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woord van de voorzitter 
Beste lezer

Eind mei vond het evenement “Samen 
naar de markt, Coöperatief” plaats. Het 
evenement was een gezamenlijke orga-
nisatie van LAVA, KDT en VBT. De be-
sturen van deze organisaties, ontstaan 
in de schoot van de groente- en fruitco-
operaties, vonden het noodzakelijk om 
het thema “coöperatief vermarkten” op 
de agenda te plaatsen. Ook al zijn veel 
aanwezigen reeds jarenlang vertrouwd 
met het coöperatief ondernemersmodel, 
toch zijn heel wat betrokkenen op deze 
uitnodiging ingegaan. Als VBT voor-
zitter mocht ik de bijeenkomst inleiden. 
Gelet op het belang van het centrale 
onderwerp van “Samen naar de markt, 
Coöperatief” wil ik jullie mijn toe-
spraak niet onthouden.

Het evenement begon met een officieel 
filmpje over het door de Verenigde 
Naties uitgeroepen ‘Internationaal 
Jaar van de Coöperaties’ in 2012. De 
filmbeelden toonden aan dat coöpera-
tief ondernemen wereldwijd verspreid 
is. Het coöperatief model is bovendien 
in de hele wereld gebaseerd op dezelfde 
basisprincipes. Ter illustratie werden 
in het filmpje heel wat beelden uit het 
Zuiden verwerkt. Immers, iedereen 
vindt het vanzelfsprekend dat coöpe-
raties kunnen bijdragen tot een betere 
toekomst en marktordening voor 
diverse sectoren in het Zuiden. Maar 
wat als evidente aanpak wordt be-
schouwd voor het Zuiden, namelijk het 
verenigen van boeren in coöperaties 

om zo meer marktmacht te hebben en 
sterker te staan in de keten, gebeurt 
ook dagdagelijks hier in het Noorden. 
Immers, meer dan zeventig jaar terug 
hebben onze voorouders-tuinders zich 
eveneens georganiseerd in coöperaties 
om sterker te staan in de keten.

Staan we vandaag sterker in de keten? 
We krijgen inderdaad niet altijd een 
goede prijs voor ons product. Heeft 
dit te maken met de coöperaties die 
niet goed werken? Of spelen er heel 
wat andere externe factoren een 
rol?Misschien reageren we als coöpe-
ratie niet steeds op de juiste manier. 
We kunnen in elk geval steeds beter. 
Daarom is het belangrijk dat we als 
groente- en fruittelers onze verant-
woordelijkheid nemen. We zijn eige-
naar van onze coöperatie!

Als producent hebben we in de eerste 
plaats kennis van onze teelt en baten we 
ons tuinbouwbedrijf op een efficiënte ma-
nier uit, elk volgens zijn eigen kunnen. 
Als we daarnaast zelf niet de kennis 
hebben om ons product te vermarkten, 
of als we inzien dat we ons product beter 
gezamenlijk aanbieden aan de markt, 
dan kunnen we aandeelhouder worden 
van een coöperatie. Dit betekent dat we 
de commercialisatie van ons product 
voor een langere tijd toevertrouwen aan 
deze coöperatie. Met hoe meer telers we 
dit doen, hoe meer marktmacht we mo-
gelijk maken voor deze coöperatie. Uiter-
aard betekent dit dat we al ons product 
toevertrouwen aan deze coöperatie. 
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Anders vertonen we ‘een gespleten 
persoonlijkheid’ en zijn we zelf ver-
antwoordelijk voor een concurrerende 
marktplaats. Half coöperatief zijn, 
werkt niet.

Aandeelhouder zijn, betekent dat het 
onze coöperatie is. We blijven ervoor 
verantwoordelijk. We hebben dan ook 
als aandeelhouder, als lid van onze 
coöperatie, minstens de plicht om te 
zorgen dat er een goede structuur is 
die het mogelijk maakt dat ons product 
zo goed mogelijk in de markt wordt ge-
zet. Onze betrokkenheid kan variëren 
van het kiezen van een bestuur over 
het kandidaat zijn voor deze raad van 
bestuur tot het mee discussiëren met 
de coöperatie over hoe ons product nu 
best in de markt wordt gezet. Ik pleit 
dus voor een sterke betrokkenheid van 
telers bij hun coöperatie. Maar dit kan 
niet zonder vertrouwen in deze coöpera-
tie. Vertrouwen dat jouw product even 
goed of evenveel kansen krijgt als het 
product van je collega’s. Dit vraagt dus 
heel veel overleg binnen de coöperatie. 
Naast dit overleg binnen de coöperatie 
is het uiteraard even belangrijk dat 
er in deze korte keten, die de relatie 
coöperatie – afnemer wel degelijk is, 
voldoende overleg is met deze afnemers, 
en ook met de eindafnemers. Alleen op 
die manier kennen we hun wensen.

Maar ik pleit er toch voor om de lijnen 
zuiver te houden. Ik heb geen moeite 
om mijn product toe te vertrouwen aan 
onze coöperatie. Want ik wil mijn han-
den vrij houden en niet gebonden zijn 
aan één afnemer in de keten. Anders 
dreigt een onevenwicht in de relatie.

Iedereen beseft dat als er geen eerlijke 
vergoeding voor producten wordt 
gegeven, er op termijn geen producen-
ten meer zullen zijn. Vraag is echter 
of iedere partij in de keten er zo naar 
handelt? Laat ons dan ook realistisch 
zijn en onze sterkte, de productie van 
kwaliteitsvolle groenten en fruit, niet 
zomaar uit handen geven. Iedereen 
mag verdienen aan ons product. Maar 
wij ook! Vandaar wil ik ook een oproep 
lanceren. Heb respect voor elkaar, 
de producent voor zijn afnemer, de 
afnemer voor zijn producent en in het 
verlengde hiervan ook voor de coöpera-
tie van deze producent.

Weet ook dat we tot nog toe, als coöpe-
ratie steeds de plicht op ons namen om 
voor al het product van al onze leden 
op elk moment een zo juist mogelijke 
prijs uit de markt te halen. En dit niet 
alleen voor de beste maat- of kwaliteits-
sortering. ‘Cherry-picking’ en daarmee 
te koop lopen, is geen kunst.
In de gegeven omstandigheden een 

eerlijke prijs uit de markt halen, kan 
echter alleen als we een eerlijke relatie 
hebben met onze leden en een com-
mercieel faire relatie met onze afne-
mers. Aan iedereen die hier van ver of 
dichtbij betrokken is, als je hier achter 
staat, help dit uitdragen. Heb je hier-
over een ander idee? Spreek erover met 
de mensen die verantwoordelijkheid 
dragen in de verschillende coöperaties 
en hun organisaties.

