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Beste lezers,

Net voor ik dit voorwoord ging schrijven en in mijn gedachten daar al mee bezig was,
las ik de krant.

“Onze sector, die
nog niet zolang
geleden geprezen
werd om door
te werken en
voedselzekerheid
te bieden tijden de
coronacrisis, staat
nu onder druk door
de geopolitieke
situatie en
speculaties die
daarrond hangen.”

Daar zie ik op de eerste pagina dat de prijs van een winkelkar met 6% is gestegen. Dat
kan, en daar schrik ik ook niet van. Er staat echter ook dat de prijs van de groenten
sterk is gestegen, zelfs met meer dan 30% voor tomaten! Natuurlijk kreeg ik diezelfde
dag nog berichten dat de tomaten vorig jaar 0.90 euro stonden en nu 0.53 euro. Ik
weet dat we zulke artikels in de juiste context moeten plaatsen. Journalisten geven een
momentopname zonder naar het hele plaatje te kijken. Dit geeft een wrang gevoel aan
telers die nu moeilijke tijden kennen. Voor sommige producten zijn er in het voorjaar
degelijke prijzen gegeven, maar dikwijls met minder aanvoer door verschuivingen naar
aanleiding van kosten. Het weer en latere plantingen zorgen er dan weer voor dat er
veel product tegelijk op de markt komt, dit zet dan weer druk op de prijzen. Het gaat
trouwens niet alleen over tomaten of vruchtgroenten, waar energie een grote rol speelt,
ook andere producten worden getroffen door grote kostprijsstijgingen die niet gevolgd
worden door de productprijs. Prei en witloof zijn daar voorbeelden van. Daar speelt
energie een grote rol voor koeling en forcerie. Ook meststoffen gaan de hoogte in;
monokali +90%, potas + 80% op twee jaar tijd!
Aardbeien staan nu ook onder druk, want veel product valt samen. Ook daar zien we
prijsstijgingen van veen tot 20% t.o.v. 2 maanden geleden, voor telers die op substraat
telen.
Het zijn maar enkele voorbeelden , maar het is duidelijk dat onze ganse groenten en
fruitsector er op één of andere manier erdoor getroffen wordt.
Via onze koepelorganisatie blijven we dit aankaarten en vragen maatregelen. Onze sector,
die nog niet zolang geleden geprezen werd om door te werken en voedselzekerheid
te bieden tijdens de coronacrisis, staat nu onder druk door de geopolitieke situatie en
speculaties die daarrond hangen.
Een klein lichtpuntje toch ook; via marketing zijn we er toch ook in geslaagd om in kleinere
supermarkten onze mooi verpakte trostomaten en jonagold aan te bieden.
Het is misschien een iets somberder voorwoord, maar we moeten niet uit de weg gaan
wat er leeft onder onze telers. Toch moet ik ook zeggen dat als je met iets jongere telers
praat, dat je dan voelt dat ze niet bij de pakken blijven zitten maar naar oplossingen
zoeken. Ik heb met de jaren al wel geleerd dat zulke moeilijke tijden inherent zijn aan
onze sector.
De kleinkinderen roepen nu. Zoiets, en dat kan bij iedereen iets anders zijn, maakt het
voor mij mogelijk om alles wat te relativeren en herinnert me eraan dat ik ook tijd moet
maken om te genieten.
U kunt in dit magazine lezen hoe onze veiling in elk geval toekomstgericht verderwerkt.

Dirk Bertels

- voorzitter
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Edmond Op de Beeck is

'Crack 2022'
De Katelijnse heemkundige kring ‘Erf en
Heem’ heeft Edmond Op de Beeck, stichter
van de Katelijnse veiling, voorgedragen als
‘Crack 2022’. De award werd op vrijdag 29
april 2022 uitgereikt aan zoon Johan Op de
Beeck en kleinzoon Jo Op de Beeck.
Zondag 12 januari 1950 werd de ‘Mechelse
Tuinbouwveiling’ in Sint-Katelijne-Waver opgericht.
De bezieler van het eerste uur was Edmond Op de
Beeck. Hij werd geboren in Kauwendaal (in 1950 nog
Katelijns grondgebied, nu Mechels) en woonde na
zijn huwelijk op de Liersesteenweg in Mechelen. Als
stichter van de veiling zette hij Sint-Katelijne-Waver
definitief op de kaart.
Edmond pleitte er als Mechels gemeenteraadslid
voor om de gebrekkige organisatie op de Mechelse
vroegmarkt op te lossen. Zijn pleidooien voor deze
herstructurering vielen bij de stad Mechelen in dovenmansoren. Het Mechelse talmen scherpte de geesten
in Sint-Katelijne-Waver: Edmond besloot om, samen
met vooruitstrevende tuinders, een nieuwe veiling op
te richten aan de Mechelsesteenweg 120. Anno 2022
vind je op dit adres nog altijd een van de hoofdsites
en ook de maatschappelijke zetel van de groente- en
fruitveiling BelOrta.
Edmond werd benoemd als eerste directeur van de
coöperatieve en bleef 23 jaar aan het roer, tot hij op
28 mei 1973 onverwachts overleed.
Edmond werd opgevolgd door zoon Frans Op de
Beeck, die tot 1992 directeur van de Katelijnse veiling
was († 2010). Johan Op de Beeck, de oudste zoon
van Edmond, was ook jarenlang in een kaderfunctie
actief en nam de award persoonlijk in ontvangst. Met
Jo Op de Beeck, kleinzoon van Edmond en zoon van
Frans Op de Beeck, zetelt de derde generatie in het
management van BelOrta.
Zowel voor BelOrta als voor de familie Op de Beeck, die
de afgelopen 72 jaar met drie opeenvolgende generaties een stempel heeft gedrukt op het veilinggebeuren,
is de ‘Crack 2022’ award een hele eer.
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Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

bouwt aan de toekomst
Meer aandacht voor communicatie
Na twee jaar Praktijkpunt Landbouw
Vlaams-Brabant werd het tijd om wat
aan de zichtbaarheid te werken. Sinds
kort kan u alle info rond de werking,
projectresultaten en contactgegevens
terugvinden op de gloednieuwe website:
www.praktijkpuntlandbouw.be. Ook hun
nieuwsbrief ’Teeltwijs’ zit in een nieuw
jasje. Registreren kan u op hun website,
en dan ontvangt u ongeveer maandelijks de laatste info over studiedagen
en projectresultaten in uw mailbox.
Zoekt u uitgebreidere teeltbegeleiding
of hebt u vragen rond energie, water
of bemesting? Dan kan u eveneens bij
Praktijkpunt Landbouw terecht via witloof@vlaamsbrabant.be of 016 29 01 24.

