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Dossier Kansen voor bio, met
focus op biologische akkerbouw
Het Biorapport 2021, dat vorige week werd voorgesteld door Vlaams minister van
Landbouw Brouns, geeft aan dat het areaal en het aantal biobedrijven opnieuw is
gestegen in 2021. In dit dossier staan we stil bij de kansen voor biologische productie. Die zijn er zeker, maar groei in productie moet hand in hand gaan met de
stijgende vraag, niet sneller. Onze Vlaamse biotelers vinden daarom dat de Europese ambitie voor 25% bioteelt in 2030 niet realistisch is. Dat is de reden dat ze
tijdens de voorstelling van het Biorapport hun alternatieve en realistische visie
op groei voorstelden. Kan biologische akkerbouw de gangmaker zijn in die groei?
We bezoeken een akkerbouwbedrijf en luisteren naar enkele meningen.
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Akkerbouwbedrijf
trekt keuze voor
bio totaal door

H
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Patrick Dieleman
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Bio zoekt boer en Bio zoekt keten trokken begin juni met een groep
akkerbouwers naar het mengvoederbedrijf Prodabio in Awans en
akkerbouwer Lemaire Bio in Verlaine. Dit laatste bedrijf toont hoe een
modern biologisch akkerbouwbedrijf er in de praktijk kan uitzien.
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et was Olivier Lemaire die ons
rondleidde. Zijn vader, Pierre,
was een notariszoon en leek
dus helemaal niet voorbestemd voor de
landbouw. In 1978 nam hij een akkerbouw-schapenbedrijf over. 23 jaar geleden schakelde hij de eerste 3 ha van zijn
bedrijf om naar bio. “Hij was verantwoordelijk voor een coöperatie die wortelen verhandelde. Er kwam vraag naar
biowortelen.” Ondertussen produceren
ze al 15 jaar 100% bio op zowat 250 ha.
Ze zijn gespecialiseerd in allerlei wortelgewassen (wortelen, pastinaak, peterseliewortel, knolselder) en rode en gele
uien. Een deel daarvan gaat rechtstreeks
van het land naar de diepvriesverwerking (S.B. Frost in Geer). De aardappelen
worden verhandeld via een coöperatie in
Geer. Een deel daarvan wordt verwerkt
tot biochips (ReBEL). Daarnaast hebben
ze wat brouwgerst, 5 ha gerst voor whiskyproductie en baktarwe.

© TEJA DE PRINS

Verwerkingscapaciteit
In de familiale vierkantshoeve in Borlez
werden bewaringsfaciliteiten voor 250
kisten en apparatuur geïnstalleerd om
de verschillende wortelgewassen en
aardappelen gesorteerd te kunnen aan-

leveren bij de afnemers. Drie jaar geleden werd een nieuw gebouw in gebruik
genomen in Verlaine, op enkele kilometers van de ouderlijke hoeve. Daarin
hebben ze drie sleufsilo’s waarin ze hun
baktarwe bewaren (van het wintertarweras Evina). Met 120 ha tarwe en gemiddeld 8 ton opbrengst per ha hebben ze
daarmee nu al te weinig eigen opslagmogelijkheden. Ze leveren die tarwe het
jaar rond aan allerlei klanten. In de
koelcel is ruimte voor 500 kisten. Tegen
de wand, naast de poort, hangt een
schema waarmee ze kunnen opvolgen
waar welke producten staan. Ze streven
ernaar om één gang per soort te hebben.
Opvallend zijn de drie stortbakken,
die snel schakelen moet toelaten. Twee
zeer grote klanten hebben immers de
mogelijkheid om nog de dag zelf te
bestellen, om zo vers mogelijk product
te kunnen aanbieden. Het product van
aarde ontdoen kan zowel droog als nat
gebeuren. Het water gaat naar een
bezinkingsbekken en wordt hergebruikt. Verder zijn er leesbanden en een
afweeg- en opzakmachine. Bij aardappelen stelt die de ideale combinatie van
meerdere bakjes samen om tot een
gewicht van iets boven de 2,5 kg te ->
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per dag over de vloer. In het weekend
loopt dat op tot honderd.
Een bijzonder product is de siroop
gemaakt van eigen suikerbieten, die
hiervoor speciaal geteeld werden. Het
is een variant op de Luikse perenstroop, die gretig aftrek vindt voor
onder meer bij wildpaté en plattekaas.

