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woord van de voorzitter 
Beste lezer

In februari 2012 werd Responsibly 
Fresh gelanceerd als het collectief 
duurzaamheidslabel van de VBT 
groente- en fruitcoöperaties. Vorig jaar 
presenteerde het Verbond van Belgische 
Tuinbouwcoöperaties (VBT) een eerste 
en lijvig rapport over de duurzame 
ontwikkelingen binnen onze sector. Dit 
liet toe dat alle stakeholders van onze 
sector uitgebreid kennis maakten met 
de gefundeerde onderbouwing en de 
meerwaarde van Responsibly Fresh. 
Dit jaar bracht VBT de deelnemers aan 
en stakeholders van Responsibly Fresh 
samen rond één centrale vraag:  “Duur-
zame ontwikkeling, de hype voorbij?”.
De VBT-coöperaties, waarvan de mees-
ten reeds generaties voor ons ontstaan 
zijn en die nog steeds een voortrekkers-
rol vervullen in de Europese groente- 
en fruitsector, vertegenwoordigen 
ongeveer 4.500 actieve producenten. 
Samen geven we dus een zeer sterk 
signaal. Doordat we als verantwoor-
delijken in de coöperatieve veilingen 
ook een rechtstreeks contact hebben 
met heel wat van onze eindafnemers, 
kennen we bovendien de verwachtingen 
van de ganse keten, ook op het vlak van 
duurzaamheid.
Met ons gezamenlijk project Res-
ponsibly Fresh willen we niet per se 
bijkomende eisen opleggen, maar door 
middel van een label aan de ganse keten 
tonen waar elke producent en elke vei-
lingcoöperatie dagelijks met overtui-
ging aan werkt. 

Elke collega-producent werkt iedere dag 
aan zijn producten met respect voor het 
milieu. Elke investering is erop gericht 
het samenspel ‘produceren en zorg 
voor het milieu’ beter in evenwicht te 
brengen. Hierbij worden de mensen die 
werken in de tuinbouwsector niet verge-
ten. Continu hebben zowel de veilingco-
operaties als hun producenten aandacht 
voor het sociale in hun bedrijfsvoering 
en –activiteiten.
Doordat we met alle producenten ge-
zamenlijk werken aan een collectieve 
duurzame ontwikkeling, kunnen de 
trekkers van nu de volgers zijn van de 
toekomst, en omgekeerd. Zo kunnen 
we steeds verder ontwikkelen naar 
meer duurzaamheid, maar elk volgens 
zijn economische mogelijkheden. Het 
is duidelijk dat elke producent, lid van 
een coöperatie, dit engagement op-
neemt. Een externe controle zorgt voor 
transparantie en geloofwaardigheid. 
Eén pijler van duurzaamheid, namelijk 
de economische, wordt momenteel sterk 
bevraagd. Daarbij worden de coöpera-
ties sterker in vraag gesteld dan andere 
schakels van de keten.
Onze voorouders voelden de noodzaak 
om gezamenlijk hun product op de 
markt aan te bieden. Ze verzamelden 
hun product en via een klok, die later 
evolueerde naar diverse verkoopsyste-
men, boden ze dit op een afgesproken 
moment aan de markt aan. De kopers 
die deze marktplaats volgen, kunnen 
heel divers zijn. Het kunnen handelaars 
en exporteurs zijn, die daarna onze 
producten verder verhandelen. 
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 januari - april 2015    januari - april 2014 
naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)
Prei Bs/Kg 33.803.878 0,387 13.074.253 25.694.852 0,179 4.597.392

