeleverde biologische melk en schattingen voor 2020 en 2021 (Bron: Cniel) 

 
 
In 2018 werd er 26 miljoen liter vloeibare melk binnen de EU geëxporteerd en 10 miljoen 
geïmporteerd. 
 
In 2018 waren er 103 ophalers van biologische koemelk maar 86,6% wordt opgehaald door 
slechts 10 ophalers. 
De ophalingen gebeuren door coöperaties (51%), privé bedrijven (43%) en andere inrichtingen  
(6%) zoals bijvoorbeeld scholen. 
In 2018 werd 57,9% van de biologische melk opgehaald door privé bedrijven, de coöperaties 
haalden 41,7% van de melk op. 11,3% van de coöperaties haalt enkel biologische koemelk op. 
Bij de privé bedrijven is 25% volledig bio. 
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61,7% van de biologische melk wordt geleverd aan 3 grote ophalers: Biolait, Sodiaal en 
Lactalis. De top 10 wordt aangevuld met volgende ophalers: Eurial, Unicoolait, Triballat Noyal, 
la laiterie Saint-Père, la Sill, Danone en UCAFCO. 
De verwerking gebeurt door zo’n 161 bedrijven. Zo werd 319 miljoen liter consumptiemelk 
(+3,8%), 80.181 ton verse zuivelproducten (+17,5%), 14.155 ton boter (+27,3%) en 27.497 ton 
kaas (+23%) geproduceerd. 
97,8% van de aangeleverde biologische melk en zuivel was in 2018 van Franse origine. 
 
De belangrijkste producenten per productgroep: 

- Consumptiemelk zijn Lactalis, Sodiaal en la Laiterie Saint Denis de l’Hôtel 

- Joghurt: Eurial, Maîtres Laitiers du Cotentin en Triballat Noyal 

- Verse desserten: Danone, Eurial, Lactalis 

- Room: la Laiterie Saint Denis de l’Hôtel, Eurial, Lactalis 

- Boter: Sodiaal, Eurial,, Lactalis 

- Verse kaas: Triballat Noyal, Eurial, Maîtres Laitiers du Cotentin 

- Kaas: Fromagerie Milleret, Lactalis, Le Centurion 

- Melkpoeder: Ingredia, Isigny Sainte-Mère, la Laiterie de Montaigu 
 

Grafiek 7: Gebruiksbestemming van biologische melk in 2018 (Bron: Cniel) 
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Grafiek 8: Evolutie van productiehoeveelheden van biologische consumptiemelk, room, boter, kaas en verse zuivel  (Bron: 
Cniel) 

 
 
Het verwerkte volume aan melk -en melkproducten nam ook in 2019 sterk toe: melk 
(+12%), boter (+24%), room (+26%), kaas (+10%).  
 
 
Grafiek 9: Productiegroei binnen het segment biologische zuivel in 2019 (Bron: FranceAgrimer) 

 
 
Consumptiemelk vormt ¼ van het totale productievolume aan biologische zuivelproducten in 
Frankrijk. Het aandeel van biologische consumptiemelk in de detailhandel is 11% maar 
ondervindt concurrentie van andere labels zoals weidemelk en GGO-vrije melk. De grootste 
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groeimogelijkheden zitten vermoedelijk in het segment van de kazen. In 2018 was het bio-
aandeel 1,2%. Het totale aandeel biozuivel in de bioaankopen in 2018 was 17%, na groenten 
en fruit het grootste aandeel. 
 
Grafiek 10: Verdeling biologische aankopen per categorie in 2018 (Bron: Agence Bio) 

 
 
Ook in de verkoop zijn er duidelijke groeicijfers op te merken. 
 
Grafiek 11: Evolutie in biologische aankopen van zuivel 2018 tov 2019 (Bron: FranceAgrimer) 
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Door de grote bijkomende melkhoeveelheid werd er gevreesd dat dit een invloed zou 
hebben op de melkprijs. Deze bleeft echter gehandhaafd in 2019 door een goede 
afstemming van vraag en aanbod. 
De biologische melkprijs was in 2019 gemiddeld 45,9 cent per liter (3,8% vet, 3,2% eiwit) ten 
opzichte van 33,5 cent voor conventionele melk. 
 
Grafiek 12: Evolutie van de biologische melkprijs in Frankrijk (Bron: FranceAgrimer) 

 
 

1.4 Denemarken 
 
Denemarken is één van de grootste biologische melkproducenten in Europa met een 
productie van 705 miljoen kg in 2019 door een 400-tal melkveehouders. Het biologisch 
aandeel in de totale melkhoeveelheid in Denemarken is 12%. 
2019 startte met een groei in de geproduceerde melkhoeveelheid, deze groei nam echter 
geleidelijk aan af en er werd een totale groei geregistreerd van 2,5% ten opzichte van 2018. 
In 2018 werd er nog een groei van 27% genoteerd ten opzichte van 2017. 
 