Vernieuwing van het labo
Naast de digitale infrastructuur waren ook
de gebouwen aan een grondige opknapbeurt toe. In 2018 plaatsten ze nieuwe
koelcellen en recent volgde het laboratorium. Praktijkpunt beschikt nu over een
goed uitgerust labo voor witloofonderzoek.
Ook pathogeen- of wortelanalyses worden
mogelijk.
In 2023 pakken ze hun kantoor- en vergaderruimtes aan. Het verouderde gebouw
uit de jaren ‘70 wordt vervangen door een
moderne, energieneutrale nieuwbouw,
met voldoende plek voor het groeiende
onderzoekersteam en vergadermogelijkheden voor de sector.

7-8 oktober: Witloofbiënnale 2022
Na enkele coronagedreven verschuivingen ligt de nieuwe datum eindelijk vast.
Het verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) organiseert dit jaar de 25ste
witloofbiënnale. Deze tweejaarlijkse hoogdag van het witloof zal plaatsvinden op
7 en 8 oktober 2022 in het vernieuwde witloofmuseum en -belevingscentrum
in Kampenhout en op Praktijkpunt Landbouw in Herent. Hou deze data alvast
vrij in uw agenda.

Lopend witloofonderzoek
Ook het witloofonderzoek staat niet stil.
Naast het terugkerende werk rond de
rassenlijst witloof, het zoeken naar bestrijdingsmiddelen voor de witloofmineervlieg
en het uitbreiden van het onkruidbeheersingsarsenaal, lopen er nog verschillende
projecten. Binnen de VLAIO-projecten
Hydrophyt en Altchem wordt er gefocust op respectievelijk Phytophthora en
Sclerotinia. Ook het waarnemings- en
waarschuwingssysteem voor de witloofmineervlieg wordt verder verbeterd. De
beeldherkenningstechnologie die de
afgelopen jaren ontwikkeld werd, samen
met de KU Leuven, zal de komende drie
jaar worden omgezet naar een praktijkklare
toepassing. En binnen de projecten DRIP,
Bodaslim en Bodemkracht proberen ze de
waterbehoefte van de witloofplanten op
het veld nog beter in te schatten en het
droogteschaderisico te verkleinen.

Klaar Elsen vervangt
Yannah Cornelis
Sinds begin april is het
onderzoeksteam witloof
versterkt door Klaar
Elsen. Zij vervangt Yannah
Cornelis die na vier jaar
een andere uitdaging aangaat. Klaar is van
thuis uit goed bekend met de witloofteelt.
Zij wordt het aanspreekpunt voor alle
vragen met betrekking tot ons rassen- en
kwaliteitsonderzoek.
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Care4Growing
Stand van zaken

In 2021 introduceerden we het registratieprogramma Care4Growing (C4G). Tegenwoordig kunnen bijna alle
teeltsystemen op C4G geregistreerd worden. Enkel voor twee specifieke systemen, namelijk ‘mobiel goten
systeem’ en ‘witloof forcerie’, is dat nog niet het geval.
Via C4G reiken we onze telers een moderne registratietool
aan om bemesting en gewasbescherming bij te houden zoals
wettelijk is voorgeschreven. Aangezien de wetgeving steeds
complexer wordt, zitten er heel wat berekeningsmodules en
checks in C4G verwerkt. En dat is handig. Want als een teler een
behandeling ingeeft in C4G, krijgt hij onmiddellijk alle nodige
informatie met betrekking tot randvoorwaarden en eventuele
beperkingen te zien.

• Documenten (zoals een fytolicentie, leverbon plantenkweker,
analyses, …) kunnen op C4G opgeladen worden, zodat ze
digitaal worden bijgehouden.

Verfijnen en verbeteren
De ontwikkelingen in C4G staan niet stil. Naast de ontwikkeling
van nieuwe functionaliteiten, werken we ook volop aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid voor de teler en aan het
verfijnen van bestaande functionaliteiten. Voorbeelden van verfijnde functionaliteiten zijn de mogelijkheid om behandelingen op
rijniveau te registreren, of gebruik te maken van zelf aangemaakte
behandelingsschema’s.

Foto 1: In Care4Growing kunnen telers naast ‘Bemesting’ en ‘Biologische’
en ‘Chemische’ gewasbescherming ook ‘Beregenen’ en ’Mechanische’
behandelingen registreren.

Foto 2: In het kenniscentrum publiceren de proeftuinen interessante artikels
over allerlei onderwerpen.

Al deze functionaliteiten zijn vrijblijvend. U kan hier dus gebruik
van maken, maar dit hoeft niet. De ambitie van C4G is immers om
een goed basisregistratieprogramma met een performant kennisdelingssysteem aan te bieden aan onze telers. Het bijhouden
van de teeltregistratie staat hierin centraal.

Foto 3: In Care4Growing kunnen telers documenten digitaal bijhouden.

Hulp en vragen
Nieuwste functionaliteiten
Recent zijn volgende functionaliteiten op C4G toegevoegd:
• Stockbeheer gewasbescherming;
• Teelten in bulk bijwerken;
• In het luik ‘Kennis’ vindt u artikels die door de proeftuinen op
C4G geplaatst worden;
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Op de homepage van C4G worden de nieuwe functionaliteiten
steeds chronologisch weergegeven. Bij ingrijpende wijzigingen
zorgen we ook voor duidelijke opleidingsfilmpjes.
Voor hulp en vragen bij het registreren in Care4Growing kunt
u als teler terecht bij de C4G telefoon +32 15 565 346 of op
gt@belorta.be.