Het coöperatieve model met zijn 
jarenlange ervaring in de sector van 
groenten en fruit wordt al te vaak als 
“te evident” beschouwd, tot zelfs “niet 
meer van deze tijd” en misschien door 
sommigen ervaren als te groot, te 
machtig of teveel kennis bijeen. Vraag 
is echter of zij die dit propageren het 
beste voor hebben met ons tuinders, 
eigenaars van deze coöperaties. Weet 
alvast dat we met zijn allen gezamen-
lijk verantwoordelijk zijn voor het 
vertrouwen in de toekomst van de 
groente- en fruitsector. En wat mij 
betreft graag: “Samen 
naar de markt, 
Coöperatief”.

Rita Demaré
Voorzitter

Deze foto werd in de jaren 
’70 genomen in onze vroe-
gere veilingzaal aan de Dik- 
smuidsesteenweg, waar nu 
onze verpakkingsafdeling is. 
Toen was nog geen sprake 
van blokverkoop (1978) en 
simultaanverkoop (1983). 
De verkoopzaal was onge-
veer even groot als onze 
huidige veilingzaal. De REO 
producent voerde enkele 
staalkisten op een ijzeren 
stootkar voor de veiling-
klokken aan. Hij kwam de 
verkoopzaal binnen langs 
een zijkant en vertrok na 
de verkoop van zijn groenten langs de middengang onder de koperstribune. Loting bepaalde de 
volgorde van verkoop.
Op de foto herken je in het lokaaltje onder de veilingklokken de roeper-afmijners Guido Kaes (links) 
en Roger Roelens (rechts). De roeper-afmijner noteerde in drievoud de verkoopprijzen en kopersnum-
mers op een standaardformulier. De REO Veiling hield één exemplaar om te factureren. Een tweede 
exemplaar werd in strookjes gescheurd en was voor de kopers. Het derde exemplaar kreeg de REO 
producent van de roeper-afmijner mee naar huis (zie foto).

57,8 
Zoveel minuten lagen er in 2015 

gemiddeld tussen het vertrek van een 

REO producent aan de keurtafel en 

zijn passage langs de controle in de 

verpakkingsafdeling. De doelstelling 

bij deze kwaliteitsparameter van de 

REO Veiling is onder de 60 minuten te 

blijven. Dank aan iedereen die hielp deze 

doelstelling te realiseren. Het positief 

resultaat toont de efficiënte werking 

van de REO Veiling en de doordachte 

inzet van haar medewerkers in zowel de 

neerzet- als kistenloods.
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   januari - april 2016 januari - april 2015

naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)

Prei Kg/Bs 34.252.889 0,390 13.368.149 33.803.878 0,387 13.074.253

Serresla St 20.089.138 0,294 5.903.521 21.394.372 0,364 7.782.582

Champignon Kg 3.481.040 1,648 5.736.390 3.075.725 1,540 4.735.550

Witloof Kg 8.062.216 0,512 4.131.708 7.821.501 0,628 4.915.755

Losse tomaat Kg 2.870.364 1,104 3.168.554 3.505.493 1,315 4.609.167

Trostomaat Kg 1.762.556 1,217 2.144.225 1.053.392 1,517 1.597.937

Knolselder St 4.772.888 0,393 1.877.518 3.313.393 0,216 714.625

Komkommer St 5.580.274 0,299 1.669.783 5.666.044 0,366 2.073.857

Aardbei Po 756.952 1,976 1.495.497 653.555 1,789 1.169.485

Wittekool St 2.234.034 0,477 1.065.376 2.157.611 0,405 873.682

4de Gamma Kg/St 498.587 1,916 955.430 347.082 1,747 606.522

Rodekool St 995.691 0,848 844.491 887.667 0,248 220.197

Veldsla Kg 272.357 1,646 448.267 281.100 4,361 1.225.867

Peterselie Bs 1.471.700 0,272 400.780 1.436.710 0,319 457.723

Multicolor St 882.136 0,403 355.321 690.696 0,535 369.622

Spruitkool Kg 888.456 0,384 341.607 702.095 0,475 333.145

Oesterzwam Kg 83.956 4,005 336.261 81.112 3,244 263.167

Witte asperge B/S/K 76.050 4,335 329.696 69.202 4,785 331.134

Courgette Kg/St 1.086.939 0,260 282.902 472.680 0,562 265.845

Baby Leaf Kg/Ds 71.914 3,415 245.601 78.680 3,401 267.618

Lollo Bionda St 766.806 0,264 202.733 587.820 0,646 379.618

Groene eikenbladsla St 642.746 0,306 196.677 618.044 0,505 312.192

Savooikool St 545.287 0,339 185.036 430.178 0,529 227.354

Appel Kg 320.331 0,490 156.811 224.783 0,363 81.534

Rode eikenbladsla St 373.488 0,371 138.515 281.396 0,519 145.944

Peer Kg 258.075 0,430 110.960 464.271 0,501 232.583

Bloemkool St 46.970 2,111 99.159 21.839 1,036 22.622

Krulandijvie St 97.732 0,828 80.927 91.468 1,104 100.982

Groene asperge B/S/K 20.671 3,441 71.120 17.104 3,647 62.386

Lollo Rossa St 234.496 0,273 63.982 213.272 0,579 123.420

Spinazie Kg 36.873 1,525 56.239 32.700 1,980 64.759

Raap Kg 96.989 0,555 53.863 18.528 0,463 8.585

Winterbloemkool St 45.828 1,162 53.237 22.935 0,850 19.494

Wortelen per bussel Bs 70.842 0,638 45.199 6.735 0,400 2.694

Aardappel Kg 109.215 0,358 39.092 252.640 0,205 51.768

Schorseneer Kg 78.012 0,487 37.960 101.107 0,365 36.936

Groene selder St/Bs 73.357 0,417 30.621 31.211 0,590 18.409

Andijvie breedblad St 52.108 0,447 23.276 27.866 0,905 25.211

Aubergine Kg 28.891 0,725 20.944 10.113 0,758 7.669

Kervel Bs 42.189 0,402 16.947 26.118 0,494 12.893

Tuinkers Ds 32.550 0,428 13.926 66.912 0,616 41.198

Radijs Bs 54.130 0,240 13.012 60.420 0,250 15.093

Zilverui Bs 28.260 0,215 6.085 37.695 0,254 9.584

Knolvenkel St 14.236 0,419 5.966 11.744 0,585 6.872

Kerstomaat Ds 8.344 0,386 3.218 12.048 0,525 6.324

Keukenraap B/S/K 15.718 0,181 2.849 159.010 0,441 70.115

Serresnijboon Kg 600 3,946 2.368 672 4,892 3.287

Paprika Kg 210 1,579 332 260 0,878 228

Framboos Ds 396 0,504 200 0 0,000 0
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REO VEILING > INTERVIEW