Bo

Thuisverkoop

Olivier demonstreert het gebruik van een wiedbed, maar hoe meer er mechanisch
kan gebeuren, hoe minder mankracht hij nodig heeft voor de onkruidbestrijding.

er

komen. De juiste afstelling is essentieel.
Bij pastinaak die geleverd wordt aan
Delhaize, bijvoorbeeld, mogen er geen
twee zakken met minder dan 2,5 kg zijn
of de hele pallet wordt geweigerd.
De warmte van de koeling wordt gerecupereerd om de werkruimte bij te verwarmen. Datzelfde gebeurt met de
warmte van de stroomgenerator. Die
hebben ze in gebruik genomen om
machines op drijfkracht te kunnen aandrijven. De aansluiting voor drijfkracht
moest van 1200 meter ver komen en
zou te veel kosten (200 euro/meter).
Met 4 fulltime-equivalenten leveren ze
jaarlijks 600 ton eindproduct af, van
half september tot half mei. Al die
medewerkers hebben een tractorrijbewijs en schakelen na het winterseizoen
moeiteloos over op veldwerk.
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De thuisverkoop vroeg wat meer organisatie. Aanvankelijk had de winkel
maar de halve oppervlakte, en was die
bedoeld voor afzet van eigen producten. De klanten vroegen een grotere
diversiteit, zodat gestart werd met het
verkopen van producten van collega’s,
zo veel mogelijk van dichtbij. Ondertussen is de winkel continu open en is
iemand fulltime bezig met de verkoop.
Gemiddeld komen er zeventig klanten

De sturing van de schoffelmachine, die dit jaar
voor het eerst gebruikt werd in het graan,
gebeurt met een systeem van Agrivaux dat ook
op de zaaimachine gebruikt wordt.
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Machines
Om optimaal in te spelen op het weervenster, waarin optimaal aan onkruidbestrijding gedaan wordt, hebben ze
veel tractoren en machines. “Vorig jaar
werkten we eens met dertig man tegelijk. Daarvoor doen we een beroep op
interimarbeid. Een aantal vaste ploegbazen organiseert daartoe zelf hun
ploeg.” Het regenweer liet niet toe om
de velden te bekijken, maar dat gaf ons
de kans om langer stil te staan bij het
machinepark. Alle tractoren rijden op
een wielbasis van 2,25 meter, met het
oog op de rijen en ruggen van 75 cm.
Eén heeft een vaste gps, de andere werken met een verplaatsbare gps. Via RTK
werken ze tot op 3 cm nauwkeurig.
Zelfrijdend wiedbed. Dit is de recentste investering. Ze hebben heel wat
machines die tussen de rijen werken,

maar in de rij is er nog veel handwerk.
Zonnepanelen dienen meteen als dak.
Deze machine met ligbedden legt 300
meter per uur af en biedt plaats aan
acht wieders. Voor covid werd die
bemand met lokale seizoenarbeiders.
Sedertdien kunnen ze rekenen op
steeds dezelfde ploeg van acht Roemenen. Ze hebben ook een getrokken
machine met vijftien ligbedden. Olivier
vertelt dat ze de mannen geregeld wat
stappend laten werken, om te vermijden dat ze steeds in dezelfde houding
moeten werken.
Einböck Rotarystar. Naast de Trefflerwiedeg, waarbij de druk op de tanden
individueel kan worden aangepast aan
de planten, zagen we een Einböck
Rotarystar. Dit is een wiedeg voor nietkerende grondbewerking. De zwarte
draaiende sterren (achteraan in beeld)
breken de door regen veroorzaakte
harde korst en verkruimelen die, waardoor de bodem belucht wordt. De
machine laat hoge werksnelheden van
15 tot 25 km/uur toe. Die zijn zelfs vereist voor een optimale werking. De
draaiende sterren werpen gewasresten
en onkruidplanten omhoog, samen met
de kluiten. De planten zijn lichter en
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De Einböck Rotarystar laat hoge werksnelheden van 15 tot 25 km/uur toe.
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De ruggen van de aardappelen willen ze
bij wijze van onkruidbestrijding nog
eens ophogen voordat ze dichtgroeien.
Vorig jaar is dat door de weersomstandigheden niet gelukt. Ze voelden duidelijk dat er meer onkruid was. Dit voorjaar werd voor de onkruidbestrijding in
het graan voor het eerst met een schoffel gewerkt. Daartoe werd het graan in
rijen op 21,5 cm gezaaid. “Er is wat meer
lucht tussen de rijen, wat de gezondheid
van het gewas ten goede komt. Het
effect op de opbrengst is heel beperkt,
omdat het gewas beter uitstoelt.” Een
medewerker geeft aan dat het hectolitergewicht ook stukken hoger ligt, dan
bij hem thuis, waar ze gangbaar telen:
80 kg in vergelijking met 60. De sturing
gebeurt met een systeem van Agrivaux,
dat ook op de zaaimachine gebruikt
wordt. De afstand tussen de elementen
en de rijen wordt ultrasoon bepaald
(zoals bij vleermuizen). Olivier vertelt
dat dit betrouwbaarder is dan het
camerasysteem op een van de andere
machines. “Bijvoorbeeld op bevroren
grond is de lichtreflectie zodanig groot,
dat de zon interfereert met de camera.”
Een bemerking daarbij is dat hun
camerasysteem niet van de recentste
generaties is. Het werkt nog met halogeenverlichting, terwijl de nieuwe
generaties met ledverlichting uitgerust
zijn. Daarom wilde Olivier dit voorbehoud zeker niet veralgemenen. Met de
schoffelmachine kunnen ze ongeveer
1,5 ha per uur afwerken. Ze kunnen met
RTK tegen een snelheid van 8 km/uur
rijden en tot op 1 cm van de plant perfect de rijen houden. Een bredere
machine met meer sensoren zou de
capaciteit gevoelig verhogen. Nu vergt
het 80 uur om één keer door het gewas