Serresla St 21.394.372 0,364 7.782.582 23.765.508 0,258 6.140.290

Witloof Kg 7.821.501 0,628 4.915.755 7.859.930 0,382 3.003.204

Champignon Kg 3.075.725 1,540 4.735.550 3.263.373 1,429 4.663.383

Losse tomaat Kg 3.505.493 1,315 4.609.167 2.701.500 1,291 3.487.386

Komkommer St 5.666.044 0,366 2.073.857 6.196.016 0,245 1.520.755

Trostomaat Kg 1.053.392 1,517 1.597.937 820.432 1,232 1.010.457

Veldsla Kg 281.100 4,361 1.225.867 358.269 2,221 795.757

Aardbei 500gr Po 653.555 1,789 1.169.485 1.000.772 1,413 1.414.212

Wittekool St 2.157.611 0,405 873.682 2.551.378 0,265 677.187

Knolselder St 3.313.393 0,216 714.625 3.389.296 0,294 997.699

4de Gamma Kg/St 347.082 1,747 606.522 320.636 1,817 582.726

Peterselie Bs 1.436.710 0,319 457.723 1.669.130 0,224 373.489

Lollo Bionda St 587.820 0,646 379.618 795.952 0,259 206.122

Multicolor St 690.696 0,535 369.622 934.152 0,524 489.488

Spruitkool Kg 702.095 0,475 333.145 666.657 0,489 326.241

Witte asperge B/S/K 69.202 4,785 331.134 77.026 3,525 271.542

Groen eikenblad St 618.044 0,505 312.192 536.928 0,336 180.329

Baby Leaf Kg/Ds 78.680 3,401 267.618 91.109 3,354 305.588

Courgette St/Kg 472.680 0,562 265.845 935.035 0,325 303.610

Oesterzwam Kg 81.112 3,244 263.167 74.074 3,117 230.913

Peer Kg 464.271 0,501 232.583 475.773 0,506 240.574

Savooikool St 430.178 0,529 227.354 344.045 0,277 95.130

Rodekool St 887.667 0,248 220.197 1.147.311 0,464 532.017

Rood eikenblad St 281.396 0,519 145.944 315.504 0,342 107.832

Lollo Rossa St 213.272 0,579 123.420 284.500 0,295 83.814

Krulandijvie St 91.468 1,104 100.982 106.304 0,734 78.044

Appel Kg 224.783 0,363 81.534 163.683 0,497 81.346

Keukenraap B/S/K 159.010 0,441 70.115 55.107 0,441 24.316

Spinazie Kg 32.700 1,980 64.759 28.110 1,112 31.264

Groene asperge B/S/K 17.104 3,647 62.386 22.728 2,580 58.630

Aardappel Kg 252.640 0,205 51.768 122.355 0,362 44.303

Tuinkers Ds 66.912 0,616 41.198 82.576 0,396 32.669

Schorseneer Kg 101.107 0,365 36.936 57.962 0,399 23.114

Andijvie breedblad St 27.866 0,905 25.211 67.540 0,478 32.254

Bloemkool St 21.839 1,036 22.622 127.827 0,792 101.262

Winterbloemkool St 22.935 0,850 19.494 89.250 0,525 46.821

Groene selder St/Bs 31.211 0,590 18.409 77.729 0,342 26.569

Radijs Bs 60.420 0,250 15.093 131.100 0,181 23.671

Kervel Bs 26.118 0,494 12.893 34.032 0,287 9.770

Zilverui Bs 37.695 0,254 9.584 49.785 0,209 10.423

Aubergine Kg 10.113 0,758 7.669 1.382 0,737 1.018

Knolvenkel St 11.744 0,585 6.872 15.152 0,743 11.261

Kerstomaat Ds 12.048 0,525 6.324 17.600 0,387 6.818

Serresnijboon Kg 672 4,892 3.287 876 3,603 3.156

Wortelen per bussel Bs 6.735 0,400 2.694 29.402 0,623 18.323

Openlucht sla St 2.400 0,408 979 0 0,000 0

Broccoli Kg 420 0,739 311 25 1,520 38

Paprika Kg 260 0,878 228 700 1,159 811

Heel vaak zijn het echter grootwin-
kelketens en eindafnemers die recht-
streeks ons aangeboden product kopen. 
Elke afnemer, elke koper, op deze inter-
nationale markt, kan op elk moment 
het product, dat niet vastgelegd werd in 
een lange termijn afspraak, kopen. Dit 
transparant systeem zorgt ervoor dat 
de prijs voor ons product zichtbaar is 
voor de ganse keten.
Het staat uiteindelijk elke teler vrij te 
produceren wat hij wil. Maar elk pro-
duct wordt collectief door de veilingco-
operaties aangeboden op een vooraf af-
gesproken manier. Wanneer een koper 
bepaalde wensen heeft, kan hij dat aan 
de veiling laten weten, die vervolgens 
een producent of groep producenten 
zoekt die de gestelde verwachtingen 
kan invullen. Op die manier werken 
de veilingen vanuit een horizontale 
bundeling al jaren aan verticale inte-
gratie met tientallen klanten tegelijk. 
Belangrijk hierbij is dat elke producent 
gelijkwaardig behandeld wordt. In een 
coöperatie die bestaat uit leden-produ-
centen is elk lid evenwaardig, maar niet 
gelijk. Iedereen moet volgens zijn moge-
lijkheden dezelfde kansen krijgen.
Doordat iedere producent kan telen wat 
hijzelf wil, kan er op bepaalde momen-
ten een overproductie zijn door onder 
andere de weersomstandigheden.

Dit kan zowel spelen hier in Vlaan-
deren, maar even zo in heel Europa. 
Trouwens, ook het plots wegvallen van 
de marktvraag kan het evenwicht ver-
storen. Men zou dit theoretisch kunnen 
wijzigen en enkel laten produceren wat 
de markt vraagt. Hoe zullen we echter 
deze totale vraag kennen? Een vraag 
die van seizoen tot seizoen, ja zelfs van 
week tot week kan verschillen in een 
open Europese, ja zelfs in een mondiale 
markt. Zullen de kopers voor het plan-
ten of zaaien het af te nemen volume 
aan een gekende prijs vastleggen? Dit 
is mogelijk voor een bepaald deel van 
de te produceren groenten en fruit, ook 
in de versmarkt. Maar wat als in heel 
Europa alle teelten goed gelukt zijn? Of 
wat als het net omgekeerd is en er een 
schaarste is? Immers, in onze sector is 
ieder seizoen anders en kunnen er, zelfs 
uitgaande van éénzelfde areaal op de 
Europese markt, schommelingen optre-
den die vlot het beschikbare aanbod op 
een gegeven moment kunnen laten vari-
eren met meer dan 30% in plus en min 
ten opzichte van een jarenlang gemid-
delde. We kennen dan ook al decennia 
lang volatiliteit in het aanbod, de vraag 
en dus ook de prijs.
Het is uiteraard een hele uitdaging om 
hier als coöperaties samen met jullie, 
leden-producenten, en onze afnemers 

een antwoord op te geven. Door echter 
constant mee te evolueren en telkens 
bewust te kiezen voor de meest opti-
male combinatie aan verkoopsystemen 
in functie van het product, hebben 
onze veilingen hiermee echter leren 
omgaan in het belang van jullie, leden-
producenten, en als men eerlijk is, ook 
in het belang van de ganse keten. Als 
verkozen verantwoordelijken en ook als 
directies en werknemers in deze coöpe-
raties en overkoepeling van coöperaties 
is het immers onze verantwoordelijk-
heid om voor elk lid-producent de op dat 
moment juiste prijs uit de markt te ha-
len. Daarnaast dienen we onze diensten 
aan een zo goedkoop mogelijke prijs 
te organiseren. Dit echter steeds op 
een duurzame manier en niet voor een 
korte periode, maar met het oog gericht 
op de volgende generaties tuinders. 
Ook dit is een deel van onze duurzame 
ontwikkeling, vervat in het Responsibly 
Fresh label. Dus als u het mij vraagt, is 
duurzame ontwikkeling helemaal nog 
niet de hype voorbij!.

Rita Demaré
Voorzitter

De REO Veiling neemt deze zomer haar nieuwe kistenloods op de vroegere 
site Vuylsteke in gebruik. Dat is 67 jaar nadat onze veiling in 1948 haar 
eerste loods bouwde in de Kattenstraat in het centrum van Roeselare, op 
een terrein van een 1/2ha dat het stadsbestuur gratis ter beschikking stelde 
met de afspraak dat de loods vlot en vlug moest kunnen worden verplaatst. 
De muren werden daarom opgetrokken met klassieke grijze betonplaten. De 
dakbedekking bestond uit eterniet-platen en de vloer werd aangelegd met 
betontegels van 1m². De bouw van de REO loods startte op 6 januari 1948. 
De loods werd in maart in gebruik genomen en de officiële inhuldiging had 
plaats op 13 juni 1948.
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Zoveel stalen werden in 2014 in opdracht van de 

REO Veiling geanalyseerd door Fytolab. Daarmee 

is onze veiling één van de belangrijkste klanten 

van Fytolab dat onlangs van naam veranderde en 

voortaan Primoris heet, wat betekent: de beste zijn. 

 Precies 2.639 geanalyseerde stalen werden door 

de REO Veiling genomen op tuinbouwbedrijven in 

het kader van de verplichte vooroogstcontrole blad- 

groenten. De overige 2.665 stalen werden op de 

REO Veiling genomen na de aanvoer van producten. 

 Deze staalnames gebeurden volgens het collec-

tieve residu-bewakingsplan dat is gebaseerd op 

risico-analyses. Deze cijfers bevestigen dat de 

REO Veiling hard inzet op kwaliteitsbewaking.

5.304
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Welke zijn de belangrijkste 
factoren die bijdragen tot het 
succesverhaal van Aucxis?
Geert Vonck: “Meerdere factoren 
hebben geleid tot de groei van een 
lokale eenmanszaak naar onze 
internationale erkenning. Eerst en 
vooral zijn daar de medewerkers, het 
Aucxis team: dynamisch, flexibel en 
gedreven om de nieuwste technologieën 
te implementeren. We gaan er prat 
op dat we als bedrijf in de ICT-sector, 
een sector gekenmerkt door nogal wat 
personeelswissels, een beduidend laag 
personeelsverloop hebben, waardoor de 
opgebouwde kennis goed geborgen blijft 
binnen onze vennootschap.”
“Creativiteit is eveneens heel belangrijk. 
We proberen elke keer maximaal in 
te spelen op de specifieke noden 
van de sector en van elke individuele 
klant. Dat leidt telkens tot innovatieve 
oplossingen. Begin jaren ‘90 waren 
we pionier in het ontwikkelen van 
afstandskopen en van Multi-Trade 
verkoopsystemen die verschillende 
verkoopprincipes integreren in één 
enkel softwarepakket. Hiervoor bestaat 
vandaag nog steeds grote interesse. 
Begin dit jaar implementeerde Aucxis 
voor bloemenveiling Ontario Flower 
Growers in Toronto een maatoplossing 
die tribuneverkoop, stockverkoop, 
virtuele verkoop, webverkoop en directe 
verkoop met elkaar combineert.”
“Professionaliteit is de derde pijler. In 
de loop der jaren werd de veilingsector 
steeds professioneler op alle vlakken 
en Aucxis groeide hierin mee zowel 
in aanpak, ontwikkeling, uitvoering 
en onderhoud van de projecten. 
Professionaliteit is immers essentieel 
voor het opbouwen van een goede 
reputatie en klantenbinding. Ik herinner 
me hierbij een kleine anekdote. Ikzelf 
begon als softwareprogrammeur bij 
Aucxis. Op een keer merkte ik bij 
één van onze initiële klanten dat de 