REO Veiling is belangrijke 
klant van Primoris

Primoris ondersteunt bedrijven en organi-
saties in de voedingsindustrie met hoog-
waardige residuanalyses van gewasbe-
schermingsmiddelen en contaminanten. 
Toen in de jaren ’70 de uitvoer van Bel-
gische sla naar Duitsland in het gedrang 
kwam wegens pesticidenresidu’s, nam 
het residu-onderzoek een vlucht vooruit in 
ons land. Het laboratorium van professor 
Willy Dejonckheere in de landbouwfa-
culteit van de Gentse Universiteit werd 
te klein en daardoor ook niet meer echt 
veilig voor het groeiend aantal analyses. 
Daarom werd op 26 april 2000 Fytolab, 
nu Primoris, opgericht als een spin off van 
de Universiteit van Gent. Samen met de 
Gentse Universiteit stonden LAVA en vier

 Vlaamse provincies aan de wieg.
Op 1 juli 2001 startte Fytolab officieel 
haar activiteiten op het Technologiepark 
van de Universiteit van Gent te Zwijnaar-
de, waar het onafhankelijk privaat labo 
nog steeds is gevestigd. Bij de verhuizing 
werden de commerciële onderzoeks- 
activiteiten van het Laboratorium voor 
Fytofarmacie van professor Willy 
Dejonckheere integraal overgenomen. 
Met inbegrip van personeel, apparatuur, 
know how, analysemethoden en de 
Beltest-accreditatie. Deze accreditatie 
bevestigde dat de werking van Fytolab 
beantwoordde aan een streng kwaliteits-
systeem en de kwaliteit van de analyses 
continu werd gewaarborgd.

Bewuste consumenten letten 
bij de aankoop van verse 
groenten en fruit steeds meer 
op de nabijheid, authenticiteit 
en voedselveiligheid van de 
producten. Met Primoris, het 
vroegere Fytolab, beschikt 
de groente- en fruitsector over 
een partner die voor de sector 
een belangrijke bijdrage levert 
in het streven naar optima-
le voedselveiligheid. Op die 
manier helpt Primoris bij de 
afzet van onze producten. Re-
den genoeg voor een gesprek 
met algemeen directeur Cari-
ne De Clercq in onze intervie-
wreeks ‘Samenwerken met de 
REO Veiling’.

Algemeen directeur Carine De Clercq: 
"Het onafhankelijk Belgisch labo Primoris 

bestaat 15 jaar."
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INTERVIEW > REO VEILING

REO Veiling is belangrijke 
klant van Primoris

Hoe is de betrouwbaarheid van de 
analyses vandaag gegarandeerd?
Algemeen directeur Carine De Clercq: 
«Eerst en vooral is er de accreditatie vol-
gens de ISO 17025 norm, ons kwaliteits-
zorgsysteem. Daarbij hoort onder andere 
een kwaliteitshandboek met gestandaar-
diseerde en gevalideerde procedures 
die als bijbel fungeert voor het labo. De 
toepassing hiervan wordt gecontroleerd 
door Belac, de Belgische audit- en accredi-
tatie-instantie. Verder wordt de praktische 
betrouwbaarheid gecontroleerd via interne 
controlesystemen en externe internationa-
le ringtesten. Wat deze ringtesten betreft 
scoort Primoris steevast hoog. Als kers op 
de taart zijn er de undercover ringtesten. 
Bij dit type ringtesten komt een staal bin-
nen op een klantnaam en pas geruime tijd 
later komen we te weten dat het een ring-
test betrof, en vooral als we goed hebben 
gescoord op deze test. Deze testen lopen 
via RELANA, de kwaliteitscirkel van labo's 
op het vlak van analyse van pesticiden en 
contaminanten. 
Tot slot vormt goed opgeleid en bekwaam 
personeel natuurlijk ook een belangrijk 
element voor onze betrouwbaarheid.” 

De analyseresultaten zijn wette-
lijk erkend in België en de ganse 
Europese Unie?
Carine De Clercq: “Daarvoor staat onze 
Belac-accreditatie garant. Specifiek voor 
residu-analyses volgt Primoris ook de 
meest recente DG SANCO-richtlijnen. 
Dit zijn technische EU-richtlijnen die
wereldwijd worden geïmplementeerd. 
Voor de uitvoering van officiële analyses 
in België is bovendien een erkenning 
door FAVV noodzakelijk. 
Daar stopt het echter niet. Want we 
hechten eveneens belang aan nog enkele 
andere belangrijke erkenningen zoals 
Q&S (Qualität und Sicherheit), Fruitmoni-
toring, BNN (bio), … De meeste van deze 
systemen komen overigens uit Duitsland 
waar een heel strikte visie heerst met 
betrekking tot residuen en contaminan-
ten in groenten en fruit.”

Daarnaast wordt ook hard ingezet 
op snelheid in analyseren?
Carine De Clercq:  “Snelheid vormt onze 
tweede pijler en wordt steeds belang-
rijker. Denk maar aan de vooroogstcon-
troles bij bladgroenten waarbij het staal 
(sla, selder, …) wordt geanalyseerd op 

een viertal parameters. Om al dan niet 
te kunnen oogsten, is het voor een teler 
economisch heel belangrijk om snel 
resultaat te hebben. Vandaag betekent 
dit dat een staal binnen de 36u na aan-
komst gerapporteerd wordt aan de teler, 
dankzij de elektronische communicatie 
met de REO Veiling en haar producenten.
Steeds meer bedrijven werken ook met 
“positive release”. Wat betekent dat deze 
bedrijven reeds een analyseresultaat 
willen hebben vooraleer ze een grondstof 
in productie nemen of een product op de 
markt brengen. Om tegemoet te komen 
aan de snelheidseisen van onze klanten, 
heeft Primoris dan ook een 8u-service in 
het leven geroepen. “

Wat zijn de belangrijkste verwach-
tingen van jullie klanten?
Carine De Clercq: “Naaste correcte en 
snelle resultaten willen de klanten ook 

advies en ondersteuning. Dit kan gaan 
over advies gerelateerd aan de uitvoering 
van een monitoringplan, de interpretatie 
van hun resultaten of de koppeling van 
deze resultaten aan de steeds verande-
rende wetgeving.
Primoris Belgium, als gespecialiseerd 
residu-labo, wil een kenniscentrum zijn 
voor onze klanten. Onze kennis delen 
we graag via onze website, newsletters, 
newsflashes, studienamiddagen, enzo-
voort. Onze klanten hechten bijzonder 
veel belang aan onze internationale 
activiteiten en reputatie. Want hierdoor 
worden onze resultaten geaccepteerd in 
het buitenland.”