Sinds 2018 wordt er ook al steeds minder melk geïmporteerd die vanuit Duitsland komt. Ook 
zou er reeds biomelk als conventioneel op de markt gebracht zijn. Er is dan ook weinig 
interesse in omschakeling. Er wordt dan ook verwacht dat er geen tot weinig nieuwe 
melkveehouders zullen omschakelen en dat er zelfs zullen stoppen. 
Naturmælk nam in 2019 6 nieuwe melkveehouders aan. Thise en Arla bleven stabiel. 
Voor 2020 en 2021 wordt er een lichte groei verwacht door bestaande melkveehouders die 
hun melkopbrengsten verhogen. 
 
Een belangrijk aandeel van deze geproduceerde melk is bestemd voor export naar andere 
landen. Dit is naar schatting 35% van de totale geproduceerde melkhoeveelheid. 
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In 2017 en 2018 werd er respectievelijk 14 en 20 miljoen € aan biologische zuivel 
geïmporteerd. De geëxporteerde bedragen waren 159 en 156 miljoen €.  
Zuivel is de belangrijkste exportmarkt binnen de biologische sector in Denemarken. Dit nam 
in 2018 wel af vooral door lagere melk en room exporten. 
 
Grafiek 13: Evolutie van de waarde aan geëxporteerde melk, boter en kaas (Bron: Statistics Denmark) 

 
 
 
Grafiek 14: Evolutie van de waarde aan geïmporteerde melk, boter en kaas (Bron: Statistics Denmark) 

 
 
 
 
De belangrijkste melkerijen in Denemarken zijn Arla, Thise, Naturmælk, Them, Øllingegaard. 
In januari 2017 fusioneerden Naturmælk en Øllingegaard. 
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Grafiek 15: Evolutie van de productie van melk, boter en kaas (Bron: Statistics Denmark) 

 
De productie van consumptiemelk nam in 2018 opnieuw toe. Ook werd een sterke groei 
genoteerd in de productie van biologische boter. De kaasproductie nam echter af. 
 
Grafiek 16: Evolutie van de omzet aan melk, boter en kaas (in 1000 DKK) (Bron: Statistics Denmark) 

 
 
Grafiek 17: Evolutie van de verkochte hoeveelheden aan melk, boter en kaas in ton (Bron: Statistics Denmark) 
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Zowel de omzet als de verkochte hoeveelheden aan biologische zuivel neemt toe. Toch wordt 
er ook in Denemarken concurrentie ondervonden van plantaardige alternatieven. De 
grafieken tonen dat ook dit een groeiende markt is. 
Uit een consumentenenquête bij de Deense consument in 2018 stond natuurjoghurt op plaats 
3 met 40,2% en melk op plaats 5 met 32,5%. 
 
Grafiek 18: Marktaandeel per categorie in 2018 (Bron: Statistics Denmark) 

 
 
In 2018 was biologische zuivel goed voor 21% marktaandeel van de totale verkoop aan 
biologische producten. 
 
De biologische melkprijzen zijn stabiel met een gemiddelde melkprijs van 45,3 cent per liter 
(4,2% vet en 3,4% eiwit) ten opzichte van 34,2 cent voor conventionele melk (verschil van 11,1 
cent per liter). 
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1.5 Nederland 
 

De Nederlandse biologische melkveehouderij neemt in Nederland nog maar licht toe. In 2019 
produceerden werd er een melkhoeveelheid van 260 miljoen kg geproduceerd. Het biologisch 
aandeel in de totale melkhoeveelheid in Nederland is slechts 2%. 
 
Het aantal biologische melkveehouders nam in 2019 zeer beperkt toe namelijk 1% waar dit in 
2018 nog 14% was. Het aantal gecertificeerde melkkoeien was in 2019 zelfs lager dan in 2018 
ondanks de groei in het aantal melkveehouders. 
In de conventionele landbouw nam het aantal melkveehouders af met 5% in 2019. 

 
Grafiek 19: Aantal biologische en conventionele melkveehouders in Nederland van 2017 tot 2019 (Bron: CBS) 

 
 
Jaar na jaar neemt de productie van biologische zuivel toe al lijkt dit eerder af te vlakken in 
2018 voor de producten boter en yoghurts. Een belangrijke groei in de productie van 
biologische kaas wordt nog gezien. 
 
Belangrijke spelers zijn Friesland Campina en EkoHolland. Ook Rouveen kaasspecialiteiten 
vermarkt een belangrijke hoeveelheid biologische zuivel. 
Bij EkoHolland is er nog ruimte voor nieuwe omschakelaars, tot 50 nieuwe omschakelaars in 
de komende jaren. Bij FrieslandCampina zijn er voldoende biologische melkveehouders om de 
huidige markt te bedienen, op dit moment zijn er dat ruim 150. Er wordt sterk in gezet op de 
Aziatische markt (bv. Dutch Lady Organic). 
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Grafiek 20: Evolutie van de productie van kaas, boter en yoghurts (in ton) (Bron: CBS) 

 
 
EkoHolland is een coöperatie van 180 melkveehouders verspreid over gans Nederland. Zij 
produceren +-40% van de totale melkhoeveelheid. De melk die gezamelijk wordt 
geproduceerd, wordt voornamelijk verwerkt in eigen land, maar er gaat ook een klein deel 
over de grens. De melk wordt verwerkt door een tiental verwerkers tot biologische zuivel. 
Vecozuivel en Arla zijn belangrijke klanten van EkoHolland. 
 