klok onverwacht volledig wegviel. De 
veilmeester zei me dat dit wel vaker 
gebeurde en dat hij dan gewoon de 
naam van het klokprogramma intikte 
op de DOS-prompt, waarna het 
programma opnieuw startte. Dat de 
verkoop intussen stil lag, was blijkbaar 
voor niemand een probleem. Vandaag 
is dit ondenkbaar. Time is money en 
van technologie wordt verwacht dat ze 
perfect functioneert, wat natuurlijk ook 
zo hoort te zijn.”

Hoe slaagt Aucxis erin zich te 
handhaven in een markt met 
minder tuinbouwveilingen?
Voorzitter Filip Fontaine: “Het was 
voor Aucxis inderdaad niet evident 
om door de vele fusies en de afname 
van het belang van de veilklok in 
sommige landen en sectoren, nog 
omzetgroei te realiseren binnen de 
veilingsector. De voornaamste reden 
waarom LAVA in 2004 besloot om 
te participeren in Aucxis, was om de 
continuïteit van de veilklok, die voor 
de Belgische groente- en fruitveilingen 
strategisch erg belangrijk is, te kunnen 
blijven garanderen. In een aantal 
brainstormsessies van de directie 
met de Raad van Bestuur, die bestaat 
uit managers van LAVA, FloraHolland 
en EFICE (de visveiling van Urk), werd 
bekeken wat Aucxis met zijn knowhow 
en ervaring zou kunnen betekenen zowel 
binnen als buiten het veilingsegment. De 
strategische doelstellingen die op basis 
hiervan werden bepaald, hebben in de 
eerste plaats geleid tot een uitbreiding 
van onze producten en diensten voor 
de vertrouwde sectoren. Aanvullend 

op de oplossingen voor verkoop en 
bewaring, werden producten ontwikkeld 
om de logistieke processen, de 
veilingadministratie en de informatieve 
processen te faciliteren.”
“Ten tweede is verder geïnvesteerd 
in de opkomende RFID technologie. 
Dit heeft geleid tot een nieuwe en 
snelgroeiende business unit, die in 
2014 reeds goed was voor 20% van de 
jaaromzet. Intussen werd een aanzienlijk 
aantal RFID projecten gerealiseerd. 
Ook buiten de vertrouwde sectoren. 
Onder meer in de farmaceutische 
industrie (Alcon), de verhuissector (P.A. 
Van Rooyen) en het openbaar vervoer 
(De Lijn, MIVB en NMBS). Belangrijk te 
vermelden, is dat de kennis die Aucxis 
hierbij verwerft en de RFID producten 
die worden ontwikkeld, opnieuw 
kunnen teruggekoppeld worden naar 
de veilingsector om ook daar hun 
toepassingen te vinden.”

Wat is RFID  en hoe wordt deze 
nieuwe technologie vandaag al 
toegepast in de veilingsector?
Geert Vonck: “RFID staat voor Radio 
Frequency Identification. Het is een 
technologie die gebruik wordt om items 
snel te identificeren voor tracking en 
tracing van goederen, of voor asset 
management. Er wordt op de te traceren 
goederen (kist, pallet, verpakking,…) 
een RFID-tag aangebracht. Via een 
RFID-lezer (ontvanger) wordt er energie 
gestuurd naar de tags en de tags sturen 
vervolgens hun unieke code terug 
naar de RFID-lezer. Het is eigenlijk de 
opvolger van de barcode-technologie, 
maar het grote voordeel tegenover 

Aucxis: dochter van LAVA is expert in elektronische 
verkoop- EN toewijssystemen

REO Actueel had een ge-
sprek met Aucxis. Dit 
Vlaams bedrijf biedt totaal-
oplossingen voor het auto-
matiseren en informatiseren 
van elektronische veilsyste-
men en verkoopgerelateerde 
processen zoals aanvoer, 
bewaring en logistiek. Deze 
kerntaken zijn na 30 jaar 
Aucxis al lang niet meer de 
enige activiteit waarmee het 
bedrijf scoort in de internati-
onale veilingwereld. Met zijn 
verscheidenheid aan produc-
ten en diensten wordt Aucxis 
vandaag wereldwijd gecon-
tacteerd door organisaties 
uit diverse sectoren voor het 
automatiseren van uiteen-
lopende bedrijfsprocessen. 
CEO Geert Vonck en voorzit-
ter Filip Fontaine nemen ons 
even terug mee in de tijd, 
maar kijken ook met ambitie 
naar de toekomst.

Hoe is Aucxis in de veilingsector 
terechtgekomen?
CEO Geert Vonck: “Stekene bij Sint-
Niklaas, de thuisbasis van Aucxis, is 
een landelijke gemeente. Verschillende 
mensen die initieel betrokken waren 
bij het bedrijf hebben een link met de 
lokale landbouwsector. De ouders van 
oprichter Luc Schelfhout en zijn oom 
hadden respectievelijk een bloemen- en 
tomatenkwekerij. Mijn eigen grootvader 
teelde hardfruit in Meerdonk. Ik heb op 
dat bedrijf, dat nu geleid wordt door mijn 
neef Wim Bogaert, gedurende meerdere 
jaren vakantiewerk gedaan. We kenden 
dus van thuis uit de noden van de 
tuinbouwsector.”
“Uit de initiële eenmanszaak ontstond 
in 1985 de vennootschap Aucxis - in 
die tijd nog ‘Schelfhout Computer 
Systemen’ genaamd – die zich als 
kerntaak stelde: de ontwikkeling 
van automatiseringssystemen voor 
tuinbouwbedrijven. Al snel kwam een 
eerste ULO-controlesysteem op de 
markt dat de bewaring van fruit voor 
een langere periode kon verzekeren. 
Van tuinbouwbedrijf naar veiling was 
vervolgens een kleine stap. Toenmalig 
directeur van Veiling Hoogstraten, wijlen 
Mon Rigouts, was gepassioneerd door 

technologie en engageerde ons bedrijf om 
“een projectie-veilklok” te ontwikkelen. 
Toen dit een succes bleek te zijn, volgde 
Veiling Demerland in Glabbeek (nu deel 
van BFV) zijn voorbeeld, evenals andere 
Belgische en Nederlandse fruit- en 
groenteveilingen, waaronder ook de REO 
Veiling. Vandaag worden wereldwijd, 
van Canada tot Nieuw-Zeeland, niet 
alleen fruit maar tevens groenten, 
bloemen, vis, vee en zelfs wijn, wol en 
koffie verkocht via veilsystemen van 
Aucxis. Met fierheid mag ik stellen dat 
we voor deze bedrijfsactiviteit, waarvan 
de bakermat zich dus in Hoogstraten 
bevindt, uitgegroeid zijn tot een 
unieke internationale speler binnen dit 
marktsegment.”