Wie zijn jullie klanten en hoeveel 
analyses worden er jaarlijks uit-
gevoerd?
Carine De Clercq: “We hebben een heel 
breed klantenbestand. Vorig jaar hebben 

Het Belgische filiaal is nog steeds gevestigd in Zwijnaarde op het 
Technologiepark en heeft vorig jaar zijn gebouw aanzienlijk uitgebreid.
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we ongeveer 55.000 stalen geanalyseerd, 
verdeeld over productie, industrie, con-
trole, trade en retail. Op elk staal worden 
gemiddeld 3 analyses (parameters) uit-
gevoerd, met de analysemethodes GMS, 
LMS en CS2 op kop. Ongeveer 15% van 
de stalen komen uit Frankrijk, 12% uit 
Nederland en 5% van buiten de EU.”

Wat zijn de cijfers voor de REO 
Veiling in het bijzonder?
Carine De Clercq: “Voor jullie voeren we 
enerzijds de analyses voor de voor-
oogstcontroles uit en dan spreken we 
over ongeveer 2.900 stalen in 2015. De 
monitoring op de andere producten (prei, 
tomaten, aardbei, …) omvat ongeveer 
2.700 stalen.”

Het onderzoeksveld wordt steeds 
groter aangezien er elk jaar wel 
weer iets nieuws opduikt?
Carine De Clercq: “Dit klopt zeker en 
vast. Ondersteuning van onze klanten 
staat bij ons heel hoog aangeschreven. 
En die ondersteuning gaat verder dan de 
dagelijkse ondersteuning van klanten-
vragen bij onze klantendienst. Zo vinden 
we het belangrijk om ook bij crisissen de 
nodige ondersteuning te kunnen bieden 

aan onze klanten en indien nodig nieuwe 
methoden of extra moleculen aan ons 
analysepakket toe te voegen. Want op 
zo’n momenten hebben onze klanten ons 
extra hard nodig. Hierbij mogen we de rol 
van onze R&D-groep zeker niet vergeten. 
Zo is er een continue opvolging van 
nieuwe ontwikkelingen zodat we tijdig de 
nodige ondersteuning kunnen bieden aan 
onze klanten. Dat gebeurt dan ook vaak 
in samenspraak met de klant.”

Een belangrijke evolutie was on-
getwijfeld ook de technologie?
Carine De Clercq: “Absoluut. Technologie 
staat nooit stil. Ook daarin speelt onze 
R&D een belangrijke rol. Zij zorgen er 
immers voor dat de allernieuwste techno-
logieën geïntroduceerd worden in onze 
routine-analyses. Dankzij het vertrouwen 
van onze aandeelhouders, de LAVA vei-
lingen en de Gentse Universiteit wordt re-
gelmatig geïnvesteerd in technologische 
updates zodat Primoris in staat is om de 
hoogst mogelijke betrouwbaarheid aan 
te bieden. Daarnaast is het voor ons ook 
mogelijk om nieuwe pesticide-erkennin-
gen, opkomende contaminantproblemen 
en veranderende wetgevingen klantge-
richt te ondersteunen.”

Welke recente ontwikkelingen 
binnen Primoris bieden voortaan 
nieuwe opportuniteiten voor jullie 
klanten?
Carine De Clercq: “Primoris is ondertus-
sen uitgegroeid tot een groep bedrijven. 
Het labo heeft zusterbedrijven in Frank-
rijk, Bulgarije en Colombia. Van daaruit 
kunnen we onze lokale klanten of Belgi-
sche moederbedrijven met activiteiten in 
het buitenland beter bedienen. We willen 
in de toekomst verder gaan op deze weg 
van internationale ontwikkeling.
In 2014 is het certificeringsbedrijf CKCert 
toegetreden tot de Primoris groep. Naast 
het versterken van de link met produ-
centen, past deze stap eveneens in de 
focus op kwaliteit en duurzaamheid die 
Primoris hoog in het vaandel draagt. 
Binnen de groep is onlangs eveneens 
een partnership opgezet met Agro ABC, 
een vzw die advies en opleiding geeft aan 
bedrijven in het kader van voedselveilig-
heid en duurzaamheid.
Uiteraard streven we elke dag opnieuw 
naar de ontwikkeling van nieuwe toege-
voegde waarde voor onze klanten. Zo 
werken we binnen de groep bijvoorbeeld 
voortdurend aan een optimalisatie en 
verbreding van onze analysescoop.”
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ZACHTFRUIT > REO VEILING

Een online videocampagne van VLAM zet nog tot half oktober zachtfruit van bij ons in de kijker. De promotiecampagne 
heeft als centrale slogan: “Bessen, bezen en frezen. Mondvol plezier. Van voorjaar tot najaar, zoet of zuur, helemaal 
natuur.” Deze reclameboodschap wordt in ludieke videofilmpjes tot leven gebracht door peuters die voor het eerst 
aardbeien, bessen of frambozen proeven. De spontane en grappige reacties van de kinderen zorgen samen met 
de herkenbare situaties voor leuke videobeelden die dicht bij de consument staan en hem daarom ongetwijfeld 
aanspreken.
Daarnaast zijn er dertien videofilmpjes van telkens vijftien seconden gemaakt. Deze video’s tonen 
interessante tips die ervoor zorgen dat zachtfruit met weinig moeite veel gezond eetplezier biedt. 
De videobeelden leren bijvoorbeeld de consument hoe hij gemakkelijk aardbeien kan ontkronen of 
yoghurtsnoepjes kan maken met blauwe bessen en fruitwater. VLAM verspreidt systematisch de 
videofilmpjes via You Tube, Facebook en Instagram. 

VLAM videocampagne voor zachtfruit

RADIOSPOTS
Op het Nieuwjaarsevent 2016 van 
de REO Veiling in de Sport & Eventhal 
Schiervelde te Roeselare maakten 
de REO producenten kennis met de 
beleidsvisie en marktstrategie van hun 
veilingcoöperatie. De talrijke aanwe-
zigen werden daarbij gewezen op het 
belang van een marktgerichte productie 
die steunt op een optimale kwaliteits-
zorg, flexibiliteit en productinnovatie. 
Deze boodschap was de aanleiding 
voor de organisatie van ‘Start2Berry’. 
Immers, de consumptie van zachtfruit 
neemt toe zowel in het binnenland als 
het buitenland. Dit zorgt op de REO Vei-
ling voor een stijgende marktvraag naar 
frambozen, blauwe en rode bessen. 

