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Over mij

• Bart Van der Straeten
• Bio-ir landbouw

• Onderzoek / overheid

• Ouders niet landbouwer, grootouders wel

• Vakantie en weekendwerk fruitbedrijf

• Halftijds landbouwer/ halftijds overheid



Begin

• Ontstaan: 2015

• Hoogstamfruit in combinatie met 
• agroforestry

• Schapen en kippen

• Keuzes: 
• streekeigen rassen 

• ziekteresistent => weinig behandelingen

• Uitgesproken smaken

• Kleine stap naar bio
• Biocertificaat: bewijs van productiemethode naar consument toe

• Bio was logisch gevolg van andere keuzes



Uitbreiding in 2017

• Laagstamfruit: 14ha
• 7 ha in omschakeling

• 7 ha conventioneel: tenlaatste in 2020 omschakeling

• Bewuste keuze voor bio 



voorbereiding

• Veel info (internet, bioforum, biozktboer, andere landbouwers,…)

• Werk van lange adem
• Financieel plan

• Leveranciers

• Afzet

• Wetgeving (FAVV, LV,…)

• …



Waarom bio?

• Positieve keuze

• Keuze voor de toekomst

• Aan stuur van weg die landbouw zal/moet gaan

• Totaalconcept

• vraaggedreven i.p.v. aanbodsgedreven

• Kwaliteitsgedreven ipv kostengedreven

• Positief imago

• Marktmogelijkheden als klein, startend bedrijf



omschakelperiode

• Welkom in sector

• Open sector

• Belangrijk: goed technisch advies/mogelijk door ervaring vorige 
generatie

• Economisch moeilijk, toch zeker voor fruitteelt
• Omschakelfruit enkel in versmarkt (industriefruit geen vraag naar)

• Pas op markt als biofruit verkocht is
• peren januari/februari

• Appels april/mei (kwaliteit?)



Huidige situatie

• Kip en lamsvlees
• Korte keten: thuisverkoop/boeren & buren/ lokale initiatieven 

• Marge om nog te groeien

• Omschakelfruit 
• Thuisverkoop/markt (laag %)

• Verkoop veiling moet nog starten

• Moeilijke situatie dit jaar => veel bio-fruit en omschakelfruit kan pas op markt 
komen als bio op is. Gecombineerd met gevaar voor kwaliteitsverlies in frigo 
door extreme warmte/droogte deze zomer

• Momenteel weten we niet hoe appels te vermarkten



Tot slot

• Blij met de stap

• Uitdagend

• Economisch moeilijk (zeker in combinatie bedrijfsovername)

• Positieve erkenning consument


