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Marktgericht investeren in 

de agrarische sector 

Jan de Keyser – directeur Agriculture BNP Paribas Fortis 
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Ontwikkelingen in de sector  

Daling van het aantal 
landbouwbedrijven 

Verbreding van de 
sector  

Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 

ONDERNEMERSCHAP 

|        | 
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1. Daling van het aantal landbouwbedrijven  
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Blik op de landbouwers 
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Flexibiliteitsscan 

- Omgeving relatief onvoorspelbaar ervaren  

- Ondernemers zijn operationeel erg flexibel 

-        * Technologie biedt voldoende flexibiliteit 

-        * Vernieuwen loont 

-        * Best presterende bedrijven hebben vooral goede antennefunctie 

- Land- en tuinbouw scoort LAAG op strategische flexibiliteit 

-        * Bedrijfscultuur conservatief 

- Meeste ondernemers hebben bedrijf niet goed afgestemd op omgeving 
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2. Nieuwe kansen voor de landbouw 
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3. GLB = minder vangnet --- sterke volatiliteit 
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Volatiliteit 

- Toenemende volatiliteit ( prijzen – fysieke opbrengsten ) 

-      door :  globalisering 

-                   minder marktbescherming (EU) 

-                   extremer klimaat 

 

- Grote variabiliteit tussen bedrijven ( binnen 1 sector )  

 

- Ondertussen : verkleinen marge (per stuk) tussen opbrengst en kosten 

 

- Fenomenen: 

- Schaalvergroting = hefboomeffect 

- Toenemende externe financiering (schaalvergroting) = hefboomeffect  

- Specialisatie = dalende diversificatie = hefboomeffect 
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4. Ondernemerschap (vakman - ondernemer) 
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Waarom financieren in het agrarisch segment ?  

1. Agri-food is dé belangrijkste sector in België : primaire sector is daar 
ontegensprekelijk met verbonden  

2. Anti-cyclische sector : zeer beperkte gevolgen van de financieel-economische 
crisis en de daaropvolgende €uro-crisis op de agrarische sector  

3. Cyclisch karakter van de sector zelf (vraag/aanbod-evenwicht) creëert een spaar-
attitude bij “gunstige” marktomstandigheden = spaargedrag 

4. Trouw afbetalingsgedrag ( stijging vastgoed – reserve opbouwen – 
ethiek/cultuur ) + sterke solvabiliteit ( waarde landbouwgrond )  

5. Sector die in een groeiende wereld alsmaar belangrijker wordt  
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Rol van BNP Paribas GROUP  

Toegang tot financiering 

Toegang tot kennis 

Toegang tot netwerken 
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Maatschappelijk engagement  
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Markten veranderen & groeien   
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Interne markt = marktgericht produceren 
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Strategische keuzes  
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Toekomstig model  
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Gesloten 
betrouwbare 

keten 

Gesloten keten met 
merken  

Open keten  
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Dé uitdaging !  
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Big Data  

|    00/00/0000    | Department / name 22 



|    00/00/0000    | Department / name 23 

Consumentenparticipaties 
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Trends 

Consumptiepatronen veranderen voortdurend 

= consumenten willen weten waar hun producten vandaan komen + 
burgerparticipatie + lokale toets 

 

+ digitale aankoop ( internet)  

Digitale weg zorgt voor marktuitbreiding   

 

Maar ook :  

Vergrijzing 

Minder tijd om de maaltijd te bereiden  

Meer aandacht voor gezondheid 

Bewuster omgaan met voedselproductie 

 

Biedt kansen voor marktgericht investeren 
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Taak Provincie  

Rechtszekerheid (Ruimte) 

Veranderingen faciliteren 

Imago versterkend 
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BELGISCHE FEDERATIE VAN DE TOELEVERANCIERS VAN 
MACHINES, GEBOUWEN EN UITRUSTINGEN VOOR DE 
LANDBOUW EN VOOR DE GROENVOORZIENINGEN

Johan Colpaert – voorzitter

www.fedagrim.be en www.feedthefuture.be

142 leden       omzet: 2,7 miljard Euro

tewerkstelling: 8.150 werknemers 
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Toekomstvisie

De toekomst van de landbouw in België staat op het spel. 
Dit is een probleem voor ons allen. 