Werken in de
verpakkingsafdeling Sint-Katelijne-Waver
Aangezien de omschakeling van blauwe starre kisten naar groene klapkisten bijna voltooid is, konden we
ook de aanpassingen aan de verpakkingsloods in Sint-Katelijne-Waver afwerken. De loods moest voorzien
worden van een sprinklerinstallatie omwille van de verhoogde brandlast. Ook de vloer moest een grondige
opknapbeurt krijgen om te voldoen aan de huidige kwaliteits- en hygiënerichtlijnen voor het stockeren van
de gewassen kisten.
De loods werd in verschillende fases vrijgemaakt om de nodige verstevigingen aan
te brengen en de sprinklers te plaatsen.
Tegelijk werd de vloer in de zone voor de
gewassen kisten voorzien van een laag
latexfalt. Deze oplossing bleek de meest
voordelige te zijn om op een verantwoorde
manier de loods zuiver te houden. Deze
oplossing werd ook gekozen om de hellende vloer in de oude wasserij klaar te
maken voor stockage van gewassen kisten.
Ook buiten de loods, aan de laaddocks,
werd een nieuwe toplaag aangebracht.

Nog meer efficiëntie bij Sort&Pak
dankzij implementatie MES-systeem

Twee jaar geleden besliste BelOrta, samen met zijn dochterfirma Sort&Pak, om een stevige stap vooruit
te zetten en het maximale uit het productieapparaat te halen. Daarom kozen we voor de implementatie
van het Objective MES-systeem.
Elk bedrijf wil werken op de meest efficiënte wijze, met topkwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid als drijfveren. Net op deze
aspecten biedt Objective MES een enorme toegevoegde waarde.

van Objective leidt tot efficiëntie van machines en mensen via
doorgedreven planning, en tot 100% productieveiligheid en
traceerbaarheidsgarantie dankzij een papierloze productierun.

Na een voorstudie met externe partner Brix Advice, werd er
een SRS (Software Requirements Specification) opgemaakt.
In 2020 werd na een grondige selectie beslist om samen te
werken met softwareontwikkelaar Objective. Dit om verschillende redenen. Het Manufactering Execution System (MES)

Sinds januari is het MES-systeem operationeel en werken
we dag na dag verder naar een totale omschakeling in de
verpakkingsafdeling van Borgloon. De software en technologie
van Objective zal daarna ook geïmplementeerd worden in de
Sort&Pak-afdeling in Zellik.
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Product in de kijker:

Paprika

De populariteit van paprika als groente neemt steeds verder toe, zowel bij consumenten in de keuken, als bij
telers. Na een permanente groei in areaal tijdens de laatste tien jaar, neemt het areaal geblokte paprika in
2022 echter af bij BelOrta met 4,8% tegenover vorig jaar. In Europa blijft het areaal echter verder toenemen.
Het areaal met paprikaspecialiteiten groeit wel nog verder bij BelOrta, met 7%. Het bedraagt nu 11,25 ha.
Vooral de zeer populaire zoete puntpaprika, die bij ons nog niet zo lang geteeld wordt, blijft verder groeien.
Ook de bio paprika behoort tot ons assortiment en kent verdere uitbreiding.

Verpakkingen geblokte
paprika
De geblokte paprika’s zijn zowel afkomstig
van Belgische als van Nederlandse origine.
De standaard verpakkingen van paprika
zijn de bodem-deksel 5 kg Flandria paprikadoos (met onderscheidend deksel per
kleur), de EPS groene klapkist 246 met 10
kg netto of de groene klapkist 216 met 8
kg netto en de EPS-P kist met 5 kg. Andere
verpakkingen kunnen via het systeem van
voorverkoop direct in de gewenste verpakking aangekocht worden, gelijktijdig met de
klokverkoop.
De paprika wordt per kg verkocht en
gesorteerd op diameter. Deze manier
van sorteren wordt door de handel zeer
gewaardeerd en zorgt voor een uniforme
kist of doos paprika. De sorteringen zijn
+95 mm, +85 mm, +75 mm en +65 mm.

Sortering geblokte
paprika
De laatste jaren zijn de variëteiten zo
geëvolueerd dat de sortering +95 mm de
meest courante sortering is. De handel
heeft tevens de mogelijkheid om paprika
aan te kopen die op gewicht is gesorteerd,
via de voorverkoop. Vooral kleinverpakkers
zijn hierin geïnteresseerd.

Export geblokte paprika
De belangrijkste exportlanden voor onze
Flandria paprika zijn Nederland, Frankrijk
en Duitsland. De sterke houdbaarheid

van onze geselecteerde rassenlijst van
paprikavariëteiten is hiervoor een sterke
troef. Segmentatie werpt zijn vruchten af
en zorgt voor een kwalitatief hoogstaand
product met goede houdbaarheid. Deze
belangrijke eigenschappen worden zeer
gewaardeerd.
Naast de geblokte traditionele paprika’s
telen onze producenten ook een brede
waaier aan paprikaspecialiteiten, zoals
de zoete puntpaprika, snackpaprika,
Jalapeño en Habanero.

Paprika specialties
Snackpaprika
Sinds 2015 biedt BelOrta snackpaprika’s
aan. Dit kleine broertje van de standaard
paprika is verkrijgbaar in geel, oranje en
rood. Hij heeft een puntige vorm. Deze
gezonde snack heeft een knapperige
bite en zoete smaak. De vruchten zijn
zaadloos, waardoor het een gemakkelijk
tussendoortje is.
Zeven jaar geleden bedroeg het areaal
1.400 m². Nu, in 2022, gaat het over
7.500 m². In 2021 verkochten we in totaal
72.000 kg snackpaprika’s.
Zoete puntpaprika
Deze smalle variant van de standaard
paprika kenmerkt zich door zijn typische
vorm, een iets zoetere smaak en minder
zaadjes. Puntpaprika is bij BelOrta beschikbaar in rood, geel en oranje.
Het areaal puntpaprika startte acht jaar