Daarnaast merkten we dat een aantal 
REO producenten interesse toonden om 
te starten met de teelt van zachtfruit. 
Ze zaten echter met een aantal vragen. 
Wat zijn de teeltkosten? Welke 
aanpassingen zijn noodzakelijk 
op mijn bedrijf? Wat houdt de 
teelt precies in? Op deze en an-
dere vragen kwam een duidelijk 
antwoord tijdens de twee infosessies 
van ‘Start2Berry’.

‘Start2Berry’ is een initiatief van de 
Werkgroep Zachtfruittelers West-Vlaan-
deren, REO Veiling, Inagro en PCFruit. 
Tijdens de eerste infosessie gaf onze 
commercieel directeur Dominiek 
Keersebilck uitleg over de huidige 
consumententrends bij zachtfruit en 
zorgde PCFruit-voorlichter Geert Latet 
voor een algemene kennismaking met 
de teelt. Tijdens de tweede infosessie 
gaf PCFruit-voorlichter Geert Latet 
bedrijfseconomische informatie over de 
bessenteelt.
In onze grote vergaderzaal zaten telkens 
heel wat jonge telers, samen met REO 
producenten die reeds actief zijn in de 
teelt van zachtfruit. Deze ervaren telers 
deelden tijdens de infoavonden graag 
hun kennis met collega’s. Het deed 
deugd eenzelfde samenhorigheid en 
kennisdeling te ervaren als bij de veld- 
slatelers van het 4de Gamma. 

Ook zij komen regelmatig samen 
om ervaringen uit te wisselen en deze 
sterke betrokkenheid werpt goede 
vruchten af op het vlak van kwaliteits-
zorg, oogstplanning en marktgerichte 
commercialisatie.

Na de geslaagde infosessies kunnen ge-
interesseerde REO producenten zich op 
individuele basis verder laten informe-
ren door PCFruit. De voorlichters komen 
ter plaatse met startersadvies op maat 
van elk individueel bedrijf. Daarnaast 
staat eind deze maand een bedrijfsbe-
zoek in Limburg op de agenda.
Indien er nog REO producenten inte-
resse hebben in de teelt van zachtfruit, 
kunnen ze contact opnemen met
jurgen.debraekeleer@reo.be of telefo-
nisch op 0486 28 03 92.

Deelnemers en organisatoren 
kijken tevreden terug op de 
twee geslaagde infosessies 
van ‘Start2Berry’. Beide 
infoavonden brachten samen 
ruim 160 geïnteresseerde 
REO producenten op de been. 
In de zaal zaten telkens heel 
wat jonge telers. Eind deze 
maand staat een bedrijfs-
bezoek in Limburg op het 
programma.

Ruime belangstelling 
voor ‘Start2Berry’
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REO VEILING > ONDERZOEKSRESULTATEN

BAROMETER
In opdracht van het Vlaams Centrum voor 
Agro- en Visserijmarketing (VLAM) deed 
GfK Belgium ook in 2015 marktonder-
zoek naar het thuisverbruik van verse 
groenten en fruit in ons land. Daarbij 
werden de dagelijkse aankopen van 
5.000 Belgische gezinnen nauwgezet 
opgevolgd. De cijfers laten het verbruik 
van verse groenten en fruit in restau-
rants of grootkeukens buiten beschou-
wing. Het gaat dus enkel en alleen om 
verse groenten en fruit die de Belg 
kocht om thuis op het menu te zetten!

Het jaarlijkse GfK-marktonderzoek is 
een interessante barometer. Want thuis 
is en blijft de belangrijkste consumptie-
plaats voor voeding in het algemeen en 
voor verse groenten en fruit in het bij-
zonder. Van het totaal aantal consump-
tiemomenten vond vorig jaar twee derde 
thuis plaats. Zo ook voor groenten. 

Andere belangrijke consumptiemomen-
ten met groenten situeerden zich op het 
werk of op school (10% van de groente-
momenten), in klassieke horecazaken 
(9%) en bij familie of vrienden (7%). Sla 
en komkommer werden relatief meer 
buitenshuis geconsumeerd door de Belg 
dan paprika, tomaat en wortelen.
Fruit werd iets vaker thuis en op het werk 
of school geconsumeerd dan groenten. 
Van de consumptiemomenten met fruit 
vond 69% thuis plaats, 17% op het werk 
of school, 4% bij familie of vrienden en 
2% in klassieke horecazaken. In 2015 
werden aardbeien relatief meer thuis 
geconsumeerd dan appelen en peren.

TOMAAT
In 2015 kocht de Belg gemiddeld 39 kg 
verse groenten om thuis te consumeren. 
Dat is een daling met 2,6% in vergelijk 
met 2014 (40,2 kg). Binnen de top tien 
van meest gekochte groenten voor 
thuisverbruik verloren alle groentesoor-
ten terrein in 2015. Maar de rangorde 
bleef dezelfde als in 2014. De nummer 
één in de groentekorf, tomaat, daalde 
met 3% in aangekocht volume tot 6,14 
kg per Belg. In de aankoop van tomaten 
voor thuisverbruik zette de groeiende 
consumentenvraag naar specialities zich 
voort. Vooral kerstomaat won de laatste 
jaren sterk aan populariteit. 

Belg consumeerde vorig 
jaar thuis gemiddeld 86 kg 
verse groenten en fruit

Soort groente Rangschikking  Gemiddeld aangekochte kg/Belg 

2015 2014 2015 2014

Tomaten 1 1 6,14 6,32

Wortelen 2 2 5,70 5,94

Ajuin 3 3 4,38 4,49

Witloof 4 4 3,15 3,30

Sla totaal 5 5 2,50 2,64

Prei 6 6 1,76 1,99

Paprika en pepers 7 7 1,61 1,72

Champignons 8 8 1,36 1,41

Courgettes 9 9 1,33 1,40

Bloemkolen 10 10 1,14 1,17

Bron: GfK Belgium voor VLAM

Verse groenten zijn gezond en lekker. Daarover is 
iedereen het eens. En toch kocht de Belg vorig jaar iets 

minder verse groenten dan het jaar voordien. Zoals in 
2013 en 2014 viel tomaat het meest in de smaak tijdens 
het afgelopen jaar. Appel bleef de onbetwistbare num-
mer één in de fruitkorf.
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ONDERZOEKSRESULTATEN > REO VEILING

Kerstomaat vertegenwoordigde vorig jaar 
17% van het volledige tomatenvolume 
dat de gemiddelde Belg in 2015 aan-
kocht voor thuisverbruik In waarde ging 
het om een aandeel van 34%. Hiermee is 
kerstomaat de belangrijkste omzetmaker 
geworden binnen de tomatenrayon.
In het GfK-marktonderzoek heeft de 
gemiddelde Belg vorig jaar meer tros-
tomaat dan losse tomaat aangekocht 
voor thuisverbruik. Dit groter belang van 
trostomaat boven losse tomaat in de 
Belgische tomatenmarkt volgt niet direct 
de jaarcijfers 2015 van de REO Veiling 
waar losse tomaat vorig jaar zowel in 
volume als in waarde beduidend belang-
rijker was dan trostomaat. Dankzij de 
doorgedreven inspanningen van de com-
merciële afdeling van onze veiling werd 
in 2015 een aanzienlijke hoeveelheid 
losse tomaat afgeleverd bij afnemers op 
de Franse, Spaanse en Italiaanse markt.