Geen eigen landbouw meer hebben is verzaken aan een 
eigen voedselproductie. Als de landbouw verdwijnt in 
België staat ook de kwaliteit van ons voedsel op het spel.

Als er geen landbouw meer is in België verdwijnt ook de 
toeleverende industrie en de eraan verbonden directe en 
indirecte tewerkstelling.
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SWOT

Bedreigingen: de grond wordt zo duur dat het binnenkort 
onrendabel zal zijn om nog aan landbouw te doen. 

Uitdagingen: zichtbaar maken hoe de prijs van een 
landbouwproduct in de winkel tot stand komt.

Knelpunten: leefbaar inkomen voor de boer – faire prijs voor de 
kwaliteit van de producten van de Belgische boer.

Kansen: consument bewust maken van de risico’s die de 
landbouwers in België lopen en bewust te kiezen voor de 
kwaliteit die ze leveren.



FEDAGRIM VZW – ASBL . AVENUE JULES BORDETLAAN 164 B 4 . BRUXELLES 1140 BRUSSEL

T 02/262.06.00 . WWW.FEDAGRIM.BE
15/06/2018 4



FEDAGRIM VZW – ASBL . AVENUE JULES BORDETLAAN 164 B 4 . BRUXELLES 1140 BRUSSEL

T 02/262.06.00 . WWW.FEDAGRIM.BE
15/06/2018 5

Kansen voor provinciaal beleid

Aanbevelingen:
 Marge creëren 
 Ademruimte geven om aan landbouw te 

doen 
 Omgeving scheppen waarin landbouw 

gedijt 
 Actiever en geïntegreerd landbouwbeleid 

nodig
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Groep AVEVE
Staten Generaal Antwerpen 2018
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AVEVE … wie zijn wij?

RetailAgri & HorticultureAnimal Nutrition

Opgericht in 1901 Omzet 1,4 miljard EUR ~1900 werknemers

Maakt deel uit van MRBB 
groep

Marktleider in België, 
aanwezig in het buitenland

~250 winkelpunten

AVEVE is een grote speler met 100% Belgisch kapitaal en volledig lokale beslissingsbevoegdheid



3

Onze activiteiten zijn ondergebracht in 3 Business Units 

BU 
Agri & 
Horti

BU Retail
(incl. 

Bloem & 
Machines)

15

50

35

Omzet verdeling
% omzet

BU 
Animal 

Nutrition

15%

50%

35%
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We willen een business partner en totaalleverancier zijn door 
het hoogste boerenrendement te halen!

Beste 
expertise

Marktleider

Schaal-
voordeel 
uitspelen

Grootste 
salesforce 
in land- en 
tuinbouw

Breedste 
product 
portfolio
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■ Commercieel GGO-vrije soja telen in 

België

■ Primeur in ons land!

Duurzame landbouw

■ Verhogen voeder- en eiwitefficiëntie

■ Verlagen CO2- en NH3-uitstoot
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■ Teeltcoach App die waarschuwt voor 

ziekten en plagen!