geleden op met 8.000 m² en groeide tot
ruim 8 ha in 2022. Afgelopen seizoen
werd er ongeveer 1.400.000 kg rode
puntpaprika verkocht.
Pepers
Naast mini- en puntpaprika’s biedt BelOrta
ook verschillende pikante pepers aan.
Daarbij is de ene variëteit al pikanter dan
de andere. Afgelopen seizoen werd er ruim
170.000 kg pepers verkocht bij BelOrta.
• De Spaanse peper is sinds 2017 een
vaste waarde in ons aanbod. Deze
pepers zijn beschikbaar in groen, geel
en rood. Ze zijn de ideale smaakmaker
in pikante sauzen. Het areaal groeide
uit tot 1,2 ha.
• Wie het graag wat pittiger wil, kent vast
onze Jalapeño pepers. We hebben ze
in rood en groen. In 2022 bedraagt het
totale areaal 400 m².
• In 2022 breidde BelOrta het assortiment pepers uit met de Padrón peper,
de tapastrend. Hoewel de Padrón pepers, of Pimientos de Padrón, afkomstig
zijn van het gelijknamig Spaans dorpje
Padrón, worden ze sinds kort in België
geteeld in serres. De peper heeft een
milde smaak, waardoor hij geschikt is
als aperitiefhapje of tapasgerecht.
• Tot slot telen we ook Habanero pepers. Deze zeer pittige smaakmaker
is beschikbaar in rood en geel. Het
areaal bedraagt dit jaar 8.000 m². Niet
overdrijven met deze zeer hete peper
is de boodschap!
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PRIMEURS
28/01: komkommers door tuinderij Joosen
03/02: asperges door Marja van Dessel en Leo Verdonck
11/02: aubergines door Jurgen Franco van Topa
02/03: courgettes door Anne Mortelmans
09/03: aardbeien door Lieven Colembie
16/03: Coeur de Boeuf door tuinbouwbedrijf Den Overkant
17/03: boterbonen door Dirk Dillens
01/04: Zoete puntpaprika door Luc & Romy Van Den Bosch
06/04: Padrón pepers - Bart Ceulemans en Elke Hendrickx

BelOrta schenkt € 1.500 aan G-teens
Kortrijk, Transplantoux en vzw Gynca’s
Het langverwachte seizoen van de asperges
is opnieuw aangebroken. Woensdag 3 februari werden bij BelOrta de eerste Belgische
asperges verkocht. Zoals elk jaar gaat de
opbrengst van die eerste asperges naar het
goede doel. Dit jaar waren dat: G-Voetbal
Kortrijk, Transplantoux en vzw Gynca’s.
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Februari en maart zijn qua aanvoer van asperges eerder de aanloopmaanden richting het
hoofdseizoen in april, mei en juni. Tegen dan
worden grotere hoeveelheden verwacht.
Meer informatie over de eerste asperges, vanwaar ze komen en de goede doelen waarnaar
de opbrengst gaat, kan u terugvinden in de vlog
op ons YouTube-kanaal!

Areaalenquête

‘opvolging en toekomstvisie bedrijven’
In oktober 2021 verstuurden we een areaalenquête naar alle actieve en nieuw aangesloten telers om de
teeltplanning voor het jaar 2022 op te geven. Bovendien stelden we enkele bijkomende vragen rond bedrijfsopvolging en toekomstvisie.

Algemene tendens in ons land

In het ‘Landbouwrapport 2020’ van het
departement Landbouw & Visserij wordt
vermeld dat de doorsneelandbouwer
ouder wordt. In 2001 was de gemiddelde
leeftijd van de bedrijfshoofden van
professionele landbouwbedrijven 48 jaar.
In 2016 was de gemiddelde leeftijd al
opgelopen tot 54 jaar. En deze evolutie
lijkt nog niet te keren. Slechts 13% van de
bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder gaf
in 2016 aan een vermoedelijke opvolger
te hebben. Dit hangt samen met het
dalende aantal landbouwbedrijven en
de schaalvergroting. Voornamelijk bij de
kleine bedrijven is er geen opvolger en veel
van deze bedrijven blijven dus niet meer
bestaan. Bij grotere landbouwbedrijven
heeft zowat 25% wel een opvolger. De
grotere bedrijven worden ook gerund door
gemiddeld jongere bedrijfshoofden.
Ook bij BelOrta zien we deze tendensen.
Onze telers worden ouder. De gemiddelde
leeftijd bedraagt nu 55 jaar. Het aantal
telers dat stopt met het telen van groenten
en/of fruit, schommelt al een aantal jaren

rond de 5%. Er is quasi geen instroom
van jonge telers. Vandaar ook dat we
bij de areaalenquête 2022 een aantal
bijkomende vragen hebben gesteld rond
bedrijfsopvolging en toekomst van het
bedrijf over vijf jaar. Hierbij hebben we
ook per groente en fruit bekeken wat de
impact op het aantal telers en het areaal
zal zijn over vijf jaar.

Bedrijfsopvolging

Op de vraag over ‘bedrijfsopvolging’
antwoordde 19% van de telers dat er
bedrijfsopvolging is. 51% van de telers
gaf aan dat er geen bedrijfsopvolging zal
zijn. 30% van de telers wist het nog niet.
Hierbij stellen we vast dat de telers met
bedrijfsopvolging vooral de grotere
bedrijven zijn. Ook zien we dat zowel
in groenten als in fruit het aandeel
van de verschillende leeftijdsgroepen,
rekening houdend met de leeftijd van
de opvolger, gelijklopend zijn. 33%
van onze telers is jonger dan 45 jaar.
Deze telers vertegenwoordigden 50%
van de gerealiseerde omzet in 2021.
Dit bevestigt de vaststelling van in het
Landbouwrapport 2020.

Toekomst bedrijf over vijf jaar

Naast de bedrijfsopvolging hebben we ook
gepeild naar de evolutie van de bedrijven
van onze telers over 5 jaar. Driekwart van
de telers verwacht een status quo of weet
nog niet in welke richting het bedrijf zal
evolueren. 8% van de telers gaf aan dat zij
nog uitbreidingsplannen hebben. 14% van
de telers gaf aan dat over vijf jaar het bedrijf
zal inkrimpen of zal worden stopgezet. Dit
percentage ligt in lijn met het aandeel van
de oudere leeftijdsgroepen.

Simulatie areaalontwikkeling
over vijf jaar
Op basis van leeftijdsprofiel en
toekomstverwachting over vijf jaar
maakten we simulaties wat dit zou
kunnen betekenen voor het aantal
telers en het areaal van de verschillende
producten. We legden de focus op
telers vanaf 55 jaar. In de verschillende
product/telersadviesgroepen worden de
resultaten van deze simulaties toegelicht
en besproken.