U gaf reeds aan dat Aucxis in 
1985 via zijn ULO-systemen ac-
tief werd in de veilingsector. Zijn 
deze ULO-systemen nog steeds 
belangrijk voor Aucxis?
Geert Vonck: “Zeker weten. Aucxis 
blijft in deze bedrijfsactiviteit verder 
investeren. Vorig jaar brachten we 
samen met een partner uit Amerongen in 
Nederland een innovatief en ondertussen 
gepatenteerd ULO-softwarepakket uit: 
My Fruit. Controle- en beheersoftware 
werden conceptueel samengebracht in 
één toestel en in de software werd een 
module geïntegreerd die de ademhaling 
van het bewaarde fruit in een koelcel 
meet en op basis van de gemeten 
ademhalingskarakteristieken volledig 
automatisch de ingestelde waarde 
voor zuurstof verhoogt of verlaagt. 
Deze duurzame innovatie zorgt voor 
een geringere ademhaling van het fruit, 
waardoor de koelcel minder opwarmt. 
Resultaat: een energiebesparing van 30 
tot 40 %, én een langere bewaarperiode 
zonder verlies van productkwaliteit. 
Bovendien kan scald geheel worden 
voorkomen op voorwaarde dat alle 
bewaarprotocollen zijn gerespecteerd.”

De RFID tray scanner bij Rötjes Young Plants.

CEO Geert Vonck (links) en voorzitter 
Filip Fontaine (rechts) voor het 
kantoorgebouw van Aucxis.
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deze technologie is dat RFID-tags met 
honderden tegelijk kunnen worden 
uitgelezen en niet individueel dienen 
gescand te worden.”
“Voor fruitveiling Zaltbommel werkte 
Aucxis inmiddels een oplossing uit 
om met RFID het stockbeheer van 
de palloxen in de koelcellen en de 
registratie van alle in- en uitgaande 
bewegingen volledig te automatiseren. 
Hiervoor werd elke pallox voorzien 
van een geprint RFID-label (tag) met 
de telerinformatie. De RFID-labels 
worden gelezen en alle bewegingen 
van de palloxen worden geregistreerd 
via de RFID-lezers die zich op de 
heftrucks bevinden. Voor Rötjes Young 
Plants in Nederland, leverancier van 
jong plantgoed, ontwikkelden we dan 
weer een RFID-oplossing waarbij de 
250.000 plantentrays die dagelijks 
in het bedrijf in omloop zijn, efficiënt 
worden geregistreerd, gevolgd en 
gecontroleerd.”
Filip Fontaine: “Europa stelt dat 
visserijproducten moeten kunnen 
worden getraceerd en gecontroleerd 
doorheen de hele keten. Visveiling 
Urk uit Nederland initieerde daarom 
een pilootproject voor een uniforme 
identificatie en traceerbaarheid van 
viskisten en hun inhoud in alle fasen 
van vangst, verkoop en verwerking.  In 
samenwerking met Visveiling Urk en 
vier andere partijen werkte Aucxis een 
experimenteel concept uit om op basis 
van onder meer RFID technologie een 
track & trace methodiek te realiseren 
die als model kan dienen voor de 
rest van de visserij-industrie. Het 
uitgewerkte concept werd ondertussen 
aan de praktijk getoetst. Vandaag 
weet Visveiling Urk op elk moment 
waar hun viskisten voorzien van een 
RFID-tag zich bevinden en kunnen 

alle betrokken partijen gelijk wanneer 
de vis in deze kisten identificeren. 
Op basis van dit goede rapport kreeg 
Aucxis ondertussen de opdracht van 
de drie Belgische visveilingen voor 
het uitwerken van een gelijkaardige 
RFID-oplossing voor de volledige 
traceerbaarheid van vis, van net tot 
bord. De toepassingsmogelijkheden 
van RFID zijn inderdaad talrijk, niet 
sector gebonden, maar resulteren altijd 
in een verhoogde efficiëntie. Ze sluiten 
fouten door manuele acties uit, bieden 
een accuraat overzicht op voorraden 
of hebben een preventief effect tegen 
diefstal.”

De toekomst van Aucxis ziet er 
rooskleurig uit?
Filip Fontaine: “De groei situeert zich 
voornamelijk in de RFID business unit. 
RFID is een opkomende technologie 
waarvan de praktische toepassingen 
vandaag nog minimaal zijn, maar de 
volgende jaren exponentieel zullen 
groeien. Denk bijvoorbeeld aan volledig 
geautomatiseerde kassa’s in de 
supermarkten, waarvan de inhoud van 
uw winkelkarretje gelezen wordt via 
RFID en de betaling automatisch van 
de rekening gaat. Een tweede troef 
is onze unieke positie als bedrijf dat 
software en hardware kan verenigen 
in oplossingen op maat. Onze klanten 
breiden uit van de klassieke veilingen 
(groenten en fruit, bloemen en vis). 
We integreren verticaal mee met onze 
klanten: het taggen van kisten voor de 
telers en de veilingen, het oplossen 
van de technische aspecten van de 
verkoop, het tracen van het product in 
het handelskanaal tot bij de kassa van 
het warenhuis, en intussen bewaken 
we met partners de koudeketen.”
“Maatwerk blijft erg belangrijk. 
Aucxis wil zich nog meer profileren 
als solutions provider. Door onze 
jarenlange ervaring zijn we uitermate 
geplaatst om advies te geven, kunnen 
we actief meedenken met de klant, in 
welke sector ook, om zo tot geslaagde 
automatiseringsprojecten te komen. 
Professioneel en flexibel als bedrijf, 
innoverend en toekomstgericht in onze 
oplossingen. Zo zie ik Aucxis als gezond 
bedrijf mee evolueren met de moderne 
tijd.”

Fruitveiling Zaltbommel: voorbeeld van een 
geprint RFID-label met informatie over de 
pallox en de fruitproducent.

Consumententrends 
in Europa

De REO Veiling volgt de Europe-
se AGF-consumententrends op de 
voet. Haar commerciële afdeling was 
daarom vorige maand aanwezig op 
het internationale groentecongres 
‘European Vegetable Strategies’ dat in 
Brussel plaats vond met medewerking 
van LAVA en VLAM. 

of tijdens een persoonlijk gesprek. De 
‘generatie X’ is geboren tussen 1961 
en 1980. Ze communiceert op een 
meer afstandelijke manier over voeding, 
vooral via email en sms. Over compu-
ters en gsm’s mag je hen alles vragen. 
Maar als het op de kennis van gezonde 
groenten en fruit aankomt, hebben de 
meesten nog een hele weg af te leggen. 
Deze ‘convenience eters’ doen vlug 
hun boodschappen en verkiezen een 
zakelijke winkelbediening of gemak aan 
de kassa boven gezellige winkelbeleving. 
Deze ‘microgolf generatie’ is overigens 
op de winkelvloer vooral op zoek naar 
een snelle hap.