Digital farming

■ Efroproject: Datahub Agrofood

■ Project van 3 jaar



Digital Farming

Cofabel investeert in RTK-netwerk België



Provinciaal Landbouwbeleid

● Provinciale onderzoekscentra => toepassingen voor lokale markt
● Land- en tuinbouwonderwijs 

○ technisch en managementmatig hoog opgeleide landbouwers
○ hoge nood aan gekwalificeerde talenten in de provincie

● Creëren agrarische ondernemersklimaat 
○ positieve keuze lokale duurzame landbouw
○ eenvoudige, intuïtieve administratie
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BelOrta 

Coöperatie Hoogstraten
BOUWEN AAN EEN GEZONDE TOEKOMST



In een notendop
BelOrta Coöperatie Hoogstraten Totaal

Oprichting 1950 1933

Omzet (productomzet € milj.) 439 236 675

% tuinbouw Antwerpen 65% 65% 100%

% Vlaamse tuinbouw 45% 25% 69%

# telers 1150 200 1350

# personeel 370 102 472

Productpallet Breed
120 soorten

Smal
(top 3= 96%)

Aanwezigheid buitenlands 
product ?

Ja Ja



Toekomstvisie: ‘meer met minder’
 Opschaling is het thema (grootste glasbedrijven 50 ha ; uitbreiding in planning naar 75 ha).

 Breed gamma van lokaal geteeld product : one stop shop voor retail

≠ aardbeien / glasgroenten is enkel in absolute schaal en op plaats in de tijdslijn.

Zorgt voor grote bedrijfsdiversiteit.

Verandering gaat snel; ontwikkelingen zijn disruptief

Keten verandert: 
◦ Teler  coop exporteur  importeur markten

◦ (Teler <-->coöp)  retailer

 Coöperatie moet elke dag terug uitgevonden worden: ‘Welke meerwaarde bevestigt onze 
reden van bestaan?’



De toekomst ligt (al deels) achter ons
Logistieke (verzamel-)functie staat onder druk (voor glasgroenten) en zal indringend 
veranderen

◦ Coöperatie zal logistieke dispatcher worden en transacties in goede banen leiden

Prijsvormingssysteem (dagverkoop via klok ) zal verder onder druk komen te staan
◦ Prijsvorming zal verlopen via waaier van prijsvormingsmomenten/-technieken

Toegevoegde waarde zal veel meer informatie-gedreven zijn; technologie die dit ondersteunt 

zal sterk aan belang winnen (block chain, big data,…)

Toekomst ligt achter ons: kijk achterom, trek de lijn door en je ziet de toekomst.



De toekomst: SWOT’s
Sterktes:

o Geschiedenis van onze coöperaties  expertise

o Samenwerking tussen coöperaties en tussen telers

o Professionele , goed geschoolde bedrijfsleiders en vooruitstrevende tuinbouwbedrijven

o Goed gestructureerd praktijkonderzoek (SKW, Hoogstraten)

o Inzet van projectbeheerder praktijkonderzoek



De toekomst: SWOT’s
Zwaktes:

o Coöperaties zijn concullega’s

o Andere provincies zetten meer nadrukkelijk in op de ondersteuning van de praktijkproefcentra;  de 
provincie Antwerpen doet ook haar bijdragen maar haalt niet het niveau van de andere provincies.

o Ruimtelijke druk op ondernemers neemt toe



De toekomst: SWOT’s
Opportuniteiten:

o Informatiemanagement is cruciaal
o Brug tussen productie en retail is niet meer logistiek/fysiek maar wel gebouwd uit data: productievoorspellingen, perceeldata, 

traceerbaarheid, voedselveiligheidsinfo, lastenboeken,…

o Is permanent aan snelle verandering onderhevig.

o Inzetten op trend van gezond en veilig voedsel: communicatie is cruciaal

o Sterke inzet en aandacht voor duurzaamheid van de productie ( implementatie SDG’s zowel op 
coöperaties als bij leden telers) 

o Groenten en fruit scoren maatschappelijk goed : duurzaamheid, voedingswaarde, snack  cultuur, ….