Toekomst bedrijf over '5' jaar

Spreiding telers volgens leeftijdsgroep (rekening houdend met opvolging)
30%

Status-quo/nog niet geweten
25%

20%

Inkrimping/stopzetting

15%

10%

Uitbreiding

5%

Overname
0%

<40 j

40-44 j

45-49 j

50-54 j
Groenten

Fruit

55-59 j

60-64 j

65-… j

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
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Vaststellingen zijn:
• Procentueel gezien vertegenwoordigen
oudere telers bij de meeste producten
een kleiner aandeel in het areaal;
• Bij een aantal teelten is het aandeel

van oudere telers groot. Deze teelten
dreigen op termijn dan ook uit ons
productgamma te verdwijnen.

Telers die interesse hebben in nieuwe teelten,
kunnen steeds contact opnemen met de
Commerciële dienst van BelOrta. Samen
kunnen we dan aftoetsen welke teelten
mogelijk opportuniteiten kunnen bieden.

Areaalwijzigingen naar aanleiding van de huidige geopolitieke situatie
De oorlog in Oekraïne leidt tot grote onzekerheden en ongeziene
kostenstijgingen. De gigantische impact op de energiemarkten
en de onzekerheid over de beschikbaarheid en de prijs van
productiemiddelen (o.a. minerale meststoffen) baart iedereen
zorgen. Zowel rechtstreeks als via de Belgische (VBT) en Europese
koepelorganisatie (Freshfel) en in overleg met de vakorganisaties, dringt ook BelOrta bij de Vlaamse, Belgische en Europese
overheden aan op de nodige maatregelen om deze uitzonderlijke
periode te overbruggen.

De onvoorspelbare factoren hebben mogelijk een invloed op de
teeltplannen en productie. Om in onze commerciële werking zo
goed mogelijk te kunnen omgaan met deze situatie, is er eind
maart een extra bevraging bij de telers uitgevoerd.
Er wordt aan de telers gevraagd om aanpassingen aan hun
teeltplanning (wijziging bedrijfsoppervlakte of aangeplante
producten) steeds door te geven aan de dienst Productbewaking
van BelOrta: gt@belorta.be. Zo kunnen we onze areaalgegevens
up-to-date houden!

BelOrta verpakkingen

in nieuw jasje

Op vlak van verpakkingen staan we bij BelOrta niet stil. We houden de laatste trends en innovaties steeds
nauwlettend in het oog. Zo komen we op het spoor van nieuwe verpakkingsmogelijkheden die beantwoorden
aan de veranderende verwachtingen van de consument. We streven naar verpakkingen die zowel goed zijn
voor het milieu als aantrekkelijk voor het oog.

Verpakkingen versterken
campagne

Vorig jaar maakten we de switch naar
een gloednieuwe campagnestijl. Ook
onze verpakkingen konden niet achter
blijven. De afgelopen periode hebben
we achter de schermen hard gewerkt
om alle verpakkingen in het nieuwe
concept te gieten. Een aantal omdozen
kreeg een nieuwe look aangemeten en
ook kleinverpakkingen, kistenkaarten
en stickers werden in een vernieuwd
jasje gestoken, helemaal in lijn met de
campagnestijl.

Herkenbare stijl

Het merendeel van de verpakkingen
kreeg een make-over waarin de BelOrta
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‘O’ centraal staat, net zoals bij de
campagnebeelden. Door te kiezen voor een
eenvormige stijl, zorgen we ervoor dat de
verpakkingen de campagne ondersteunen
en versterken. Bovendien bouwen we zo
ook aan de herkenbaarheid van ons merk.

Van sla tot zachtfruit (een
greep uit de vernieuwingen)

Bij de groenten kregen alle slasoorten
een nieuwe zak. En elke slasoort heeft
voortaan haar eigen accentkleur. Ook
de kleinverpakkingen voor het witloof
ondergingen een metamorfose. De
BelOrta ‘O’ springt meteen in het oog. Ook
verschillende stickers en kistenkaarten
kregen een opfrissing.

Op fruitvlak kreeg de omdoos van
de aardbeien een nieuwe look, met
een onderscheidende accentkleur.
Ook de kartonnen punnets werden
aangepast naar de nieuwe stijl. Verder
kregen ook de omdozen, bootjes
en de topsealverpakkingen van de
zachtfruitverpakkingen een make-over.

Overgang van oud naar
nieuw

De nieuwe verpakkingen zullen in de winkels
te zien zijn zodra alle oude verpakkingen
opgebruikt zijn. Verpakkingen die nog niet
herwerkt zijn, nemen we binnenkort onder
handen. U mag zich dus aan nog heel wat
moois verwachten.

Week van het witloof
Show some Loof
In de week van 1 tot en met 7 februari 2022 vierden we voor het eerst de Week van het
Witloof. Witloof maakt deel uit van ons culinair erfgoed. Toch vergeten consumenten
vaak om witloof in hun winkelkarretje te leggen. En verder dan witloofrolletjes met
kaas en ham gaat de kookinspiratie niet. Daar wil de Week van het Witloof verandering
in brengen.

Overal witloof

Tijdens de eerste week van februari zetten
we het witloof extra in de kijker, samen met
verschillende partners.

Onze witloofradiospot was de hele week te
horen op MNM (Hits), StuBru (De Tijdloze),
Qmusic, Joe, TopRadio en Willy. Ook op
tv was er aandacht voor ons witloof, via

een advertentie achter de pauzeknop en
onze video die te bekijken was op VTM GO,
YouTube en VRT NU. Verder werden consumenten geïnspireerd met advertenties
op social media en een samenwerking met
zeven influencers. We lieten ook affiches
maken die verdeeld werden bij slagers,
viswinkels, groothandels, buurtwinkels, …
En via verschillende handelspartners, hoevewinkels en witlooftelers verspreidden we
50.000 receptenboekjes met leuke nieuwe
witloofrecepten. Jeroen Meus gaf alvast
het goede voorbeeld en kookte tijdens de
Week van de Witloof een tof receptje in zijn
Dagelijkse Kost-keuken.

Ook in supermarkten en
groothandels

Op vraag van VLAM besteedden alle
Belgische retailers de eerste week van
februari aandacht aan witloof in hun communicatie. Ook groothandels plaatsten de
bladgroente in de kijker in hun winkels.
Vanuit BelOrta zetten we onze schouders
onder deze campagne via onder andere
een samenwerking met Foodbag en campagnestickers op kleinverpakkingen van
witloof.