Verder zagen we ook nog een Actisol,
om de bodem te decompacteren en een
schoffelmachine die ingesteld was voor
knolselder. Daarop was de sturing nog
manueel. Een extra bestuurder op de
machine zelf vergt nog altijd minder
mankracht dan een wiedbed voor acht
personen. n

er

Onkruidbestrijding in
graangewassen

te rijden. Een negatief aspect is de
snelle slijtage van de messen. Ze kiezen
ervoor om voor de eerste bewerking
nieuwe messen te monteren. De oude
kunnen nog gebruikt worden wanneer
het gewas al wat groter is. Dit zijn dure
machines, maar de besparing op handwerk is enorm.

Bo

blijven langer in de lucht dan de kluiten,
waardoor ze bovenaan liggen en sneller
verdrogen. Olivier vindt het een goed
compromis om 95% van het onkruid en
slechts 5% van de teelt te verwijderen.

Om de verschillende soorten wortelgewassen te kunnen terugvinden, wordt alles
overzichtelijk bijgehouden op een planbord bij de ingang van de koeling.
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Kansen voor
biologische productie
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Kan de biosector profiteren van de Europese Green Deal? En welke rol
kan de akkerbouwsector daarin spelen. Doordat Hoofdbestuurslid
Guy Vandepoel alle vakgroepen en de werkgroep Bio opvolgt, en zo
mee is in de syndicale actualiteit, dachten we bij hem antwoorden
hierop te kunnen vinden.

py

Patrick Dieleman

Eigen Vlaamse doelstellingen
voor bio

co

“Het Europese bio-actieplan, dat
voortvloeit uit de Green Deal en de
Farm to Fork-strategie kan niet overal
op applaus rekenen”, stelt Guy Vandepoel vast. “De EU stelt voorop dat het
aandeel bio naar 25% moet groeien
tegen 2030. Dat houdt geen rekening
met de grote diversiteit inzake landbouw binnen de EU. Zelfs in onze
werkgroep Bio zet men vraagtekens bij
deze doelstelling. Je kan onmogelijk de
bioproductie sterk laten groeien zon-
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der dat de afzet en dus de vraag verzekerd is. Daarom hebben we er samen
met BioForum en ABS voor gekozen
om die intentie te vertalen naar eigen
Vlaamse doelstellingen. We willen vijfmaal 5 (zie p. 27). Dit zijn haalbare
maar toch ambitieuze doelstellingen
op maat van de Vlaamse landbouw.
Instrumenten daartoe zijn onder meer
promotie voor bioproducten en werken
aan een faire keten voor alle partijen.
Daarin kunnen coöperaties en andere
producentenorganisaties een belangrijke rol spelen. Ook in het onderzoek

voor biolandbouw zitten er nog hiaten.
Naast praktijkonderzoek moet er ook
toegepast en fundamenteel onderzoek
komen voor bio. In het onderwijs moet
meer aandacht besteed worden aan het
hele biogebeuren en we rekenen ook
op de overheid. Die moet het voorbeeld
geven, bio inbedden bij het ontwikkelen van regelgeving en aandacht hebben voor de randeffecten van regelgeving naar de biologische sector toe.
Daarnaast moeten er nieuwe regels
komen om bio in catering te regelen en
moeten er afspraken gemaakt worden
met detailhandel en verwerkers om de
zelfvoorzieningsgraad van bio in
Vlaanderen te verhogen.”