De toekomst: SWOT’s
Bedreigingen:

o Tuinbouw en landbouw raken ‘onttrokken’ aan de gemeenschap
o Opschaling ontneemt ruimte (open ruimte) en maakt de kloof met de gemeenschap groter.  

o Tuinbouw moet haar ‘licence to produce’ ontlenen aan communicatie met de gemeenschap, gestoeld op een duurzame wijze van 
produceren.  ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt dat je doet’

o Plaats in de keten moet afgedwongen worden.
o Zie omslag van ‘Levervoorwaarden’ naar ‘Licence to supply’



Provinciale beleid.
Communicatie en beeldvorming tuinbouw

Groenten en fruit meer inschakelen bij preventief gezondheidsbeleid

Ruimte om te ondernemen ( verder zetten tb projectbegeleiding)

‘Local for local’ catering in provinciale instellingen: gebruik van Antwerpse groenten en fruit

Antwerpse tuinbouw meenemen in buitenlands beleid provinciebestuur ( exportkansen)

Inzetten op sterk tuinbouwonderwijs

Samen (PPS) uitbouwen onderzoeksinstellingen

Structureel bestendigen projectbeheerder praktijkonderzoek



“Vlees voor de toekomst”

Staten-Generaal 
Provincie Antwerpen

19-06-2018

Dirk Nelen, Managing Partner Noordvlees Groep



Ons bedrijf: Noordvlees Groep

• 2 varkensslachthuizen: Noordvlees Van Gool en Sus Campiniae

• 1 vrieshuis: BGMC
• 2 transportbedrijven: Euforbia en Euforbia Bulgarije

• Voortrekkersrol: voortdurende investeringsprojecten voor kwaliteitsgarantie en 
duurzaam ondernemen

• “Mensen blij maken met een gezond stukje varkensvlees, wereldwijd”
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Ons bedrijf: Noordvlees Groep
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• 240 medewerkers

• Geconsolideerde omzet: €267 miljoen

• 3,2 miljoen varkens geslacht per jaar

• 25% voor binnenlandse markt, 75% export (vnl. Oost-Europa)

• Exporterkenningen: o.a. Australië, China, Japan, Zuid-Afrika

• Belang van ons bedrijf en onze sector: 

• Slachthuizen en uitsnijderijen essentieel onderdeel van vleesketen

• Verbinding tussen levende kant en vleeskant



Toekomstvisie: “vlees voor de toekomst”
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• Zowel visie van bedrijf als van sectororganisatie FEBEV (Federatie Belgisch Vlees)

• Gezamenlijk charter om als sector sterk signaal te geven

• Engagement: ethisch verantwoord ondernemen voor een duurzame, integere en
veilige vleesketen

• Voedselveiligheid (traceerbaarheid & kwaliteit)

• Dierenwelzijn

• Milieu

• Transparantie & zelfcontrole



Belgische varkenssector: van dal tot top
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• Omzetten van knelpunten in opportuniteiten:

• Belgische varkenssector vroeger in zware crisis, nu wereldtop!

• Schaalvergroting, modernisering en productiviteitsverbeteringen

• Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

• Van jarenlange niet-transparantie naar:

• Open communicatie over thema’s van maatschappelijk belang: 
traceerbaarheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn, enz.

• Doel: naar buiten treden om hoge niveau en jarenlange inspanningen op vlak
van kwaliteit en duurzaamheid te tonen



Belgische varkenssector: van dal tot top
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• Door uniforme sectoraanpak (vanuit FEBEV) imago en perceptie verbeteren

• Veilig meldpunt

• Opzetten en uniformiseren systemen van (auto)controle

• Anti-fraude protocols, convenanten, bedrijfseigen gedragscodes



Beleid
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• Snelle en efficiënte samenwerking bedrijven en bevoegde overheden
m.b.t. investeringen, vergunningen, controles

• Verbeteren relaties toezichthouders en bedrijven

• Controle activiteiten: labo’s, certificerings- en keuringsinstellingen

• Verdere politieke ondersteuning internationale relaties met POM

• Bruggen bouwen tussen provinciale scholen en bedrijven in agrosector



Contact
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Dirk Nelen

Managing Partner Noordvlees Groep

dirkn@van-gool.be

03/ 666 70 80

mailto:dirkn@van-gool.be


Belgabroed nv, onderdeel van BHV2

BHV2 is een groep van 10 broeierijen (Destrooper/Moonen/Veraeke)