GEZOND
De generatie van de toekomst is de 
zogenaamde ‘generatie Y’, geboren na 
1980. Wat is het denk- en consumptie-
patroon van deze generatie, opgegroeid 
met moderne technologie en sociale me-
dia? De leergierige ‘generatie Y’ gebruikt 
graag en met kennis de nieuwe com-
municatiemiddelen om zich uitgebreid 
te informeren over gezonde groenten 
en fruit. Ze geeft ook meer geld uit aan 
gezonde voeding, maar spendeert zoals 
de ‘generatie X’ niet overdreven veel tijd 
in de eigen keuken. In de plaats van 3 
maaltijden per dag eet ze liever dagelijks 
6 tot 8 kleine gezonde gerechtjes die 
direct kunnen geserveerd worden. De 
VLAM-campagne All Day Long promootte 

daarom niet toevallig jullie producten 
onder de centrale slogan: “Groenten en 
fruit, da’s de klok rond genieten”.

Thuis kookt de ‘generatie Y’ uitgebreid 
op vaste uitgekozen momenten, zoals 
in het weekend. Daarbij wordt regel- 
matig geëxperimenteerd met innovatie-
ve producten. De meesten plaatsen een 
foto van hun geserveerde nieuwigheid 
op Facebook en raadplegen gemiddeld 
vier verschillende informatiebronnen 
alvorens zelf te beginnen met koken. De 
‘generatie Y’ staat duidelijk open voor 
een gezonde levensstijl met genoeg be-
wegen en gevarieerde voeding. Hoe kan 
je daarbij haar focus richten op groen-
ten en fruit? De sprekers op ‘European 
Vegetable Strategies’ deden enkele 
suggesties:
• Steeds sneller vernieuwing brengen.
• Probeer alle inconvenience te
 reduceren 
 zodat alles sneller kan.
• Wees avontuurlijk en creëer nieuwe 
 manieren van consumeren.
• Introduceer moderne technologie 
 in de winkels.
• Wees open en transparant. Informeer 
 en inspireer de consument. Hij zal 
 meer betalen als er een geloofwaar- 
 dig verhaal achter het product zit.

FLANDRIA
Op het einde van het speciale groent-

econgres gaf Anneleen Leon, product-
manager groenten en fruit bij VLAM, een 
voordracht over de verschillende facto-
ren die de consumptie van groenten en 
fruit beïnvloeden. Ook de promotiecam-
pagnes in ons land die inspelen op deze 
factoren om de Belgische AGF-consump-
tie te stimuleren, kwamen ter sprake. 
Anneleen refereerde naar de bekende 
All Day Long-campagne waarmee VLAM 
een volwaardig alternatief bood voor 
ongezonde snacks. “Het doel was om 
de consumptiemomenten van Belgische 
groenten en fruit per dag te verhogen en 
dat is gelukt. De groenten- en fruitcon-
sumptie van de All Day Long-doelgroep 
groeide met 8% gedurende de campag-
neperiode van 2010 tot 2014, terwijl 
deze bij de niet-doelgroep helaas verder 
achteruit ging.”
“Campagne voeren heeft inderdaad 
effect. Daarbij moeten we er voor zorgen 
dat de consument bewust is van zijn 
slechte eetgewoonten. Het promoten 
van een gezonde levensstijl is dus van 
groot belang. Groenten en fruit haken 
hier perfect op in. Daarbij moet de focus 
liggen op smaak, beleving en uiteraard 
kwaliteit. Flandria is het Belgische kwa-
liteitslabel voor groenten en fruit. Flan-
dria bestaat 20 jaar en daarom krijgt de 
communicatie rond het kwaliteitslabel 
een opfrisbeurt. We zetten Flandria 
op een originele manier in de kijker bij 
zowel bedrijven als consumenten.”

De All Day Long-campagne met beelden van klassieke 
snacks in een origineel groente- en fruitjasje hielp de 

consumptie te verhogen bij de doelgroep.

DRIE GENERATIES
De tweede editie van ‘European Vege-
table Strategies’ zocht naar antwoor-
den op de vraag hoe het verbruik van 
verse groenten de sector groeikansen 
kan geven binnen Europa. Meerdere 
gastsprekers namen daarbij de huidige 
trends op de Europese consumen-
tenmarkt onder de loep. Gastspreker 
Ed Garner uit Engeland vestigde onze 
aandacht op de sterke groei van Aldi en 
Lidl op de Britse markt. Hun voornaam-
ste concurrenten zijn straks wellicht niet 
de andere discounters, maar Google, 
Amazon of Aliexpress. Immers, zij 
nemen een steeds grotere hap uit het 
globale consumentenbudget. De huidige 
consument is overigens gevoelig voor 
productvernieuwing. Hij besteedt van-
daag 10% van zijn budget aan produc-
ten die 5 jaar geleden nog niet beston-
den. Gastspreker Nicolas Lecloux van 
True Fruits illustreerde dit veranderend 
klantgedrag met het succesverhaal van 
de groentesmoothie in Duitsland.

De sprekers op ‘European Vegetable 
Strategies’ onderscheidden 3 consu-
mentengeneraties in de voorbije 70 jaar. 
De ‘baby boomers’ zijn geboren tussen 
1945 en 1960. Deze generatie kiest be-
wust voor een gezonde en gevarieerde 
voeding waarin groenten een centrale 
plaats hebben. Ze spreekt erover op 
een positieve manier, via de telefoon 

De centrale boodschap gedurende de twee themadagen 
was dat de Europese consumentenmarkt voortdurend 
in beweging is en AGF-leveranciers het veranderend 
klantengedrag moeten beantwoorden met aangepaste 
marketing- en marktstrategieën. Dezelfde commerciële 
uitdaging formuleerde de REO Veiling reeds twee jaar 
terug in haar vernieuwde beleidsvisie ‘Naar een actieve 
marktbenadering’.
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Een virtueel beeld van de nieuwe kistenloods met dakserre, kant ringweg.

GRONDLOZE TEELT
Inagro en de provincie West-Vlaanderen 
investeren in een nieuwe demonstratie- 
en onderzoeksserre van ongeveer 
8.000 m² op het dak van onze nieuwe 
kistenloods op de vroegere site Vuylsteke. 
“Deze nieuwe infrastructuur gericht op de 
toekomst moet de glas tuinbouw sterker 
verankeren in West- Vlaanderen en zo 
zorgen voor econo mische slagkracht van 
de West-Vlaamse tuinbouwsector”, zegt 
gedeputeerde voor Land- en Tuinbouw 
Bart Naeyaert. “In de glastuinbouw 
merken we een duidelijke evolutie naar 
grondloze teelt. Deze innovatie zet zich 
ook door voor bladgewassen. Daarnaast 
is er een groeiende ver-scheidenheid in de 
gewassen die onder glas geteeld worden. 
Als onderzoeksinstelling is het daarom 
bijzonder belangrijk om over de juiste en 
aangepaste infrastructuur te beschikken.”