Valabele keuze
Volgens Vandepoel kan de afweging
voor bio een volwaardig alternatief zijn
als verdienmodel. “Het moet zeker
bekeken worden op sleutelmomenten

Dossier

Belangenbehartiging
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“De evolutie in
precisietechnieken
maakt dat het verschil
tussen gangbaar en bio
in akkerbouw een stuk
kleiner zal worden.”
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naargelang de vraag verder toeneemt.
Een mooi voorbeeld daarvan is hoe
men er vanuit de Belgische Fruitveiling
(BFV) in geslaagd is om samen met
een groep biotelers de markt te ontwikkelen en via de coöperatie de
ketenregie voor biofruit in handen van
de boeren te houden. Op die manier
kan je wat gevraagd wordt in de markt
laten produceren door diegenen die
daar het meest interesse voor hebben
en ervoor uitgerust zijn. Het coöperatieve model heeft zeker kansen voor de
biosector. Anderzijds zien we dat in de
zuivelverwerking de klassieke verwerkers geen biomelk ophalen. Ongetwijfeld speelt daarin mee dat ze dan met
twee verschillende prijzen moeten
werken binnen één coöperatie en dat
de productie-infrastructuur volledig
gescheiden moet zijn. Je kan ook moeilijk specifieke kosten voor één groep
producenten afwentelen op alle leveranciers. Dat is een pittig debat, waarvoor men heel wat pro’s en contra’s kan
inbrengen.
Wat akkerbouw zelf betreft, hebben we
de evolutie in de precisietechnieken
volledig aan onze kant. Ik vermoed dat
gps-gestuurde onkruidbestrijding
zeker drempelverlagend zal werken om
de stap naar bio te zetten. Tegen ziekten kan dankzij allerlei beeldverwerkingstechnieken ook in een vroeger
stadium preventief opgetreden worden. Het verschil tussen gangbaar en
bio in de akkerbouw zal daardoor een
stuk kleiner worden. De Green Deal en
de reductie van het gewasbeschermingsmiddelengebruik zal daar ook
nog toe bijdragen. Maar de andere kant
van de medaille is dat de prijs een stuk
omhoog zal moeten, om hetzelfde
inkomen te genereren. Hoe je het ook
draait of keert, de discussie zal altijd
een stuk rond rendement draaien.” n
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Guy Vandepoel:
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Binnen Boerenbond wordt de belangenverdediging voor bio gecoördineerd
vanuit de werkgroep Bio, die over alle
sectoren heen werkt (zie ook kader).
Guy is een uitgesproken voorstander
van die aanpak. “Ik ben ervan overtuigd
dat we daarmee de visies van biologische en gangbare landbouw een stuk
dichter bij elkaar hebben gebracht. We
hebben recent in elke vakgroep de kansen en bedreigingen voor bio geagendeerd. Daar zijn echt wel interessante
discussies uit voortgevloeid. Ik voel
aan dat het wederzijds respect voor
beide productiewijzen is gegroeid.”
Op de vraag of er voor bedrijven die
getroffen worden door de PAS kansen
zitten in bio, reageert Guy dat ze die
vraag ook op tafel hebben gelegd in de
varkenssector. “Men mag omschakelen
niet onderschatten. Bioboeren kunnen
geen beroep doen op een aantal hulpmiddelen waarmee de gangbare landbouw wel werkt. Een bioboer moet zijn
teelttechnische kennis daarom extra
goed onder de knie hebben. Goed boeren blijft belangrijk om het verschil te
kunnen maken.