Productie eendagskuikens (vleeskippen/legkippen) & export 
broedeieren

Leo Suls



Belang/rol van bedrijf binnen keten

fokkerij opfok & vermeerdering broeierij mesterij slachterij

Dierenartsen

Voederfabrikanten



1. Relevante/dominante rol in vlees en leg sector in NE

2. Relevante aanwezigheid in alle deelsegmenten.

Intensieve vleeskuikens + consumptie-ei productie (export gericht)

Lokale concepten/lastenboeken ism retailers 

Speciale dierenwelzijns labels / bio label (l’oeuf d’or)

3. Innovatief en flexibel blijven inspelen op:

Duurzame productie van kippenvlees en eieren

Antibiotica reductie

Verhoging dierenwelzijn

Imago van de sector / publieke opinie over vlees- en ei-consumptie

Toekomstvisie



Functies die bedrijf/ sector vervult binnen de maatschappij

- opstart ladies with l’eggs (in samenwerking met VLAM)

- opstart producentenorganisatie leg

- opleidingsvoorzieningen studenten agro

Toekomstvisie



Sterkte

• BB = sterk int. netwerk van 
familiebedrijven

• Export BE verlaagt de prijsdruk lokaal

• Pluimveesector Vlaanderen = Sterk 
imago  (vb = proefbedrijf Geel)

• FAVV

Kansen

• Kip + ei = groeimarkt 

• Kip + ei = duurzaam 

• Value added meat: nieuwe 
concepten = hogere marge

• NestBorn concept = sterker kuiken 
met beter dierwelzijn

Uitdagingen

• Massaproductie = lage marges

• HR + opleidingen

• Sector verandert zeer snel

• Geen pv slachthuis in prov A’pen:
te lange transport tijden 

• Export: ondersteuning / missies

Bedreigingen

• Dierenwelzijn “schandalen”

• Macht van de retail sector

• Groeikansen Vlaamse PV houders

• Internationale competitie (Polen / Oekraïne / 
Brazilië, WTO, …)

• Marktbeschermende maatregelen in 
omliggende landen: Dtl: 5 x D / Fr né et élevé en 
France / NL: concepten



Geef veehouders rechtszekerheid op (middel)lange termijn

IIntensieve veehouderij verdient ook een kans in prov A’pen

Export ondersteuning is welkom: economische missies / Internationale promotie acties 

Zeehaven en luchthaven ook voor Afrikaanse bestemmingen

Concrete acties/aanbevelingen
• In zones waar intensieve landbouw nog is toegelaten, geef ondernemers maximaal 

kansen (bouw/uitbating/transport/MER)

• Logistiek: intensieve veehouderij = boeren + voerfabriek + broeierij + slachterij, 
kortom veel werkgelegenheid

• Ondersteuning landbouwroutes (eet lokaal)

Kansen voor provinciaal beleid



1



N°1 zuivelbedrijf

in België
Omzet

€ 1,2 miljard

Melkophaling

1,5 miljard liter

waarvan bijna 25 % in A’pen

2.700 melkveehouders

waarvan een 500-tal

in A’pen

2.000 werknemers over

8 sites

kaas, poeder, boter, room, 

melk en melkdranken, 

functionele dranken, ijs



ONZE PRODUCTEN

Consumentenkaas

Brugge Kazen

Belgische Gouda

Abdijkazen

Poeder

Volle en magere melkpoeder

Fatfilled poeder

Ingrediëntenkaas

Mozzarella

Cheddar

Boter

Room

Wei

Roomijs

Drinks



8 MILCOBEL SITES
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BETEKENIS VAN MILCOBEL PRODUCTIE IN…

EU28

België

40%
Melkophaling.