Het bedrijf Arla Foods is marktleider in biologische zuivel. Arla biologisch kende in 2019 een 
omzetgroei van 7,8%. Ook in 2020 is het voorzien om de verkoop van biologische zuivel verder 
te stimuleren. 
 
De Natuurweide is de vereniging van biologische melkveehouders in Nederland. Zij 
introduceerden de Aanvullende Normen die op 01/01/2020 van kracht gingen en van 
toepassing zijn op alle biologische melkveehouders..  
In het programma Aanvullende Normen werken biologische melkveehouders en 
zuivelverwerkers samen aan het door ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van biologische 
zuivel. De thema’s die daarbij aan de orde komen zijn weidegang en dierenwelzijn, 
diergezondheid, voer, uitstraling erf en bedrijf, biodiversiteit, presentatie naar de consument 
en energie. 
 
Naar schatting wordt er 20 miljoen kg biologische melk en zuivel geïmporteerd en 
geëxporteerd. 
 
De te verwachten melkprijs voor maart 2020 bij de coöperatie EkoHolland is 50,15 cent per kg 
(jaarleverantie van 500.000 kg melk met 4,41% vet en 3,47% eiwit). 
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FrieslandCampina publiceerde in februari 2020 een garantieprijs voor biologische melk van 
48,50 cent per kg gebaseerd op de nieuwe standaardgehaltes van 4,42% vet, 3,57% eiwit en 
4,53% lactose. FrieslandCampina gaat daarnaast uit van een iets hogere jaarleverantie. Bij 
FrieslandCampina zou de melkprijs bij 1,1 miljoen kilo uitkomen op  49,23 cent per kg. 

Vreugdenhil Dairy Foods, gespecialiseerd in melkpoeders, publiceerde de hoogste biologische 
melkprijs in januari 2020 namelijk 51,34 cent per kg (jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo). 

Bij Arla en A-ware waren de biologische melkprijzen 48,25 cent per kg en 49,05 cent per kg.  
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1.6 Verenigd Koninkrijk 
 

In 2019 werd er 470 miljoen liter biologische melk aangeleverd door meer dan 540 biologische 
melkveehouders, dit is ongeveer 4% van de totale melkhoeveelheid. Naar verwachting gaat 
deze melkhoeveelheid licht dalen in 2020 en 2021. Er wordt dus geen groei meer verwacht. 
 
Er wordt geen biologische melk geïmporteerd en er wordt zo’n 50 miljoen liter geëxporteerd 
hoofdzakelijk naar de Verenigde Staten. 
 
Er zijn een aantal producentengroepen actief, namelijk Omsco, Arla, Muller en Calon Wen. 
Muller en Arla zijn de belangrijkste verwerkers en producenten van consumptiemelk, Yeo 
Valley is de belangrijkst producent van yoghurt. 
 
De totale Britse markt voor biologische voeding is 2,2 miljard pond waard en 
vertegenwoordigt 1,5% van de Britse voedingsmiddelen- en drankensector. Biologische 
zuivelproducten worden geschat op 351 miljoen pond en vormen de grootste categorie 
binnen de biologische voedingsindustrie. Het aandeel biozuivel in de totale zuivelmarkt is 
3,9%.  
De markt voor biologische melk wordt geschat op 156 miljoen pond en is hierdoor de 
belangrijkste subcategorie binnen biozuivel. De waarde groeide met 1,8% in 2018 en 
vertegenwoordigt nu 5,1% van alle Britse melkverkoop in de detailhandel. Biologische boter 
is het sterkst gegroeid met 21%, de verkoop van kaas steeg met 8,6%.  
Yoghurt heeft het grootste marktaandeel binnen zijn categorie namelijk 8%. 
 
De verkoop van biologische melk nam in 2018 toe met 10%, meer dan 1 op 4 gezinnen koopt 
biologische melk. 78% van de verkochte biologische melk is private label.  
 
Grafiek 21: Volume-aandeel van de verkoop van biologische melk per merk (Bron: Nielsen) 
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1.7 Oostenrijk 
 
In Oostenrijk groeide de biologische melkhoeveelheid in 2019 met 2,5% tot 643 miljoen kg, 
wat een aanzienlijke mindere groei was dan in 2018 (+9%). 2019 begon met een daling van de 
aangeleverde melkhoeveelheid tov het voorgaande jaar maar dit werd goedgemaakt in de 
zomermaanden. De droogte beperkte echter wel de melkproductie in sommige regio’s. 
Tweederde werd geproduceerd volgens het Europees lastenboek en het overige deel werd 
volgens de criteria van hooimelk geproduceerd. 
Het biologisch aandeel in de totale melkhoeveelheid in Oostenrijk is 16%. 
Er wordt gevreesd dat er vele melkveehouders zullen stoppen met biologische 
melkveehouderij. Tot op vandaag respecteerden velen  de normen rond weidegang niet. Dit 
kwam aan het licht na een audit van de Europese commissie. In de toekomst zal de verplichte 
weidegang wel gerespecteerd moeten worden en hier zal streng op worden toegezien. 
Bedrijven die niet aan deze normen kunnen of willen voldoen zullen hun biocertificering 
moeten stoppen. 
 