We kunnen die vraag ook omkeren. In
de werkgroep Bio kwam ter sprake dat
de PAS ook een bedreiging is voor de
biosector. Voor bedrijven die met de
PAS-problematiek geconfronteerd
worden zijn er zeker enkele mogelijkheden, maar anderzijds kan de PAS ook
een bedreiging zijn. Het komt heel
regelmatig terug dat het niet evident is
om voor bio met de voorgestelde PASmaatregelen aan de slag te gaan. Denk
bijvoorbeeld aan biovarkens en biokippen, die een buitenbeloop moeten hebben. Dat is niet combineerbaar met de
voorgestelde PAS-maatregelen.
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voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de
opvolging. Daarbij spelen heel wat
omstandigheden. Het is bijvoorbeeld
heel logisch om voor biomelkvee te
kiezen, wanneer je bedrijf gelegen is in
valleigebied met heel veel grasland en
een grote huiskavel. Aan de andere
kant speelt onze dure grond ons parten. Een keuze voor bio brengt nogal
eens een verlaging van de intensiteit
met zich mee, wat resulteert in lagere
opbrengsten per oppervlakte-eenheid.
Dat moet gecompenseerd worden door
een hogere prijs. Vandaag is het verschil tussen de prijs van gangbare en
biologische melk heel klein in België,
doordat de gewijzigde omstandigheden
op wereldvlak niet doorwerken naar
het lokale niveau waarop de prijs voor
biomelk wordt bepaald.”

Akkerbouw als motor voor
groei?
Er gaan stemmen op dat de bio-akkerbouw moet kunnen groeien in Vlaanderen, als motor voor de groei van
andere takken. “Dat vloeit voort uit het
idee dat akkerbouw voeder moet kunnen produceren voor bioveehouderij en
anderzijds de mest kan gebruiken,
zodat een kringloop ontstaat. Daarvoor
zou je de ketenregie in handen moeten
hebben, zodat de productie kan stijgen

Boer&Tuinder • 23 juni 2022

25

Werkgroep Bio,
hoever staan we?
2
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Invulling geven aan
specifieke behoeften inzake
vorming en voorlichting

bo

Johan Martens is al betrokken bij de
werkgroep Bio van Boerenbond sinds
de oprichting ervan. In juni 2019
werd hij voorzitter. We peilden naar
zijn kijk op de activiteiten van de
werkgroep, aan de hand van de drie
basisdoelstellingen die enige jaren
geleden vooropgesteld werden.
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“We peilen ieder jaar naar noden, die
leden van de werkgroep ervaren inzake
kennis, onderzoek en voorlichting. We
hebben het geluk dat onze consulent,
Ignace Deroo, een wandelende encyclopedie is op dat vlak. We werken ook
samen met de overheid.”
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Patrick Dieleman

Behartiging van
specifieke biobelangen

Johan vindt het een belangrijk aandachtspunt dat zo veel mogelijk regio’s en sectoren vertegenwoordigd zijn in de werkgroep. De laatste jaren is de samenwerking met BioForum,
de sectororganisatie voor de biologische landbouw- en
voedingsketen, erop vooruitgegaan. “We moeten geen kopie
zijn van BioForum. Bovendien zou het een verspilling van
krachten zijn om niet samen op te treden. Het overleg, hier
op ons bedrijf, vorig jaar in november was daar een belangrijke stap in (zie Boer&Tuinder 45 van 2021). Daar is de aanzet gegeven voor onze gezamenlijke alternatieve visie voor
invulling van de Europese Farm to Fork-strategie in Vlaanderen (zie p. 27).
We volgen in de werkgroep allerlei specifieke biodossiers
op. We hebben bijvoorbeeld ieder jaar een overleg met
VLAM over de promotieactiviteiten voor bio.” Johan merkt
dat er enorm veel tijd kruipt in advisering rond algemene
beleidsinitiatieven van de overheid, zoals GLB, MAP en de
PAS-problematiek. Dat gaat wel eens ten koste van de
echte bio-aangelegenheden. “Eigenlijk is de discussie tussen de leden over hun ervaringen, over maatschappelijke
aspecten, over hoe het loopt op hun bedrijf en welke weg
we verder uit moeten gaan het belangrijkste van onze vergadering. Er moet zeker voldoende ruimte zijn voor ons
eigen werk binnen de werking.” n