De marktvraag naar convenience liet 
zich voelen in de slarayon. Daar won 
voorverpakte gemengde sla terrein ten 
nadele van eikenblad-, krul- en kropsla. 
In waarde werd voorverpakte gemengde 
sla in 2015 het belangrijkste segment 
in het brede aanbod van slasoorten. 
Het GfK-onderzoek noemt een natio-
naal marktaandeel van 30%. Het REO 
Jaarverslag 2015 bevestigt de groeien-
de marktinteresse voor voorverpakte 
gemengde sla. Immers, ons volume 4de 
Gamma sla steeg vorig jaar, en ook de 
waarde nam toe. Door het veranderende 
productpallet steeg de waarde van de 
geleverde producten zelfs meer dan het 
volume. Het grotere volume van gelever-

de veldsla voor het 4de Gamma speelde 
daarbij een belangrijke rol.
In vergelijking met 2014 kocht de Belg 
vorig jaar ook meer peterselie, auber-
gines, radijs en pastinaak om thuis te 
consumeren. Voor schorseneer, andijvie, 
tuinkers en rode kool was dat niet het 
geval. De REO jaarcijfers 2015 bevesti-
gen in beperkte mate deze consumen-
tentrends.
Binnen de top tien van meest gekochte 
groenten voor thuisverbruik bleef onze 
Vlaamse trots witloof vorig jaar op een 
stabiele vierde plaats staan met 3,15 kg 
per Belg. In 2014 ging het om 3,30 kg.

ZACHTFRUIT
In de fruitrayon bleef appel, met 
Jonagold op kop, de rangschikking van 
tien meest verkochte fruitsoorten voor 
thuisverbruik aanvoeren. In 2015 kocht 
de Belg gemiddeld 47 kg fruit, waarvan 
8,79 kg appels. Jonagold bleef markt-
leider met 43% van het volume en 32% 
van de waarde. Jonagold viel vooral in 
de smaak bij gepensioneerden. De helft 
van de appelaankopen van deze bevol-
kingsgroep bestond uit Jonagold. Ge-
zinnen met tweeverdieners en kinderen 
kochten vooral Pink Lady die terrein won 
ten opzichte van niet alleen de klassieke 
appelrassen zoals Golden Delicious of 
Granny Smith, maar ook tegenover nieu-
were rassen zoals Belgica en Kanzi.
Het groeiend marktaandeel voor Pink 
Lady steunt onder meer op een sterke 
marketingcampagne. "We gebruiken ver-
schillende media in onze marketingstra-
tegie, waaronder vrouwentijdschriften. 
Ook is Pink Lady enkele keren per jaar 

op televisie: tijdens de nieuwe oogst, bij 
Valentijn en met Pasen. In de komen-
de jaren zal Pink Lady zich nog meer 
presenteren aan de jongere consument. 
Daarvoor werd PinKids geïntroduceerd: 
een kleinere appel, speciaal voor de jon-
gere consument", zei Olivier Jauzion van 
Pink Lady tijdens de Tomato Conference 
in Antwerpen in april. Hij is verantwoorde-
lijk voor de verkoop van de roze appel in 
Frankrijk en ons land.

Na een sterk 2014, waarin de lokale 
consument werd gesensibiliseerd om de 
Belgische fruittelers te steunen vanwege 
de Russische handelsboycot, waren de 
thuisbestedingen voor peren vorig jaar 
weer op het vertrouwde niveau van 3 kg 
per Belg. 
Een opvallende conclusie bij de thuis-
consumptie van zachtfruit in 2015 was 
de groeiende aankoop van frambozen, 
blauwe bessen en braambessen ten 
koste van vooral ananas en trosbessen. 
De REO jaarcijfers 2015 bevestigen 
deze consumptietrend. Op onze veiling 
verdrievoudigden vorig jaar frambozen in 
zowel aanvoervolume als waarde. Ook de 
aanvoer van aardbeien groeide in 2015 op 
onze veiling. Voor het eerst werd de kaap 
van 10 miljoen verkochte punnets gehaald 
en kwamen aardbeien binnen in de top 
drie van belangrijkste producten op de 
REO Veiling. Deze REO cijfers bevestigen 
de groeiende marktinteresse die we de 
laatste jaren ook in het GfK-onderzoek 
vaststelden. Al werd het topjaar 2014 niet 
geëvenaard, toch kochten in 2015 vier 
procent meer gezinnen aardbeien dan 
vijf jaar geleden. Met 72,7% gezinnen die 
gemiddeld 7,2 keer per jaar aardbeien 
kopen, is 2015 volgens het GfK-onderzoek 
het tweede beste jaar ooit.

DISTRIBUTIE
Op het vlak van disitributie noteerde het 
GfK-marktonderzoek vorig jaar weinig 
verandering in vergelijking met 2014. De 
‘traditionele supermarkten’ bleven met 
48% marktaandeel de stevige markt-
leider, gevolgd door hard discounters 
met 24%. De buurtsupermarkten bleven 
op de derde plaats staan met 14% 
marktaandeel. Dat is een status quo 
tegenover het jaar voordien. De openba-
re markten bleven stabiel op 5% en de 
speciaalzaken daalden van 4 naar 3% 
marktaandeel.