Het aandeel bio per productgroep neemt in alle categoriën toe met uitzondering van boter. 
Het grootste bioaandeel wordt genoteerd voor consumptiemelk, bijna 1 op 4 verkochte melk 
is van biologische kwaliteit. Ook voor natuurjoghurt is dit het geval. 
In 2018 werd er 30 miljoen kg langhoudbare melk verkocht voor een waarde van 38 miljoen 
€. Consumptiemelk vormt dan ook het belangrijkste product binnen de verkoop van 
bioproducten. 
 
Grafiek 22: Evolutie in bioaandeel per productgroep 2016 – 2017 (Bron: Agrarmarkt Austria) 
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De producentenprijs voor biologische melk is dalend sinds 2019. In 2019 werd er een melkprijs 
van 44,31 cent/kg genoteerd (4,0% vet, 3,4% eiwit) een verschil van bijna 9 cent ten opzichte 
van de conventionele melkprijs. 
In Oostenrijk zijn er retailers (Rewe Austria, Hofer, SPAR, Lidl) die projecten opstarten met 
betrekking tot zuivel. In deze projecten wordt er een goede melkprijs betaald. 
 

1.8 Zweden 
 
In 2018 werd er nog aanzienlijk meer biologische melk geproduceerd in Zweden dan in het 
voorgaande jaar en dit ondanks de droogte en voedseltekorten. In totaal werd er 465 miljoen 
kg melk geproduceerd, een toename van 12% tov 2017. In 2019 en ook voor de komende jaren 
wordt er geen groei meer verwacht en zelfs een daling van de melkproductie 
Het aandeel biologisch in de totale melkhoeveelheid bedraagt in 2018 16% . De verwerking en 
vermarkting hebben niet dezelfde tred gevolgd als de productie van rauwe melk.  

 
In tegenstelling tot de meeste andere landen daalt de belangstelling van consumenten voor 
biologische producten momenteel in Zweden. De omzet nam in 2019 weliswaar toe maar dat 
was naar aanleiding van hogere productprijzen. Het aandeel bio nam af van 9,3 naar 9%.  
De focus verschuift van biologisch naar andere trends en volgt daarmee het 
maatschappelijke debat. Trends als gezondheid, duurzaamheid, milieu, klimaat en CO2 zijn 
nog actueel. Vegetarisch wordt in het rapport benadrukt als een toenemende trend in veel 
winkels. 
 
De markt voor biologische zuivel is ook getroffen en daalde met 5% in 2019. 
 
De veganistische trend is heel sterk in Zweden. De consumenten minderen op dierlijke 
producten en vervangen deze zoveel mogelijk door plantaardige producten en dit zou meer 
invloed hebben op de biologische producten dan op de conventionele. De consumenten die 
namelijk over zijn gestapt op biologische producten, zijn sneller geneigd helemaal over te 
stappen op plantaardige producten als de argumenten hetzelfde zijn: gezondheid en milieu. 
 
De belangrijkste afnemer van biologische melk in Zweden is Arla. In 2019 nam de omzet aan 
biologische producten af met 4%. In 2020 willen ze de verkoop opnieuw doen verhogen. De 
lopende campagne ‘Carbon net zero dairy’ zal verder gezet worden begin 2020 en er wordt 
verder ingezet op het ecologische aspect. 
Andere zuivelbedrijven zijn Skånemejerier (Lactalis), Norrmejeri, Falköpings mejeri, 
Gävleortens mejeri. 
 
In 2019 ontving de melkveehouder gemiddeld 42 cent per kilo biologische melk en was het 
verschil met de prijs van conventionele melk gemiddeld 9 cent. 
De toegenomen hoeveelheden biomelk hebben een invloed gehad op de melkprijzen voor de 
producent. 
Het grote vertrouwen in de Zweedse conventionele melk is een oorzaak van de verminderde 
vraag naar biologische zuivelproducten. De prijsontwikkeling zou beter zijn voor 
conventionele producten dan voor biologische. Dat geeft aan dat nieuwe producten 
voornamelijk op conventionele melk zijn gebaseerd. 
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Yoghurt is een duidelijk voorbeeld van het belang van productontwikkeling. Conventionele 
yoghurtproducten kosten zo’n 20 kronen (€1,91) per liter terwijl biologische gemiddeld 18,90 
kronen (€1,80) kosten. Er is dus een hogere meerwaarde in het op smaak brengen en in 
slimme verpakkingen dan in biologisch. 
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1.9 Zwitserland 
 

Meer dan de helft van de biologische producenten in Zwitserland produceert melk. Het grootste deel 

van de biologische omzet in Zwitserland wordt gegenereerd door biologische zuivel. In 2017 bedroeg 

het marktaandeel 12,9%, meer dan 300 miljoen euro. 
 