“Inagro doet sinds 1980 onderzoek in 
glasgroenten. Vanaf 1996 gebeurt dit 
onderzoekswerk onder meer in een 
eigen serre op de Inagro-site te Roeselare-
Beitem. Deze serre, die 20 jaar oud is, 
is nog representatief voor een groot 
deel van de West-Vlaamse tuinbouw-
bedrijven die voor de uitdaging staan om 

binnen hun bestaande infrastructuur aan 
productinnovatie te doen. Deze telers-
groep is dan ook vragende partij om de 
huidige serre in Roeselare-Beitem te 
behouden en in te zetten op onderzoek 
die dit ondersteunt. Inagro komt tegemoet 
aan deze specifieke vraag vanuit de sector 
door haar huidige onderzoeksserre op 
termijn vooral te gebruiken voor onderzoek 
naar bladgewassen in grond geteeld 
en teeltdiversificatie zoals de teelt van 
snijboon, courgette of asperge. In de serre 
wordt tevens meer ruimte vrijgemaakt 
voor aardbeienonderzoek onder glas.”

“De huidige onderzoeksserre van Inagro 
heeft haar beperkingen op het vlak van 
poothoogte en de voorziening in 
technische installaties. Om tegemoet 
te komen aan de onderzoeksbehoeften 
van glastelers in de nieuwe types 
serres en te experimenteren met 
innovatieve teelttechnieken is de bouw 
van een nieuwe serre nood-zakelijk. 
Deze uitdaging wordt vanaf eind 2016 
gerealiseerd op het dak van de nieuwe 
REO-kisten loods: een unieke locatie met 
heel wat troeven voor het onderzoek, de 
telers, de veiling en de Vlaamse regio.”

RUIMTEGEBRUIK
“In de dakserre zal in eerste instantie 
praktijkonderzoek gebeuren naar de 
grondloze teelt van bladgewassen en de 
teelt van vruchtgroenten”, gaat Inagro-
directeur Mia Demeulemeester verder. 
“Momenteel wordt onderzocht hoe de 
beschikbare teeltruimte daarvoor best 
wordt ingedeeld, welke technieken in de 
basisinstallaties moeten aanwezig zijn en 
op welke manier we deze installaties zo 
modulair mogelijk kunnen maken, zodat 
ze later gemakkelijk kunnen worden 
vervangen door nieuwe, meer moderne 
types.” 

“In de dakserre zal ook praktijkonder zoek 
gebeuren naar innovatieve energie- 
besparende teeltsystemen en de duur- 
zame toepassingsmogelijkheden van 
industriële restwarmte aangeleverd door 
de MIROM verbrandingsoven aan de 
 overkant van de Rijksweg. Ook efficiënt 
ruimtegebruik wordt een belangrijk 
onderzoeksdomein. De onderzoeks- en 
demonstratieserre op het dak van de 
kistenloods staat tevens garant voor een 
nauw contact met het doelpubliek: de 
telers. De voorlichting aan producenten 
staat centraal in de missie van Inagro. 
Door de nieuwe serre te integreren in 
de accommodatie van de REO Veiling, 
de logistieke hub voor West- en Oost-
Vlaamse verse groenten, brengen we het 
onderzoek tot bij de (glas)telers.”

“De specifieke locatie van de dakserre 
is ook een sterke troef in de communi-  
catie naar het brede publiek over de 
hedendaagse tuinbouw als een  
betrouwbare producent van lekkere 
en duurzame kwaliteitsgroenten en 
-fruit”, merkt Mia Demeulemeester 
op. “Daarom wordt de bouw van de 
nieuwe onderzoeksserre bewust 

aangegrepen om maximaal te voor-
zien in een toegankelijke ruimte 
voor bezoekmogelijkheden en 
tuinbouweducatie. Op die manier wordt 
bijgedragen tot een sterkere verbonden-
heid van de consument met de West-
Vlaamse land- en tuinbouw.”

“Verder wil Inagro nog nauwer gaan 
samenwerken met de toeleveranciers  
in de glastuinbouw. Via het voorzien  
van ruimte voor het demonstreren 
en uittesten van hun nieuwste tech-
nologieën willen we hen een platform 
bieden om hun doelpubliek, de pro - 
ducenten, heel gericht te bereiken  
in een professionele omgeving. 
Samengevat is Inagro ervan overtuigd 
dat de realisatie van de dakserre op de 
unieke REO locatie extra opportuniteiten 
biedt. Dit kan de tuinbouwsector alleen 
maar extra ten goede komen.”

STADSTUINBOUW
Ook het stadsbestuur van Roeselare is 
het bouwproject genegen. Burgemeester 
Luc Martens: “Aan de rand van Roeselare 
wordt een toonvoorbeeld van professio-

nele stadstuinbouw gecreëerd. Dit laat 
de burgers het belang inzien van de 
glas tuinbouw in deze regio. De dakserre 
wordt terecht een herkenningspunt voor 
Roeselare die zich profileert als stad 
van de voeding, en bij uitbreiding de 
hele regio die nu reeds is gekend als de 
moestuin van Europa. Dit imago krijgt nog 
meer uitstraling door ruimte vrij te maken 
voor een hedendaagse accommodatie 
voor Europees glastuinbouwonderzoek 
van morgen.”

Op de provinciale begroting van West- 
Vlaanderen staan middelen ingeschreven 
voor een gedeeltelijke financiering van 
de dakserre. Bovendien wenst Inagro als 
erkend praktijkcentrum een beroep te 
doen op VLIF-steun met een dossier dat 
kan gespreid worden over de jaren 2016 
en 2017. Daarnaast wordt steun via 
EFRO-middelen verder onderzocht. Ook is 
de dakserre geselecteerd als één van 
de vijf pilootprojecten ‘Productief 
Landschap’ waardoor vanuit Vlaanderen 
financiële middelen bekomen worden 
voor het ontwerp en de integratie van de 
dakserre in de omgeving.

Een virtueel beeld van de nieuwe kistenloods met 
dakserre, kant kistenloods E (‘tunnelloods’).
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Nieuwe kistenloods 
krijgt dakserre voor 
praktijkon derzoek

Onze provincie en Inagro 
zetten in op toekomst- 
gericht praktijk onderzoek 
voor de glastuinbouw 
in West-Vlaanderen. De 
huidige glasinfrastruc-
tuur op de site van Inagro 
wordt op termijn doel-
gericht gebruikt om de 
reconversie van bestaande 
land- en tuinbouwbedrij-
ven te begeleiden. Daar-
naast wordt ingezet op 
nieuwe onderzoeksinfra-
structuur op het dak 
van de kistenloods die in 
aanbouw is op de vroe-
gere site Vuylsteke. De 
dakserre moet een extra 
dynamiek geven aan het 
provinciale glastuinbouw-
onderzoek. Eind 2016 start 
de bouw van de nieuwe on-
derzoeks- en demonstratie-
serre om deze midden 2018 
in gebruik te nemen.

Vlnr.: schepen voor land- en tuinbouw Roeselare Marc Vanwalleghem, afgevaardigd 
bestuurder Inagro Mia Demeulemeester, algemeen directeur REO Veiling Paul 
Demyttenaere, West-Vlaams gedeputeerde voor land- en tuinbouw Bart Naeyaert, 
voorzitter REO Veiling Rita Demaré en burgemeester Roeselare Luc Martens.
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RUCOLA
Uit recent marktonderzoek van GfK 
Panel Services Belgium, dat de aan-
kopen voor thuisverbruik dagelijks 
volgde bij 5.000 Belgische gezinnen 
in opdracht van VLAM, blijkt dat de 
Belg in 2014 gemiddeld 40,2 kg verse 
groenten kocht om zelf te bereiden.  
Hij besteedde er gemiddeld 88 euro 
aan. Deze cijfers laten het verbruik 
van verse groenten in restaurants of 
grootkeukens buiten beschouwing. 
Het gaat hier alleen om verse groenten 
die de Belg koopt om thuis te koken!