Verankering van bio
binnen de werking van Boerenbond
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“Die doelstellingen zijn goed om te weten
waar je naartoe wil werken”, zegt Johan.
“Als ik terugkijk, vind ik wel dat we iets
gerealiseerd hebben. Er is zeker een gunstige evolutie, maar het staat niet stil. Dat moet verder
gaan.” Johan ziet dat iedereen van de werkgroep druk bezet
is, maar hij is wel tevreden over de opkomst tijdens vergaderingen. “We werken over heel Vlaanderen, en vergaderen
daarom in Leuven, wat toch een extra inspanning vergt van
Limburgers en West-Vlamingen. We zijn ondertussen een
vriendengroep geworden.”
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“Iedereen in onze werkgroep is ervan overtuigd dat ons
werk belangrijk is voor de landbouw in zijn geheel, voor de
biosector en voor Boerenbond zelf. Bio is een volwaardige
tak geworden met een eigen insteek en een positieve
invloed op de gangbare landbouw. Denk bijvoorbeeld aan
mechanische onkruidbestrijdingstechnieken. Bio houdt de
vinger aan de pols van wat mogelijk is en bewijst dat het
ook anders kan. We kunnen toch wel stellen dat bio er nu
staat, dat we gekend en erkend zijn binnen Boerenbond en
op de dagorde staan. Er is ook een goede verstandhouding
en wederzijds respect gegroeid tussen bio en gangbaar binnen de organisatie. Idealiter zou er een biovertegenwoordiger moeten zijn in alle vakgroepen. Maar velen van ons
combineren al heel wat activiteiten, dat is niet altijd praktisch haalbaar. Omgekeerd hebben we met Geert Van Hulle
wel een bioteler binnen het Hoofdbestuur.”
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“Bio houdt de vinger aan de pols
van wat mogelijk is en bewijst dat
het ook anders kan.”

Vijf ambities
voor bio

1.

We willen groeien naar 5% bioareaal of 30.000 ha.
We groeien naar 5%
omzetwaarde in de gezamenlijke
dierlijke producties.
We willen minimaal 5%
biobedrijven hebben tegen eind
2027.
We zien het volume van de
bioconsumptie groeien naar 5%
van de totale consumptie.
Ten slotte willen we minimaal
5% bioaandeel in de
overheidscatering tegen eind
2027.
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2.

3.
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4.

5.
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Typologische indeling
biologische landbouwbedrijven
gespecialiseerde tuinbouw:
groenten in openlucht
gespecialiseerde dierlijke productie
gespecialiseerde akkerbouw
gespecialiseerde fruitteelt
overige gespecialiseerde bedrijven
bedrijven met combinaties
van activiteiten

621

landbouwbedrijven

er

9.823ha

en

+ 5% in 2021

areaal

Bo

+ 8% in 2021

€ 399 miljoen

bestedingen aan biologische
producten (totaal)

www.boerenbond.be/actualiteit/
vlaamse-biosector-formuleertambities-voor-farm-forkstrategie

29%
19%
15%
15%
8%
14%

Samenstelling bioareaal
grasland, weiden en bossen
voedergewassen/groenbedekkers
akkerbouw
aardappel, groenten en kruiden
fruitteelt

36%
26%
16%
12%
9%

Biobestedingen aan versproducten
aardappelen, groenten en fruit
vlees, vis en ei
zuivel
graanproducten

36%
29%
17%
17%

Marktaandelen biologische
versproducten
eieren
vleesvervangers
groenten
aardappelen
fruit

13%
12%
6%
5%
4%

+ 7% in 2021
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Vijfmaal 5

Enkele opvallende cijfers en evoluties
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Zoals je op pagina 24 kon lezen presenteerden Boerenbond, BioForum
en ABS vorige week samen 5 ambities
met betrekking tot de ontwikkeling
van de biosector in Vlaanderen.
Hiermee reageren ze op de in het
kader van de ‘Farm to Fork’-strategie
door Europa vooropgestelde ambitie
dat het bio-areaal tegen 2030 25%
zou moeten bedragen van het
totale Europese landbouwareaal.
Die algemene doelstelling houdt
geen rekening met de specifieke
omstandigheden en eigenheid van de
landbouw in de individuele lidstaten.
Wat ook in biokringen zwaar weegt,
is dat het areaal niet ongebreideld
kan groeien, zonder dat ook de vraag
naar biologisch geteelde producten
mee stijgt.
In plaats daarvan lanceren de genoemde organisaties 5 ambitieuze
maar haalbare doelstellingen:

BIOLOGISCHE LANDBOUW
Bio
in IN
2021
VLAANDEREN

3,4%

marktaandeel biologische
versproducten
+0,6% marktaandeel in 2021

Bron: De biologische landbouw in 2021, Departement Landbouw & Visserij

LEES MEER
op onze website

Financiële ondersteuning door overheid
Zonder extra inspanningen van de overheid zal de biosector
zich in Vlaanderen niet snel kunnen ontwikkelen.
Surf naar www.boerenbond.be/bio-financiering
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