Elk jaar wordt meer dan 245.000 ton biologische melk geproduceerd op ongeveer 3.300, eerder 
kleine, boerderijen. Dit is 7,1% van de totale melkproductie in Zwitserland.  
Ongeveer 170 gecertificeerde zuivelfabrieken en zuivelfabrieken verwerken deze melk tot 
verschillende producten. 

 

De laatste jaren was er een sterke toename van het aantal omschakelaars, mede gestuurd door 
de lage conventionele melkprijs, wat voor een belangrijke toename in de melkproductie 
zorgde.  
De hoeveelheid geproduceerde en verwerkte biologische melk zijn gestaag toegenomen. 
In 2018 stegen de productiehoeveelheden met 5%, terwijl de volumes verwerkte melk een 
bovengemiddelde groei van 6,8% noteerden. De sterke toename in verwerking was 
voornamelijk te wijten aan de toename van de vraag als gevolg van het 25-jarig jubileum van 
Coop Naturaplan. De omzet aan biologische producten bij Coop nam toe met 8,4% in 2019. 
Er werd aanzienlijk meer kaas (+ 10,8%) en ook meer boter (+ 9,8%) gemaakt. Zuivelproducten 
(voornamelijk melkpoeder) kenden ook een groei van 21,7%.  
De opwaartse trend zette zich voort in 2019, zo werd er in de eerste 11 maanden een groei 
van 5,9% genoteerd in productie en verwerking van biologiche melk. Het verschil tussen het 
productievolume en het verwerkingsvolume werd verder verkleind tot 11,5%. Dit permanente 
verschil wordt verklaard door seizoensgebonden schommelingen in de productie en door de 
ongelijke geografische spreiding van producenten en verwerkers.     
Onder verwerkte zuivelproducten was de groei het sterkst voor boter (+ 21,1%). 
Consumptiemelk steeg met + 8,5%. De verwerkingsvolumes van joghurt (-4,6%) en andere 
verse zuivelproducten inclusief roomijs (-2,5%) en lang houdbare producten (8,7%) bleven 
onder het niveau van het voorgaande jaar.   
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Grafiek 23: Verwerking van biologische melk (ton) in consumptiemelk, kaas en boter in Zwitserland (Bron: TSM Fiduciaire) 

 
 
 

Grafiek 24: Verhouding van de groei en verwerking van biologische melk gecumuleerd tot november 2019  (Bron: TSM 
Fiduciaire) 
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Grafiek 25: Marktaandeel bio per productgroep in de totale zuivelmarkt (Bron: TSM Fiduciaire) 

 
 
 

De groei in de vraag voorspeld door verwerkers en handel voor 2019 is uitgekomen. Het extra 
aanbod van nieuwe melkproducenten werd in het voorjaar niet volledig door de markt 
opgevangen. Dit resulteerde in extra druk op prijzen en declassificaties, met name voor 
boter.    

 
Er wordt een kritische houding aangenomen voor 2020 vanwege het grote aantal nieuwe 
melkproducenten. Vooral in het voorjaar wordt een overaanbod verwacht. De biologische 
zuivelorganisaties zoeken naar oplossingen om vraag en aanbod beter op elkaar af te 
stemmen en verdere prijsverlagingen te voorkomen. Zo zijn er ondertussen wachtlijsten voor 
nieuwe melkproducenten die hun melk pas na een bepaalde tijd als bio kunnen verkopen en 
enkel kunnen leveren indien nodig. Dit zou zo een 155 boeren betreffen. Tegen 2023 wordt 
er opnieuw een balans in de markt verwacht. 

 
Elke melkproducent die Bourgeon1 melk commercialiseert, dient zich verplicht aan te sluiten 
bij 1 van de 6 zuivelorganisaties erkend door BioSuisse:  

- Verein Bio-Lieferanten Emmi-Biedermann 

- Berner Biomilch Gesellschaft 

- PV SUISSE Biomilch 

- PMO Züger/Forster 

- Progana 

- Biomilchring ZMP 
 

De grootste koper van biologisch melk is de Emmi-groep. Eén van de pijlers van de stategie 
van het Zwitserse zuivelconcern Emmi voorziet een uitbreiding van biologische producten. In 
Oostenrijk nam het een meerderheidsbelang in het melkverwerkend bedrijf Leeb Biomilch. 

                                                 
1 Bourgeon (of Knospe) is het Zwitserse keurmerk voor biologische producten 
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Daarnaasy behoren ook Gläserne Molkerei, Rachelli en melkerij Bierdermann tot de groep. In 
2018 was 10% van de omzet afkomstig uit de verkoop van biologische producten. 

  
Een van de grootste kopers van Bourgeon melk is Elsa. Dit bedrijf produceert een groot 
assortiment zuivelproducten voor Migros, dat niet onder licentie van Bio Suisse produceert. 

 
Enkele andere kopers zijn Cremo, Milco, LRG Groupe, Hochdorf Swiss Milk, Züger Frischkäse, 
Neue Napfmilch, Baer en Biomilk. 

 
Er zijn enkele groothandelaars gespecialiseerd in biologische producten: Bio Service F.Lauper, 
Bio Partner, Pico BIO en Horai. 