71%
Kaasproductie

0,8%
Melkophaling.

0,8%
Kaasproductie
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Omzetevolutie (x 1.000 euro)
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Omzetverdeling per regio (%)

Omzet 2017: 1,210 mio€Omzet 2016: 991 mio€



Onze Missie

Wij  garanderen de verwerking van onze ledenmelk

en wij ontwikkelen, produceren en vermarkten zuivelproducten 

teneinde onze leden én aldus de ganse Belgische melkveehouderij 

een lange termijn perspectief te bieden.

Waarom bestaan we?
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Door Onze Boeren … Voor Onze Boeren



Onze Visie

We geloven in het belang én de noodzaak van 

industriële verwerking in België,

en we streven naar een maximale melkvalorisatie

door ons te positioneren in niches en producten waar we leidinggevende

posities kunnen hebben.

Hoe zien we onze toekomst?
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Toekomstvisie m.b.t. melkveehouderij

• Milcobel is een coöperatie én een producentenorganisatie 

• Milcobel wil er zijn voor elk type melkveehouder

• Milcobel respecteert de eigenheid van iedere melkveehouder

• Milcobel garandeert afname, verwerking en afzet

… en zet geen leveraars op straat
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Kansen m.b.t. melkveehouderij 

Melkveehouderij regionaal in stand houden 

Zuivelverwerking in eigen omgeving in stand houden

Regionale tewerkstelling in stand houden

Binnen korte afstanden 

Gunstige ecologische voetafdruk
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Uitdagingen m.b.t. melkveehouderij

Bedrijfsontwikkeling van de melkveebedrijven moet mogelijk zijn

om competitief te blijven 

en de regionale uitdagingen/beperkingen 

maximaal te kunnen invullen
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Beleid op provinciaal niveau 

Het provinciaal beleid

heeft de taak om dit 

maximaal  

mee te helpen 

realiseren
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Beleid op provinciaal niveau

Milcobel is een partner

• Met duidelijke duurzaamheids-doelstellingen voor melkveehouderij, 

melkverwerking en -afzet 

• Met kennis en expertise 

• Met sterke betrokkenheid voor melkveehouderij op basis van 

ledenstructuren
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Moedig

Eerlijk

Loyaal

Kwaliteit



De landbouw van de toekomst

Luc Vanoirbeek
Woordvoerder Boerenbond

Staten Generaal Antwerpen

19 juni 2018



Vlaanderen

2



Minder producenten produceren 

meer op krimpende oppervlakte

3



Groei veeteeltbedrijven

4



We realiseren meer met minder
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En toch meer output…
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Waarom meer voedsel?

• Drie tendensen :

• Stijgende wereldbevolking…

• Verstedelijking…

• Wijzigend consumptiepatroon….

7
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Stijgende wereldbevolking
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Stijgende wereldbevolking
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Verstedelijking
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Gewijzigd consumptiepatroon
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Voedselverliezen beperken.

• Logistieke uitdaging.

• Klimaat. 

• Landbouw-technische uitdaging.

13



Logistieke uitdaging
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Klimaat

Voedselverlies = transport Voedselverlies als “land”
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Landbouw-technische uitdaging

Gewasbescherming Veredeling
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Minder input…..
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1. BEDRIJFSSCHETS

100 % syndicaal: van, voor en door boeren

0% aandeelhouder in agro-voedingsketen: ongebonden

 met de voeten in de praktijk  met gezond boerenverstand 

Van straatactivisme tot volwaardig gesprekspartner met overheid en 
agro-voedingsketen (ketenoverleg), in adviesraden, bij middenveld, 
steeds vanuit de wil om vooruit te gaan op het terrein

Leden: land- en tuinbouwers en sympathisanten 



2. TOEKOMSTVISIE

Sectorale en organisatorische uitdaging 

- duurzame, toekomstgerichte landbouw anno 2030

- vergrijzing  instroom jongeren 

- optimale invulling multifunctionele open ruimte          
(cfr. studie gebruik Agrarisch Gebied prov. A’pen)

- inspelen op maatschappelijke verwachtingen (klimaat, 
milieu,…)

- EU – Vlaanderen – provincie – gemeente – burger
- inkomenszekerheid en –stabiliteit: wereld en/of keten?