Soort fruit Rangschikking  Gemiddeld aangekochte kg/Belg 

2015 2014 2015 2014

Appelen 1 1 8,79 8,88

Bananen 2 3 7,54 7,43

Sinaasappelen 3 2 7,45 7,75

Mandarijnen en aanverwanten 4 4 3,80 3,82

Peren 5 5 3,06 3,56

Meloenen 6 7 2,23 1,92

Druiven 7 6 2,18 2,05

Kiwi 8 9 1,77 1,66

Aardbeien 9 8 1,71 1,75

Nectarines/bloedperziken 10 10 1,47 1,42

Bron: GfK Belgium voor VLAM
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“Vijanden van gewassen” 
staat online

PREI
De Inagro brochure “Vijanden van 
gewassen” was vele jaren een goede 
raadgever voor land- en tuinbouwers 
met betrekking tot de bescherming 
van hun teelten tegen onkruid, ziektes, 
plagen of andere problemen. Na 47 
publicaties op papier was het tijd voor 
vernieuwing en werd de papieren versie 
omgevormd tot “Inagro’s applicatie voor 
gewasbescherming”. Deze digitalisering 
biedt meerdere voordelen.
In de eerste plaats is de app aangepast 
voor een gebruik op smartphone en 
tablet, waardoor je steeds en overal 
de beschikbare informatie bij de hand 
hebt. De applicatie wordt aangeboden 
als een interactieve website (http://
gewasbescherming.inagro.be) zodat hij 
bruikbaar is op elk type toestel (com-
puter, tablet of smartphone) en met elk 
type besturingssysteem (Android, Apple 
en Windows).

De erkenningen van gewasbescher-
mingsmiddelen evolueren voortdurend, 
wat een knelpunt was bij de gedrukte 
versie gelet op de tijd die nodig was voor 
de opmaak en verspreiding van de bro-
chure. Met de gewasbeschermingsapp 
kan korter op de bal worden gespeeld, 
waardoor de gebruiker voortaan altijd 
de meest actuele en accurate infor-
matie krijgt over de erkende gewasbe-
schermingsmiddelen in zijn teelten.

De gebruiksvriendelijke app is boven-
dien heel overzichtelijk en duidelijk 
omdat hij is opgebouwd op basis van 
de vragen over gewasbescherming 
waarmee land- en tuinbouwers worden 
geconfronteerd tijdens het teeltseizoen. 
Stel dat een preiteler 21 dagen voor de 
oogst zijn prei nog dient te behandelen 
tegen de papiervlekkenziekte. Welk 
gewasbeschermingsmiddel mag hij nog 
gebruiken? Daarvoor vult hij “prei” in 
bij “teelt” en “papiervlekken” bij vijand. 
Bij de functie “maximale wachttijd” in 
de geavanceerde filter kiest hij voor 
“minder dan 21 dagen”. Na een klik 
op de filter- en zoekknop verschijnt 
een overzicht van de verschillende 
gewasbeschermingsmiddelen die hij 
nog kan gebruiken. Elk zoekresultaat is 
gecombineerd met ‘een schadebeeld’ 
dat niet alleen foto’s toont, maar ook 
een beschrijving geeft van de symp-
tomen, levenscyclus en preventieve 
maatregelen.

GRATIS
“Inagro’s applicatie voor gewasbescher-
ming” is gratis toegankelijk. Gebruikers 
kunnen zich vrij aanmelden met de 
login en het wachtwoord van hun Inagro 
ledenprofiel. Voor REO producenten 
is dit je REO login. Als je het toestel je 
wachtwoord laat onthouden, is de app 
toegankelijk met één klik op het scherm.

De digitale applicatie biedt vandaag rele-
vante informatie over gewasbescherming 
in de akker- en tuinbouw, met uitzonde-
ring van bieten. Aardbei en kiwibes zijn 
de enige fruitsoorten die opgenomen 
zijn in de applicatie. De app wordt nog 
dit jaar uitgebreid met alle teelt-vijand 
combinaties en de onkruiden. Daar-
naast wil Inagro nieuwe functionaliteiten 
inbouwen, inspelend op de wensen van 
de doelgroep. Inagro zal samen met een 
gebruikersgroep van telers kijken hoe 
de app verder uitgebouwd kan worden. 
Wie interesse heeft om daaraan deel 
te nemen, kan zich melden bij Ellen 
Pauwelyn (ellen.pauwelyn@inagro.be).

Vorige maand werd “Inagro’s applicatie 
voor gewasbescherming” online gelan-

ceerd. Het is de digitale opvolger van de 
vertrouwde papieren versie “Vijanden van 
gewassen”. Met de nieuwe webapplicatie 
kunnen REO producenten gratis en vlot 
informatie krijgen over ziekten of plagen 
in hun teelten en de beheersing ervan.

Je kan de app raadplegen achter je bureau, op de tractor, maar ook op het veld of in de serre.
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COLOFON

RADIOSPOTS
Courgettes zijn op hun best als je ze niet 
al te groot laat worden. Fine Fleur cour-
gettes worden daarom vrij jong geoogst. 
Hun streefgewicht van 330 gr per stuk 
zorgt samen met een strakke sortering 
voor een uniform product en gelijk volu-
me in een unieke verpakking.
Een sterke verbondenheid tussen pro-
duct en producent typeert Fine Fleur. De 
producenten zelf zijn daarom de beste 
ambassadeurs om een gezicht te geven 
aan Fine Fleur. Op de gepersonaliseerde 
verpakking staat dan ook per product 
telkens één Fine Fleur teler afgebeeld 
die fier zijn groente presenteert aan de 
consument. Andy Weyts uit Meulebeke 
doet dat voor de Fine Fleur courgettes.

FLANDRIA
Tien REO producenten brengen normaal 
vanaf begin april tot half november Fine 
Fleur courgettes naar onze veiling. De 
natte maar vooral koude aprilmaand 
zorgde voor een trage start van het 
eerste teeltseizoen.

Toch verwacht de REO Veiling dit jaar 
naar schatting één miljoen Fine Fleur 
courgettes te kunnen aanbieden. 
Daarnaast blijft de REO Veiling uiter-
aard courgettes vermarkten onder het 
kwaliteitslabel Flandria. De REO Veiling 
verwacht in 2016 onder de kwaliteits- 
labels Flandria en Fine Fleur samen 
ongeveer 35 miljoen courgettes in de 
markt te zetten. Dat is drie keer meer 
dan tien jaar terug. Dit seizoen staat 
het REO dagrecord in de verkoop van 
courgettes voorlopig op 23 mei. 
Op die maandag werden op de 
REO Veiling niet minder dan 
424.236 stuks verkocht.
De marktintroductie van 
Fine Fleur courgettes werd 
ondersteund met een publi-
reportage in de Krant van 
West-Vlaanderen. Binnenkort 
start de bedeling van een 
promotiefolder bij de ruim 

160 winkels in Vlaanderen waarvan we 
weten dat ze Fine Fleur producten in huis 
hebben. De productfiche voor de con-
sument combineert een lekker receptje 
met een beschikbaarheidkalender en 
een opsomming van de specifieke eigen-
schappen van Fine Fleur courgettes.