 
Coop en Migros zijn de grootste distributiekanalen binnen Zwitserland.  
Coop verkoopt sinds 1993 biologische producten en is één van de belangrijkste partners van 
Bio Suisse. Met een omzet van een miljard frank in 2016 is het ook de grootste verkoper van 
biologische producten in Zwitserland. Migros, die inmiddels ook het potentieel van de 
biologische markt heeft ontdekt, heeft met een aandeel van 30% in de omzet van biologische 
producten al een groot assortiment producten onder haar eigen Migros Bio-label. 
 
In 2018 ontving de melkveehouder gemiddeld 82 cent per kg biologische melk. In 2018 was 
het verschil met de prijs van conventionele melk gemiddeld 23 cent. 
In 2019 is deze melkprijs echter dalend door het overaanbod. 

 

 
Grafiek 26: Melkprijsevolutie in Zwitserland (Bron:OFAG) 
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1.10 Noorwegen 
 

Noorwegen maakt geen deel uit van de Europese Unie en hanteert een eigen koers op het 
vlak van zuivelproductie.  
 
De biologische melkproductie heeft de trend van de afgelopen jaren voortgezet en is in 2018 
licht gedaald. De daling was 0,2 procent. De hoeveelheid gebruikte biologische melk daalde 
met 0,3 procent tot 29,1 miljoen liter. Het aandeel van de biologisch geproduceerde melk 
verkocht als biologisch was stabiel van 2017 tot 2018, op 58 procent. 
Het merendeel van de biologisch geproduceerde melk wordt aan TINE Råvare geleverd. Dit is 
een coöperatie die de melk verhandelt aan andere zuivelverwerkende bedrijven. Een andere 
melkerij is Q-dairies. 
 
In 2018 betaalde TINE gemiddeld 62,34 eurocent per liter aan zijn producenten van 
biologische melk. Dit was 1,06 cent per liter meer dan in 2017. Sinds 2010 steeg de biologische 
melkprijs met 11,55 eurocent per liter.  
Voor biologische melk werd in 2018 een toeslag van 7,8 eurcent per liter toegekend.  
 
In 2018 werd een totaal van 50,1 miljoen liter biologisch melk afgeleverd aan TINE, dit was 
een afname van 0,2 miljoen liter ofwel 0,4% tov 2017. In 2013 was het volume geproduceerde 
biologische melk het hoogst. Sindsdien is de productie met 4,4 miljoen liter ofwel 8,1 % 
gedaald. In de eerste periode van 2018 werden er lagere melkhoeveelheden genoteerd. De 
melkhoeveelheid nam echter wel toe naar het einde van het jaar. 
De totale melkhoeveelheid, conventioneel en biologisch, nam wel toe in 2018. 

 
Grafiek 27: Verandering in gemeten hoeveelheid biologische koemelk per maand in 2018 in vergelijking met dezelfde maand 
in 2017 (Bron: TINE) 
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Grafiek 28: Aandeel biologische koemelk in totale volume melk in Noorwegen (Bron: TINE) 

 
 

TINE en Røros zijn de grootste producenten van biologische melk en melkproducten. Het 
zuivelbedrijf Røros was in 2015 verantwoordelijk voor de verwerking van 25% van de 
biologische melk. In 2018 was dit reeds 44%. Dit heeft ertoe geleid dat de biologische melk 
over grotere afstanden wordt getransporteerd en de transportkosten zijn gestegen. 
TINE is met 56% nog steeds de grootste speler op de markt voor biologische zuivelproducten. 
Ze produceren biologische volle melk en zure melkvariëteiten, biologische gele kaas, witte en 
blauwe mosterdkaas. Tine heeft ook biologische yoghurt, room, zure room en boter.  
  
Røros is de tweede grootste speler op het gebied van biologische zuivelproducten in 
Noorwegen. De zuivelfabriek Røros produceert onder andere cottage cheese, kwark, melk, 
room, zure room, boter, yoghurt en karnemelk. Ook produceren ze onder private label voor 
Coop. 
 
De omzet van biologische zuivelproducten in Noorwegen steeg met 11 procent in 2018 tot 
een totaal marktaandeel van 2,1%. Terwijl de omzet van biologische zure room en room 
daalde, verhoogde de omzet voor de andere zuivelproducten. De verkoop van biologische 
melk steeg in totaal met 14 procent in 2018 tot een markaandeel van 4,4%. De verkoop van 
biologische kaas nam toe, maar het aandeel biologische kaas is nog steeds erg klein. Slechts 
0,7 procent van de kaas die in 2018 werd verkocht, was biologisch. De omzet van biologische 
yoghurt steeg ook met maar liefst 70 procent maar is ook slecht 0,7% van de totale 
yoghurtverkoop.  
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1.11 Polen 
 

In Polen produceren ongeveer 1300 biologische melkveehouders samen 25,3 miljoen kg 
biomelk. De producerende bedrijven typeren zich vaak als gemengd en kunnen slechts over 
een aantal melkkoeien beschikken. 
Over het algemeen is de vraag evenredig aan het aanbod, maar wellicht omwille van de 
gebrekkige (transport)infrastructuur wordt geschat dat slechts de helft van de biologische 
geproduceerde melk ook als bio opgehaald wordt. De overige melk wordt gangbaar verkocht. 
Er zijn 7 melkerijen die biomelk verwerken. 
Bijna de helft van de verwerkte biologische melk in Polen wordt geïmporteerd uit Litouwen 
en hoogstwaarschijnlijk ook uit Duitsland en Tsjechië aangezien de markt groter is dan het 
aanbod aan biologische melk. 
De gemiddelde prijs voor biologische melk in 2019 was 0,47 €/l, deze voor conventionele melk 
is 0,32 €/l. 
 