9,3 miljoen bezoekers

Je kon dus niet naast witloof kijken van
1 tot 7 februari! Maar uiteraard verdient
dit culinair erfgoed meer dan één week
per jaar aandacht. Daarom probeert VLAM
tijdens de andere 51 weken van het jaar via
Lekkervanbijons.be consumenten te inspireren met lekkere recepten en leuke tips
en weetjes. Met al die heerlijke inspiratie
trokken ze vorig jaar 9,3 miljoen bezoekers
aan op de website.
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BelOrta laat
jongeren kennis maken met witloof
Ons befaamde witloof voert dezer dagen een verwoede strijd. Vooral bij de jongere generaties slinkt de
populariteit van de witte stronkjes jaar na jaar. De gemiddelde Belg koopt vandaag nog maar 3 kg witloof per
jaar, terwijl dat 20 jaar geleden ruim 4 kg was.
creëerde een student-proof witloofgerecht dat hij samen met zijn
mama ging klaarmaken bij enkele studenten op kot.
Mama Rita Degreef: “Ik vind het zonde dat steeds minder
Belgen witloof eten en dat jongeren nog weinig vertrouwd zijn
met de veelzijdigheid van deze groente. Als je in de klassieke
witloofgerechten blijft hangen, benut je de lekkere smaak van
witloof niet ten volle. Daarom is het zo leuk om studenten op een
andere manier te laten kennismaken met witloof.”

Vooral jongere generaties (-40-jarigen) laten witloof links liggen.
Hoe ouder de consument, hoe vaker witloof opduikt in de top tien
van meest gekochte groenten. Dat verklaart ook de vrij klassieke
gerechten met witloof die we thuis vaak voorgeschoteld krijgen.
Om jongeren de smaak van witloof bij te brengen én hen te
verrassen met minder klassieke gerechten, trok BelOrta op pad.
Chef-kok Bart Tastenhoye, die in Leuven restaurant Taste runt,

Bart Tastenhoye verwende de kotstudenten met gestoofde
witloofstronkjes met Luikse siroop, geserveerd met Jonagold-appel,
veldsla en geroosterde walnoten. “Net als mijn mama hou ik van
verse, lokale producten. Daarbij is witloof een persoonlijke favoriet.
Je kan er zoveel kanten mee uit. Voor mij is witloof absoluut een
ondergewaardeerde groente! Gezond,
lekker en zo gemakkelijk klaar te maken.
Tof dat BelOrta zich op deze manier tot
de jongeren richt!
”Bekijk het resultaat via de QR-code!

BelOrta Radio en tv-spots - Heerlijk van hier!

“Heerlijk van hier!” (“Délice d’ici!”) - dat is
de nieuwe insteek voor de BelOrta campagnes in 2022. Met dit concept leggen
we de focus op de lokale origine van onze
groenten en fruit. Want ze worden hier
geteeld door onze telers. “Van hier” gaat
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niet enkel over de locatie van de velden of
serres waar onze groenten en fruit geteeld
worden. Het gaat ook over producten die
geproduceerd worden volgens de kwaliteitseisen en met de topexpertise van hier,
met volle aandacht voor de wensen van de
consument van hier.
De campagne voor ons voorjaarsassortiment was één van de eerste campagnes
die onder deze nieuwe insteek gelanceerd
werden. De spot was te zien op de kanalen

van VTM en digitaal op VTM GO. In Wallonië
kwam de spot op de buis op La Une, La
Deux en AB3. Ook de nieuwe spots voor
witloof gingen dit voorjaar in première.
Tot slot was er ook de nodige aandacht
voor de nieuwe Yes You Kanzi®- campagne waarin we de lokale herkomst van
deze appel in de kijker zetten. Dankzij de
Nederlandstalige radiospot, de gloednieuwe Franstalige tv-spot en een online
campagne kon u in heel België niet om
Kanzi® heen.

BelOrta Bloesembar
is geopend!
Op zaterdag 26 maart openden we de BelOrta Bloesembar in
Velm (Sint-Truiden), dé plek bij uitstek om te bekomen van een
ontspannende wandeling of fietstocht tussen de Haspengouwse
bloesems. Deze boostereditie 2022, de eerste sinds 2019, kreeg
bovendien een verbazend plezante touch met BelOrta als nieuwe
naampartner.
Via de website van de bloesembar kon u de vooruitgang van de
bloesems volgen, zodat u perfect wist op welk moment de wandeling of fietstocht het mooist ging zijn.
Er waren ook verschillende andere activiteiten voorzien. Zo kon
u in de prachtige fruitstreek rondrijden met een Vespa, kon u
met honden gaan wandelen tussen de boomgaarden of kon
u genieten van een heerlijk ontbijt of avond-BBQ in de BelOrta
Bloesembar.
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Het Plezantste Legioen
steunt sportclubs

Op 6 maart werd de voetbalmatch tussen KVV Lummen en
Eendracht Gingelom gekleurd door ‘het plezantste legioen’.
Een groep van 300 BelOrta supporters kwam KVV Lummen
aanmoedigen. Als lokale organisatie van, voor en door telers
vinden we het belangrijk om een typisch lokaal fenomeen als
sportclubs te ondersteunen.
Om Belgische sportclubs na de moeilijke coronaperiode een hart
onder de riem te steken, schreef BelOrta een wedstrijd uit met
maar liefst 9.000 euro sponsorbudget als inzet. Lokale sportclubs
kunnen een foto insturen van hun ‘plezantste legioen’ en zo
kans maken op de hoofdprijs van 5.000 euro clubsponsoring.
Vier andere winnaars kunnen 1.000 euro in de wacht slepen.
Wil u ook deelnemen en uw sportclub steunen?
Ga snel naar www.hetplezantstelegioen.be of scan de QR-code.
Deelnemen kan nog tot 31 mei. Veel succes!
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VLAM

vlamt de wereld rond
VLAM is dit voorjaar opnieuw volop aanwezig in het buitenland om onze groenten en fruit te promoten.