Tomaat bleef vorig jaar de onbetwist-
bare nummer één in de groentekorf. 
De Belg kocht in 2014 gemiddeld 
6,33 kg tomaten. Binnen de top 10 
van verse groenten die de Belg in 2014 
het meest kocht voor thuisgebruik,  
is de volgorde nagenoeg dezelfde als 
in 2013. De enige wijziging is de bloem- 
kool die de komkommer opnieuw ver-
drong van de 10de plaats. Witloof bleef 
op een stabiele 4de plaats staan met 
3,33kg. Binnen de top 10 valt ook op 
dat het volume aan prei en paprika’s 

aanzienlijk hoger lag in vergelijking met 
het jaar voordien.

Kropsla verloor vorig jaar terrein binnen 
de slarayon, maar was ook in 2014 
het belangrijkste segment in het brede 
aanbod van slasoorten. Het GfK-onder- 
zoek spreekt over een nationaal markt-
aandeel van 36%. Het verminderd 
aantal kroppen serresla dat in 2014 op 
de REO Veiling werd aangevoerd, staat 
in contrast met het toenemende volume 

van alternatieve slasoorten dat vorig 
jaar op de REO Veiling werd afgeleverd. 
De nationale GfK-cijfers bevestigen de 
toename van het aangekochte volume 
en de marktinteresse voor alternatieve 
slasoorten bij zowel de handelaar als de 
consument in ons land. In dit verband 
wijst het GfK-onderzoek op de stijgende 
consumptie van rucola. IJsbergsla was 
evenwel de sterkste groeier in 2014. 
Deze slasoort was vorig jaar goed voor 
30% marktaandeel binnen de slarayon.

Tegen alle gezondheids-
adviezen in at de Belg vorig 
jaar minder verse groenten 
en fruit dan het jaar voordien. 
Het aangekochte volume verse 
groenten daalde met bijna 
één procent. De terugval bij 
fruit was groter. Vlamingen 
kochten in 2014 meer verse 
groenten en fruit dan Walen. 
Tomaat viel het meest in de 
smaak. Bij fruit bleef appel  
de nummer één.

Tomaat ook in 2014 
populairste groente 
in België

Soort groente Rangschikking  
2014

Gemiddeld aangekochte  
kg/Belg

Rangschikking 
2013 

Tomaten 1 6,330 1

Wortelen 2 5,940 2

Ajuin 3 4,490 3

Witloof 4 3,300 4

Sla totaal 5 2,640 5

Prei 6 1,990 6

Paprika & pepers 7 1,720 7

Champignons 8 1,430 8

Courgettes 9 1,400 9

Bloemkool 10 1,170 -

Bron: GfK PanelServices Benelux

KERSTOMAAT
Tomaat was ook in 2014 de populairste 
groente in België. Losse tomaat ver-
tegenwoordigde in 2000 driekwart van de 
tomatenbestedingen van een Belg. 
In 2014 was dit nog één derde. Tros-
tomaat heeft de plaats van losse tomaat 
ingenomen. Dit segment verdubbelde  
in 10 jaar zijn volumeaandeel van 20% 
naar 40% in 2010. Het aandeel stabili-
seerde in 2014 op 38%. Het groter belang 
van trostomaat boven losse tomaat in de 
Belgische tomatenrayon volgt niet direct 
de jaar-cijfers 2014 van de 
REO Veiling waar losse tomaat vorig jaar 
belangrijker was dan trostomaat. De 
groeiende belangstelling van de Belgische 
consument voor de speciale tomaat 
komt wél overeen met de jaarcijfers van 
de REO Veiling. Daarbij is het vooral de 
kerstomaat die de laatste jaren sterk aan 
populariteit wint. Immers, je hoeft geen 
chef te zijn om kerstomaat te bereiden. 
Kerstomaat is natuurlijk te verwerken in 
een gerechtje, maar kerstomaat leent 
zich ook uitstekend om gewoon rauw te 
eten als snack of in een zomers slaatje. 
Zo blijven bovendien de meeste vitamines 
behouden!

Ook voor snijbonen, asperges, spruitjes, 
oesterzwammen en spinazie lagen de 
bestedingen van de Belg in 2014 hoger 
dan het jaar voordien. Voor rode, witte 
en savooikool, andijvie en prinsessen-
bonen was dat niet het geval.

De Belg kocht vorig jaar gemiddeld 47 kg 
vers fruit en besteedde er 105 euro aan. 
De appel bleef koploper in de fruitkorf. 
De Belg kocht in 2014 gemiddeld 8,88kg 
appelen. Jonagold bleef marktleider 

met 43% van het aangekochte 
volume. Het klassieke appelras werd 
het meest gekocht door senioren. De 
helft van de appelaan-kopen van deze 
consumentengroep bestond uit Jona-
gold. Koploper Jonagold verloor ook in 
2014 van zijn opgebouwde voorsprong 
ten voordele van de nieuwere rassen 
zoals Kanzi, Belgica, Braeburn en vooral 
Pink Lady. Deze laatste appelsoort valt 
vooral in de smaak bij gezinnen met 
tweeverdieners en kinderen.

Samen met frambozen en bessen 
behoorden peren bij de grootste 
groeiers in de top 10. Het verhandelde 
volume van Belgische peren groeide in 
2014 met niet minder dan 29%.

ZACHTFRUIT
Ook aardbeien konden vorig jaar meer 
consumenten bekoren, waardoor het 
aangekochte volume groeide met 9%. 
In de top 10 stegen aardbeien dan ook 
van plaats 10 in 2013 naar plaats 8 in 
2014. 

Een Belg eet gemiddeld 1,91kg 
aardbeien per jaar. Daarmee staan 
aardbeien met stip op nummer één wat 
betreft de consumptie van zachtfruit in 
ons land. Frambozen staan op de 2de 
plaats, maar worden veel minder gecon- 
sumeerd. Gemiddeld eet een Belg 0,07 kg 
frambozen per jaar. Van alle andere 
zachtfruitsoorten samen komt de con- 
sumptie op 0,13kg per Belg per jaar. 
Binnen deze categorie zijn blauwe bessen 
 de grootste met 0,077kg per inwoner.