 

1.12 Ierland 
 

In Ierland wordt er ongeveer 14,5 miljoen liter biologische melk geproduceerd door 45 
biologische melkveehouders. Dit betekent zo een 0,2% van de totale geproduceerde 
melkhoeveelheid in Ierland. Het aantal biologische melkveehouders is sinds 2015 verdubbeld. 
Biologische melkveehouders zijn gevestigd over heel Ierland met meer dan een derde van de 
biologische melkveehouderijen in de graafschappen Cork, Limerick en Tipperary. 
 
De gemiddelde prijs voor biologische melk in 2019 was 0,47 €/l, deze voor conventionele melk 
is 0,36 €/l. 
 
Enkele melkverwerkers in Ierland zijn Glenisk, Aurivo, Arrabawn, The Little Milk Company en 
The Village Dairy. 
De belangrijke producten zijn consumptiemelk, verse melk en yoghurt, maar er is ook een 
groeiende vraag naar melk voor de vervaardiging van kaas en andere producten. Onderzoek 
van Bord Bia toonde aan dat 66% van de ondervraagde kopers regelmatig biologische 
zuivelproducten kochten, namelijk melk, yoghurt, kaas en boter.  
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1.13 Tsjechië 
 
In Tsjechië werd in 2019 33 miljoen liter biologische melk geproduceerd door 154 
melkveehouders. 70% van de deze melkhoeveelheid werd aan een biologische melkprijs 
verkocht. Ongeveer 15% van de geproduceerde biomelk wordt geëxporteerd vermoedelijk 
naar Polen.  
De geproduceerde melkhoeveelheid neemt jaarlijks af onder andere wegens onvoldoende 
beschikbaarheid van voeders en het stopzetten van subsidies voor biologische 
melkveehouders. 
Er zijn 6 melkerijen.  
De gemiddelde prijs voor biologische melk in 2019 was 0,43 €/l, deze voor conventionele melk 
is 0,34 €/l. 
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1.14 Finland 
 

In 2018 werd 69 miljoen liter biologische melk geproduceerd in Finland. Dat was 3% van de 
volledige melkplas. In vergelijking met 2017 groeide de biologische melkproductie met 10%. 
Zuivel vormt één van de belangrijkste groep in de verkoop van biologische producten. Er is 
ook een sterke groei in de verkoop van kaas door de betere beschikbaarheid van voorverpakte 
versneden kaas en vetarme kaas. Ook babyvoeding groeit snel. 
Het marktaandeel van biologische melk is 4,5%. 
De belangrijke melkerijen zijn Valio, Arla, Juustoportti en Suomisen Maito. 

 
1.15 Luxemburg 
 
In Luxemburg werd in 2019 3,5 miljoen kg biologische melk geproduceerd. Ongeveer de helft 
van deze melkhoeveelheid werd aan een biologische melkprijs verkocht.  
Iets minder dan de helft van deze hoeveelheid wordt geëxporteerd maar deze melk komt vaak 
in het gangbare circuit terecht.  
De situatie lijkt echter te verbeteren en voor 2020 zijn de verwachtingen dat ongeveer 80% 
van de melk als biologisch kan verkocht worden. 
Door de verkoop van biomelk op de conventionele spotmarkt, was de gemiddelde biologische 
melkprijs in 2019 0,36 ct/l tot 0,37 ct/l conventionele melkprijs. 
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2 Marktkansen en uitdagingen 

 
2.1 Zuivelingrediënten 
 
In 2017 werd de markt van biologische zuigelingenvoeding op 1,5 miljard dollar geschat. Dit is 
één van de snelst groeiende markten binnen biologische zuivel. 3% van de totale markt voor 
zuigelingenvoeding is biologisch. Een jaarlijkse samengestelde groei van 12,1% wordt 
verwacht tot 2025 waar een waarde van 3,8 miljard dollar bereikt zou worden.  
Europa blijft de grootste markt voor biologische zuigelingenvoeding maar Oceanië (+ 36%) en 
China (+ 44%) groeien sterk en kunnen in de toekomst domineren. Ook in India neemt de 
welvaart toe onder de jonge gezinnen en groeit de vraag naar biologische zuigelingenvoeding 
snel. 
 
De markt van sportvoeding bestaat uit supplementen, eiwitpoeders en energierepen en zal 
naar alle verwachting een waarde van 44 miljard dollar bereiken in 2021. 80% van de huidige 
sportvoeding is geproduceerd met ingrediënten gebaseerd op eiwitten. Initieel een markt die 
van belang was voor sporters maar ook uitgebreid is naar consumenten met een gezonde 
levensstijl. Biologische producten spelen op dit moment een kleine rol in deze markt omdat 
dit nog een vrij nieuwe markt is maar ook omdat er niet voldoende biologische aanbod is aan 
deze functionele ingrediënten.  
 