2. TOEKOMSTVISIE

Maatschappelijke rol ABS:

- verdediging landbouwsector als voedselproducent én 
cruciale schakel agro-voedingsketen

- “verkopen” landbouwsector als voedselproducent en 
landschapsbeheerder aan burger en politiek 



3. SWOT
Sterkte

- Expertise

- Consument dichtbij

- 1ste schakel keten

Zwakte

- Positie in keten en de wereldmarkt

- Ruimtelijke wanorde 

- Vergrijzing

Kansen

- Korte keten

- Meerwaardecreatie

- Maatschappelijke diensten

Bedreigingen

- Vergrijzing

- KT EU-politiek

- Claims grond

SWOT



3. KANSEN VOOR PROVINCIAAL BELEID

-Politiek moet LT denken: stabiliteit in beleid cruciaal voor 
rechtszekerheid in L&T (vergunningen, RO, aankoopbeleid)

-Ruimtelijke bevoegdheid/verantwoordelijkheid provincie: inspraak bij 
Vlaamse Overheid?

-Waterbeleid: bufferen-bergen-gebruik L&T, wapenen tegen 
extremen

-Blijven inzetten op onderzoek L&T (pluimvee, melkvee, groenten, 
fruit,…)

-Faciliteren/verbinden maatschappelijke actoren
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Biolandbouw en voeding

• Waardengedreven: zorg-gezondheid-billijkheid-ecologie
• Holistisch: kijken naar het hele systeem
• Gecertificeerd op basis van Europese wetgeving
• Centraal: 

• behoud van de bodemvruchtbaarheid
• sluiten van kringlopen 
• grondgebondenheid

• BioForum: sectororganisatie voor de hele keten



Bio groeit gestaag: 



Toekomstvisie

• Landbouw in de toekomst: 
• Produceert voedsel dat voldoet aan hoge eisen voor regionale consumptie
• Garandeert de boer een fair inkomen
• Behoudt de biodiversiteit
• Is bestand tegen klimaatverandering
• Zorgt voor een aantrekkelijke open ruimte

• Bio zal geleidelijk blijven groeien maar ook niet gecertificeerde agro-ecologische landbouw
• Grotere diversiteit in de landbouw en in de biolandbouw
• Deel van de biosector vervult een voortrekkersrol



SWOT
Sterktes:
- Circulair en holistisch landbouw en 

voedingsmodel.
- Behoud van bodemvruchtbaarheid
- Diversiteit in teelten en soorten.
- Preventie van ziekten en plagen
- Meerprijs voor de producten

Kansen:
- Stijgende vraag in een stagnerende markt
- Maatschappelijk belanstelling voor klimaat, 

ecologie, ... 
- Internationale erkenning van agro-ecologie

Zwaktes:
- Kleine markt, snel onevenwichten
- Afzet niet altijd goed georganiseerd
- Beperkt opleidingsaanbod biolandbouw
- Weinig onderzoekers/academici die zich toeleggen 

op bio
- Bedrijven starten vaak met te weinig kennis van bio

Bedreigingen:
- Groei leidt tot dezelfde marktmechanismen als in 

gangbaar met druk op de prijs voor de boeren.
- Schaarste en prijs van landbouwgrond
- Onderwijs en onderzoek niet aangepast aan bio



Provinciale hefbomen

• Provinciaal landbouwonderwijs 
• Praktijkonderzoek
• PDPO steun voor de ontwikkeling van bio en agro-ecologie
• Ruimte om (biologisch) te boeren
• Ondersteuning voor lokale voedselstrategieën