Courgette is de achtste en 
jongste telg van de Fine Fleur 
familie. De REO Veiling 
verkocht haar allereerste Fine 
Fleur courgettes op 4 mei. 
Vijf telers zorgden voor de 
nationale primeurverkoop. 
Krulandijvie, kropsla, prei, 
grondtomaten, hopscheuten, 
grondwitloof en -aardbeien 
behoorden reeds tot de Fine 
Fleur familie.

Vlnr.: Kristof Degryse, Andy Weyts, Dirk Mylle, Christophe Leroy, Lorenz Neerynck, 
Luc Vanoverberghe, Brecht Neerynck en Stefaan Vanacker.

Fine Fleur 
courgettes 
worden 
standaard 
aangeboden in 
EPS tomaat met 
14 stuks.

“Vijanden van gewassen” 
staat online

Fine Fleur 
familie 
breidt 
verder uit

COURGETTES > REO VEILING
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REO VEILING > SAMENWERKING
 

wist je dat …

> Wist je dat onze kwaliteitsverantwoor-
delijke Marc Boeten niet alleen rappe 
lopersbenen heeft, maar ook fotoge-
nieke handen. Immers, zijn werkhanden 
staan model in nieuwe reclamefoto’s 
voor Flandria. Tijdens de professionele 
fotoshoot moest Marc vier verschillende 
groenten in zijn handen houden.

> Wist je dat de schoolkinderen die met 
Zoom@regio op bedrijfsbezoek komen 
tijdens de kookworkshop met KVLV ook 
groenten uitbeelden. Een leerling van 
het 5de leerjaar in de Spanjeschool te 
Roeselare beeldde sla uit door te slaan 
tegen de wang van een klasvriendje. Er 
waren geen traantjes bij.

> Wist je dat de REO Veiling haar eerste 
jonge prei verkocht op woensdag 11 
mei. Producenten Koen Franco uit 
Torhout en Davy Cool uit Lichtervelde 
zorgden voor de primeurverkoop. Tijdens 
het voorbije preiseizoen verhandelde 
onze veiling ruim 60 miljoen kg prei 
waarvan 10 miljoen kg in voorverkoop. 
Dat is een vierde meer in vergelijking 
met het preiseizoen voordien.

> Wist je dat Flandria van 23 tot 29 mei 
extra promotie voerde voor Belgische 
tomaten. Naast radiospots werd ook 
hard ingezet op sociale media. Op Face-
book werden leuke berichtjes gepost in 
combinatie met mooie productfoto’s en 
smakelijke tomatengerechtjes.

> Wist je dat met medewerking van REO 
producent Hans Vandewalle uit Pittem 
promotie werd gemaakt voor witloof. In 
het kader van haar jaaropleiding been-
houwerij bij Syntra West ontwikkelde 
een nichtje van Hans een eigen streek-
product dat werd geserveerd tijdens 
een culinair evenement in het Huis van 
de Voeding te Roeselare. De professio-
nele bezoekers proefden van paté met 
witloof en Ferre bier, een amberbier van 
de Pittemse brouwerij Maenhout.

> Wist je dat Aucxis genomineerd is voor 
de Leeuw van de Export in de categorie 
bedrijven met maximaal 49 mede-
werkers. Als expert in elektronische 
verkoop- en toewijssystemen bouwde 
Aucxis, een dochter van LAVA, onze 
verkoopzaal. De laureaten worden op 
woensdag 29 juni bekend gemaakt. w
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REO telers 
ondersteunen 
Restjesfabriek

‘VOETJES’
Restjesfabriek is een nieuw project 
van KOMOSIE. De Koepel van Milieu- 
Ondernemers in de Sociale Economie 
is gekend als vertegenwoordiger van 
de Kringwinkels en Energiesnoeiers in 
Vlaanderen. KOMOSIE is tevens sociaal 
aan de slag met voedseloverschotten, en 
doet dit sinds kort ook binnen het kader 
van het project Restjesfabriek. “We gaan 
onderdelen van groenten redden die 
normaal gezien weggegooid worden, 
door ze om te zetten naar nieuwe, 
lekkere en langer houdbare producten. 

Het boeiende aan Restjesfabriek is dat 
we een antwoord zoeken op voedsel- 
overschotten en daarbij ook resoluut 
inzetten op sociale tewerkstelling”, legt 
projectmedewerker Frédéric Huybrechs 
van KOMOSIE uit.

“Het project Restjesfabriek heeft een 
looptijd van twee jaar en geniet de 
steun van de Sociale Innovatiefabriek, 
VLAIO en de Nationale Loterij. Er wordt 
samengewerkt met Vives Hogeschool, de 
sociale onderneming Werkspoor onder 
de koepel van OC Sint-Idesbald te Roe-
selare en het sociale maatwerkbedrijf 
De Winning in Limburg. Voor het ogenblik 
maken we een inventaris van de neven-
stromen uit de landbouw en voedings-
industrie. Op basis daarvan kijken we 
naar verschillende mogelijke recepten en 
bereiden we ons voor op pilootproductie 
en het onderzoeken van de verkoop. Ook 
marktanalyses en het ontwikkelen van 
een merk samen met een logo staan op 
de agenda. Alle partners zijn er met veel 
enthousiasme aan begonnen.”

Eén van de nevenstromen waarmee 
alvast zal gewerkt worden, zijn de 
steeltjes of ‘voetjes’ van geoogste 
oesterzwammen. REO producent 
Patrick Devroe uit Ardooie en gast- 
teler Jan Raeymakers uit Geetbets in 
Vlaams-Brabant engageren zich als 
projectpartners en zullen de steeltjes le-
veren die vandaag op de composthoop 
belanden. “De afdeling Voedingsmidde-
lentechnologie van de Vives Hogeschool 
in Roeselare ontwikkelt momenteel 
de eerste recepturen. Op basis van 
de eerste smaaktesten kan ik zeggen 
dat het gaat om een heerlijk project”, 
besluit Frédéric Huybrechs. REO produ-
centen die geïnteresseerd zijn om mee 
te stappen in het duurzaam verhaal van 
Restjesfabriek, nemen contact op met 
frederic.huybrechs@komosie.be

REO producent Patrick 
Devroe en gastteler Jan 
Raeymakers engageren zich 
voor een nieuw initiatief 
rond sociale tewerkstelling 
in de strijd tegen voedsel-
overschotten. De steeltjes 
van hun geoogste oester-
zwammen worden door 
Restjesfabriek verwerkt in 
lekkere gerechtjes. Beide 
telers bevestigen daarmee 
dat de REO Veiling en haar 
producenten oog hebben voor 
duurzame ontwikkelingen.
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