Zowel voor zuigelingenvoeding en sportvoeding worden er veel wei-eiwitten gebruikt. Deze 
vormen een bijproduct van de kaasproductie. Hoewel de kaasmarkt groeiende is, blijft deze 
nog beperkt waardoor het aanbod aan wei-eiwitten niet voldoende is. Daarbij komt dat 
bedrijven niet steeds in de mogelijkheid zijn om deze nevenstroom gescheiden te houdoen. 
Het is ook mogelijk om wei-eiwitten rechtstreeks uit de melk te bekomen. Bijproducten uit dit 
proces, namelijk caseïne, zijn echter nog moelijk te vermarkten 
 

2.2 Kaas 
 
De kaasmarkt is een groeiende markt wereldwijd. De komende 5 jaar wordt er een jaarlijkse 
samengestelde groei van 14% verwacht. Europa en China blijven de belangrijkste markten al 
wordt er ook in India en Brazilië een belangrijke toename verwacht. In 2017 werden er in 
West-Europa 400 nieuwe kaasproducten gelanceerd. Binnen de EU is Duitsland een sterke 
markt voor kaas. Ook in België zien we het aanbod aan kazen toenemen en starten 
conventionele kaasmakerijen met de productie van biologische kazen. Aan de 
consumptiecijfers van zuivel kunnen wwe afleiden dat er een groei is in de consumptie van 
kazen. Mede door de afnemende consumptie van vlees waarbij vegetariërs en flexitatiërs 
vlees vervangen door kaas. 
 

2.3 Antibioticavrije melk 
Verwerkte producten met ingrediënten van dierlijke oorsprong dienen specifiek  
gecertificeerd (NOP of equivalentie) te zijn indien ze verkocht willen worden op de markt in 
de Verenigde Staten. De vraag naar bepaalde producten zoals kaas en chocolade nemen nog 
toe.  
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2.4 Bijkomende labels 
 
De afgelopen jaren is de diversiteit in melkstromen enkel maar toegenomen. Enkele 
voorbeelden van bijzondere melkstromen zijn VLOG2 melk (met name de Duitse 
ondernemingen, maar ook FrieslandCampina, Royal A-ware en Arla), weidemelk, On the way 
to PlanetProof (FrieslandCampina), AH melk (Royal A-ware), Coop melk (Emmi), A2A2 melk, 
krudienmelk (Biologisch Limburg), Zeit zu zweit für Kuh und Kalb (Duitsland), enz. … . 
De vereisten die opgesteld worden voor de productie van deze stromen zijn vaak verenigbaar 
met de vereisten van de biologische melkproductie. Het gevaar dreigt indien deze 
melkstromen de biologische melkstroom vervangen.  
 
Er worden dan ook meer en meer duurzaamheidsprogramma’s opgesteld ook in de 
conventionele markt. Voorbeelden hiervan zijn de nationale duurzaamheidsprogramma’s in 
België (Duurzaamheidsmonitor), Finland (NASEVA), Ierland (Sustainable Dairy Assurance 
Scheme (SDAS)) en Frankrijk (La Charte des Bonnes Pratiques d'Elevage (CBPE)), maar ook de 
bedrijfsspecifieke programma’s van Arla (Arla garden plus), DMK (Milkmaster), Hochwald 
(Milchplus), Royal A-ware (A-ware Duurzaam), FrieslandCampina (Foqus planet), Sodiaal (La 
Route du Lait (LRDL)), Dairy Crest (Davidstow Farm Standards in aanvulling op het Britse Red 
Tractor schema), Granarolo (Granlatte Strategic Plan 2018-2028). 
 

2.5 Plantaardige alternatieven 
 
Wereldwijd neemt het aantal veganisten toe omwille van het dierenwelzijn maar ook om 
klimaatgebonden redenen. Ook al is het percentage ten op zichte van de totale 
consumentengroep klein, heeft het toch zijn invloed. Volgens marktonderzoekers groeit dit 
segment met 8 à 11 procent per jaar, wat ongeveer dubbel zo snel is als de traditionele 
zuiveldranken. 
 
In bepaalde landen zoals Zweden is de impact sterk voelbaar. Vermoedelijk zal dit in de 
komende jaren ook in andere landen sterker opspelen en een invloed hebben op vooral de 
verkoop van consumptiemelk. 
 
Het Franse Danone nam in 2016 WhiteWave over, de Amerikaanse eigenaar van het Vlaamse 
Alpro. Uit het jaarverslag van Danone blijkt dat plantaardige dranken nu 15 procent van de 
omzet uitmaakt in de divisie zuivel. Tegen 2025 wil Danone dat percentage verdrievoudigen 
en dus naar de helft van de omzet evolueren. 
 

                                                 
2 VLOG staat voor “Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik” – zuivel geproduceerd zonder gebruik van voer 

van genetische gemodificeerde planten 
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