Beurs

Locatie

Datum

London Fresh Produce/IFE

London

21-23 maart

Fruit Logistica

Berlijn

5-7 april

CPMA

Montréal

5-7 april

Prinselijke missie UK

UK

9-12 mei 2022

Prinselijke missie VS

VS

4-12 juni 2022

Vanuit VLAM blijven we inzetten op tastingprogramma’s om de consument te overtuigen van onze Conference peer. In 2021
hebben we in China 3.397 tastingsdagen
voor onze Conference peer georganiseerd.
In Brazilië hebben we peren uitgedeeld

omdat we door de corona-epidemie
geen tastings konden organiseren. Sinds
november 2021 hebben we daar 1.110
samplingdagen georganiseerd. Deze
promotieprogramma’s genieten EUcofinanciering en de campagnes zijn

voornamelijk gericht op het aanbieden
van tastings in winkelketens.
Ook in 2022 zetten we de succesvolle EUpromotieprogramma’s voor Conference
peer in Brazilië en China verder.
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Sterke aanwezigheid op
Tavola
Op 20, 21 en 22 maart was BelOrta aanwezig op Tavola, dé vakbeurs van
voor fijne en verse voeding, in Kortrijk. Er waren meer dan 500 exposanten
vanuit wel 34 verschillenden landen. Tavola vindt normaal gezien tweejaarlijks plaats, maar door de coronacrisis was de laatste editie intussen
al vier jaar geleden. We waren dus vastberaden om alles uit de kast te
halen! Bezoekers konden kennismaken met ons ruim aanbod en een
praatje maken met onze vertegenwoordigers. Onze opvallende stand en
de overheerlijke hapjes die we serveerden, trokken veel bezoekers in de
richting van onze verse, lokale producten.

Funky Veggie Market
Op 9 maart stond Too Good To Go samen me BelOrta op het Flageyplein
in Elsene met één doel: bewijzen dat alle groenten en fruit heerlijk zijn, hoe
ze er ook uitzien. Too Good To Go organiseerde de Funky Veggie Market
en BelOrta verzamelde lokaal geteelde groenten en fruit met een hoekje
af. Deze werden verkocht op de markt om te bewijzen dat ze minstens
even lekker zijn!
BelOrta vindt het belangrijk om mensen aan te moedigen om minder groenten en fruit te verspillen omwille van hoe ze er uitzien. Nog te vaak gooien
we voedsel weg omdat het niet voldoet aan de esthetische standaarden.
Voedselverspilling is slecht voor het milieu, en daarom willen we mensen
sensibiliseren en het voorkomen.
Help ons mee vechten tegen voedselverspilling! U vindt heel wat tips op
www.belorta.be, waaronder ook lekkere gerechtjes die u kan maken met
de groenten en het fruit dat u redt!
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Eerste keer met
eigen stand
op de London
Produce Show
Van 21 tot 23 maart waren we – voor de eerste
keer in 2022 – met een eigen stand vertegenwoordigd op een grote internationale beurs: The
London Produce Show, de grootste algemene
voedingsbeurs van het Verenigd Koninkrijk. Op
de beurs is er ook ruimte voor verse groenten
fruit. Het publiek bestaat voornamelijk uit kopers
uit de UK zoals retail, detailhandelaren, groothandel, foodservice, importeurs en horeca.
Op een gemeenschappelijke stand van VLAM
had BelOrta een hoekstand met veel passage. De
voedingsbeurs verwelkomde zo’n 30.000 bezoekers waarvan zo’n 3.000 specifiek voor groenten
en fruit. Onze stand had veel aantrekkingskracht
omwille van het brede, specifiek op de Engelse
markt gerichte assortiment. Bezoekers toonden
veel interesse voor de kwaliteit van het product
en voor de plaats waar ze het kunnen kopen.

Succesvolle deelname aan
Fruit Logistica
Van dinsdag 5 tot donderdag 7 april was BelOrta aanwezig op de jaarlijkse,
internationale Fruit Logistica beurs in Berlijn. Fruit Logistica is een toonaangevende beurs voor de vermarkting van groenten en fruit. Als één van de
grootste groente- en fruitcoöperaties van Europa, kan BelOrta hier dus niet
ontbreken. Samen met meer dan 2.000 andere exposanten stelden we ons
assortiment voor aan alle belangrijke spelers in de groente- en fruitwereld.
We zetten zowel de klassiekers als onze nieuwste innovaties in de kijker.
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Canadezen maken kennis

met BelOrta-producten op CPMA
De 96ste CPMA ‘Convention and Trade
Show’ vond dit jaar plaats in Montréal
van 5 tot 7 april 2022. De organisatoren
waren maar al te blij dat de coronamaatregelen in Quebec versoepelden
waardoor ze uiteindelijk groen licht kregen om deze beurs, na de annulering
in 2020 en de virtuele editie van 2021,
terug fysiek te kunnen organiseren.
Niettegenstaande op hetzelfde ogenblik
de Fruit Logistica in Berlijn plaatsvond,
spreken de organisatoren van een zeer
succesvolle editie. In totaal waren er
273 bedrijven aanwezig, voornamelijk
gevestigd in Canada en de Verenigde
Staten. Het aantal exposanten buiten
Noord-Amerika was dit jaar beperkt,
met enkele standhouders uit België,
Frankrijk en Mexico.

BelOrta was als enige Belgische vertegenwoordiging aanwezig op een mooie
en opvallende stand van de VLAM –
Pure from the heart of Europe. Onze
stand werd goed bezocht en er was als
van oudsher veel belangstelling voor
prei, witloof, roodloof, spruiten, paprika,
bonen en knolselder. Ook werd er speciale aandacht en informatie gegeven
over de Belgische conference peer.
De bezoekers konden eveneens genieten van lekkere hapjes met producten
van BelOrta, geprepareerd door een
plaatselijke show cooking chef. Het was
een goede beurs met veel belangstelling
van Noord-Amerikaanse importeurs,
groothandelaars, retail, producenten
en foodies.