Deze consumententrend in combinatie 
met de verdere ontwikkelingen bij de 
West-Vlaamse aardbeientelers zorgden 
ervoor dat het globale aanvoercijfer op 
de REO Veiling in 2014 voor het 7de jaar 
op rij toenam. Met een omzet van om en 
bij 14 miljoen euro behaalden aardbeien 
vorig jaar hun hoogste omzet ooit op de 
REO Veiling. Meerdere redenen verklaren 
deze evolutie. De jarenlange inspanningen 
van de Tomabel aardbeientelers, het in- 
zetten van Fine Fleur op grondaardbeien, 
maar evenzeer de investeringen op de 
REO Veiling rond het bewaren van uit-
gangsmateriaal.
Op het vlak van de distributie was er 
vorig jaar weinig verandering in ver- 
gelijking met 2013. De ‘traditionele 
supermarkten’ wonnen als marktleiders 
iets meer terrein. Hun marktaandeel 
steeg van 47% naar 48%. De hard dis- 
counters waren in 2014 goed voor 
23% markt-aandeel. Op de 3de plaats 
kwamen de buurtsupermarkten met 
14% markt-aandeel. Dat was een lichte 
terugval tegenover 2013. De openbare 
markten en speciaalzaken bleven 
stabiel met respectievelijk 5% en  
4% marktaandeel.

REO Actueel is het informatieblad van de  
REO Veiling in Roeselare. Het verschijnt 
zesmaal per jaar op een aantal pagina’s 
volgens noodzaak. Het wordt gratis verspreid 
onder haar leden, kopers en werknemers. 
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COLOFON

Soort fruit Rangschikking  
2014

Gemiddeld  aangekochte  
kg/Belg

Rangschikking 
2013 

Appelen 1 8,880 1

Sinaasappelen 2 7,750 2

Bananen 3 7,520 3

Mandarijnen & aanverwanten 4 3,820 4

Peren 5 3,560 5

Druiven 6 2,050 6

Meloenen 7 1,920 7

Aardbeien 8 1,750 10

Kiwi's 9 1,660 8

Nectarines & bloedperziken 10 1,420 9

Bron: GfK PanelServices Benelux
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REO VEILING >  MEDEWERKER
 

> Wist je dat de Vlaamse Visveilingen 
experimenteren met blokverkoop ter 
vervanging van hun individuele verkoop. De 
expertise voor het proefproject werd op onze 
veiling opgedaan toen de verantwoordelijke 
kwaliteitskeuring van de Vlaamse 
Visveiling Zeebrugge en Oostende (VLV) op 
werkbezoek was in onze neerzetloods en 
onze kwaliteitscontroles van dichtbij volgde 
op de keurtafels.

> Wist je dat eind mei gouverneur Vladimir 
Norov en trade commissioner Askar 
Mirsaidov van Oezbekistan op werkbezoek 
waren in onze veiling, samen met POM West-
Vlaanderen. We legden aan de hoge gasten 
uit hoe de REO Veiling haar producten 
wereldwijd in de markt zet.

> Wist je dat het allereerste teeltseizoen 
van Fine Fleur grondaardbeien liep van 27 
april tot en met 16 juni. Op 22 juni startte 
het tweede teeltseizoen van Fine Fleur 
grondtomaten. In vergelijking met vorig 
seizoen zijn de Fine Fleur grondtomaten van 
een andere variëteit en worden ze bovendien 
minder rood geoogst. Kris Vanhoucke uit 
Veldegem leverde op 26 mei de eerste jonge 
prei onder Fine Fleur.

> Wist je dat er tijdens de Week van Groenten 
en Fruit vanaf 4 tot en met 10 mei in de 
Benelux leuke en lekkere promotieacties 
werden georganiseerd met prei in een 
hoofdrol. “We associëren prei te vaak met 
soep, maar de groente heeft zoveel meer in 
haar mars”, was de centrale boodschap.

> Wist je dat de mooie tafeldecoraties met 
REO groenten op 2 mei erg in de smaak 
vielen tijdens de 94ste ridderzitting van 
de Orde van ’t Manneke uit de Mane. De 
genodigden gingen van tafel naar tafel om te 
proeven van de lekkere REO producten in de 
mandjes.

> Wist je dat vier REO medewerkers hebben 
deelgenomen aan “Dwars door De Zilten” 
die op 27 mei werd gelopen in de buurt 
van onze veiling. Marc Boeten, Stephan 
Wydooghe en Francky Vercruysse liepen 
een verdienstelijke chrono over de afstand 
van 14km. Simon Wallican zette eenzelfde 
mooie prestatie neer op de 3,5km.

wist je dat …
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Nieuw gezicht  
op de keurtafels

MASTER
Thomas Ketels is 24 jaar en studeerde 
in januari van dit jaar af als master 
industrieel ingenieur biochemie. Tijdens 
zijn masteropleiding op Campus Kortrijk 
van de Gentse Universiteit liep Thomas 
stage in het voedingsbedrijf Alpro waar 
hij zijn eindwerk maakte over product-
innovaties die de specifieke smaak 
en voedingswaarden van sojabonen 
behouden. Na zijn studies was Thomas 
aan de slag bij Mc Bride in Ieper en 
Soubry in Roeselare. Hij deed er telkens 
laboratoriumwerk in combinatie met 
kwaliteitscontroles. “De voedingssector 
en kwaliteitsbewaking zijn me inderdaad 

niet vreemd”, bevestigt Thomas. “Aan 
de andere kant gebeuren de controles 
van de productkwaliteit op de REO 
Veiling behoorlijk anders dan bij mijn 
twee vorige werkgevers. Het grote  
verschil is het directe contact met de 
REO producenten.”

Thomas volgt momenteel een interne 
opleiding van twee maanden. Vanaf 
augustus keurt hij volwaardig mee op de 
keurtafels. “Sinds begin juni zag ik meer 
prei, aardbeien, courgettes en serresla 
dan in mijn hele leven. De grote volumes 
van de aangevoerde producten spreken 
tot de verbeelding”, gaat Thomas verder. 
“Hetzelfde voor de grote oppervlakte 
van de REO Veiling. De eerste dagen 
moest ik me vaak goed oriënteren en 
kijken om te weten waar ik precies was. 
Het viel me ook op dat de REO Veiling 
veel meer doet dan dagverse groenten 
en fruit verkopen. Ze is evenzeer een 
belangrijke dienstverlener op het vlak 
van voedselveiligheid en logistiek.”

TENNIS
“Tijdens mijn interne opleiding kwam er 
al heel wat op me af. Het vroeg enige tijd 
om me een en ander eigen te maken.  
Ik ben nog niet helemaal vertrouwd met 
alle kwaliteitssorteringen en -klassen. 
Maar met de deskundige en spontane 
hulp van mijn collega’s zal dat onge-
twijfeld wel lukken. Ondertussen maakte 
ik ook kennis met alle bedrijfsafdelingen 
van de REO Veiling. Het waren overal 
aangename ontmoetingen in een goede 
verstandhouding.”

Thomas komt in de plaats van Leslie 
Mareco die onlangs onze veiling verliet. 
Buiten de REO Veiling gaat bijna alle 
vrije tijd van Thomas naar zijn engage-
menten als bestuurslid, tornooi- 
organisator, scheidsrechter en speler 
bij tennis club TC Yper, actief in 4de 
nationale. Thomas speelt tennis sinds 
hij vijf werd.

Met de aanwerving van  
Thomas Ketels heeft ons 
team van kwaliteitsverant-
woordelijken sinds 1 juni  
er een nieuw gezicht bij.  
Thomas is geboren en  
getogen in Ieper waar hij 
nog altijd woont. We stellen 
onze nieuwe collega graag 
aan jullie voor.

Thomas Ketels: “Sinds begin juni zag ik 
meer courgettes dan in mijn hele leven.”