CERA Forum voor
Agrarische Coöperaties 2022
Na een digitale editie in 2021 omwille van COVID-19,
was er op 17 maart opnieuw een live bijeenkomst
van het Forum voor Agrarische Coöperaties. Tijdens
dit jaarlijks forum komen voorzitters, directieleden
en enkele andere belangrijke partners van agrarische coöperaties samen om elkaars inzichten te
delen. Zo bouwen ze aan een nog sterkere coöperatieve agrarische sector.
Het thema van dit jaar was hoe coöperaties kunnen
inspelen op nabijheid en consumentenbetrokkenheid. BelOrta directeur Philippe Appeltans deelde
onze ervaringen met korteketeninitiatieven en
-platformen en belichtte ook andere initiatieven
die onder meer inspelen op hoe we als coöperatie
omgaan met ‘de korte keten’.
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BelOrta en Belgische
Fruitveiling (BFV) zetten in op
samenwerking en integratie
Eind februari verleenden de raden van
bestuur van zowel BelOrta als BFV hun
goedkeuring aan een intentieverklaring
met het oog op een intensere samenwerking en integratie.
In de loop van 2021 vonden hierover
de eerste verkennende gesprekken
plaats. Begin 2022 werden ze verder
uitgediept, en op 23 februari werden ze
geofficialiseerd in een intentieverklaring.
Beide Belgische coöperaties bundelen de
krachten met het oog op nóg meer slagkracht en kostenefficiëntie. Een evolutie
die zowel telers (best mogelijke prijs uit
de markt halen) als klanten (uitmuntende
service) ten goede kan komen.
“De ondertekening van deze intentieverklaring is een belangrijke mijlpaal.
Hiermee verstevigen we onze positie als
de toonaangevende aanbieder van lokaal
en duurzaam geteeld fruit en groenten.

Dit zowel voor de inlandse markt als voor
meer dan 70 exportmarkten wereldwijd.
Gezamenlijk tellen we ruim 1.400 actieve
telers-ambassadeurs, verspreid over heel
België en in de grensregio met Nederland.
Samen kunnen we onze kerngedachte - van,
voor en door telers - nog beter vorm geven”,
aldus Philippe Appeltans (Directeur BelOrta)
en Marc Grauwels (Algemeen Directeur BFV).
Ludo Lousbergh (voorzitter BFV) en Dirk
Bertels (voorzitter BelOrta) vullen aan:
“Onze producenten staan voor gigantische uitdagingen op het vlak van onder
andere rendabiliteit, kostenbeheersing,
verduurzaming, innovatie en digitalisering. Uit onze gesprekken bleek al snel dat
we dezelfde langetermijnvisie koesteren
en dat er reeds heel wat gelijkenissen
bestaan op het vlak van bedrijfscultuur en
-waarden. Deze overeenkomsten sterken
ons in de overtuiging dat we tot intensieve
samenwerking kunnen overgaan. Een

belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de fruitsector.”
Het initiatief biedt de kans om voor onze
BelOrta fruitproducenten in te zetten op
meer slagkracht en betere prijsvorming.
Sowieso blijft de (commerciële) werking
Groenten en de ondersteuning van de
BelOrta groenteproducenten onveranderd en gegarandeerd.
Momenteel wordt in werkgroepen en
onder toezicht van een stuurgroep en
de respectievelijke raden van bestuur gewerkt aan de uitwerking en concretisering
van de intentieverklaring.

Over
Belgische
Fruitveiling
Belgische Fruitveiling (met
operationele vestigingen in SintTruiden, Glabbeek en Vrasene)
is een Belgische coöperatie
van, voor en door ruim 470 lokale fruittelers. Samen zorgen ze
jaarlijks voor een uitgebreid en
smaakvol assortiment aan lokaal
geteeld hard- en zachtfruit. In
2021 realiseerde BFV een productomzet van 95 miljoen euro.

Building bridges
BelOrta&BFV_A3_hor+ver-2.indd 2

17/03/2022 15:26
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Voor uw en
onze veiligheid

in de loods
•
•
•
•
•
•

Respecteer de snelheidsbeperkingen
Laat kinderen niet rondlopen in de loods
Draag opvallende kledij: een fluovestje helpt!
Draag bij voorkeur veiligheidsschoenen
Respecteer de rijrichtingen
Blijf in de loods bij uw vrachtwagen / tractor / wagen

BelOrta met vlag

en wimpel geslaagd

Voedselveiligheid en duurzaamheid zijn twee kernwaarden van
BelOrta, zowel op niveau van de telers als op niveau van de coöperatie zelf. Begin 2022 stonden diverse externe audits op de
agenda. BelOrta slaagde met vlag en wimpel en behaalde deze
certificaten:

Daarnaast heeft BelOrta ook deze erkenningen:

• International Standard Organisation
(ISO) 9001: 2015
• British Retail Consortium (BRC)
- Storage & Distribution

• International Food Safety (IFS) - Logistics
• Autocontrole voor handel groenten en
fruit met uitbreiding betrokken bij export
naar derde landen (G014)

• Productcertificaat Flandria-keurmerk
• Certificaat GlobalG.A.P.
optie 2 – producentengroep

Onze dochteronderneming Sort&Pak behaalde deze certificaten voor sorteren en kleinverpakken:

• Biologische Productiemethode (BIO)
• Biologische Productiemethode (BIO)

• Qualität und Sicherheit (Q&S)

• International Food Safety (IFS) Food

• Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO)
- charter

• Autocontrole voor handel groenten
en fruit met uitbreiding betrokken bij
export naar derde landen (G014)

Alle certificaten en erkenningen zijn te vinden op www.belortaprofessional.be/nl/certificaten.
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Smullen in eetcafé BelOrta
De werken in Borgloon, aan de zijde Coolen, lopen stilaan teneinde. Als orgelpunt kunnen we stellen dat sinds 1 april terug
een centrale ontmoetingsplaats rijker zijn aan de Kernielerweg.
Het BelOrta-eetcafé van Els en David opende toen de deuren.
Na een volledige en noodzakelijke opfrissing kunnen we spreken
van een echte opleving op de site. Het BelOrta-eetcafé naast
de reguliere dranken ook een ruim assortiment van ontbijt tot
overheerlijke pasta’s. Mochten jullie een bezoek brengen aan dé
fruitstreek, spring dan zeker ook binnen in het BelOrta-eetcafé.

Openingsuren:
Maandag tot vrijdag van 7 tot 19 uur.
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen.
Contactgegevens:
Eetcafé BelOrta, Kernielerweg 59, 3840 Borgloon
eetcafebelorta
Eetcafé BelOrta 0477 411 939

We wensen Els en
David veel succes!

Ben jij de
bedrijfsgids die we zoeken?
Op BelOrta gonst het van de activiteit. Het personeel behandelt
soms tot 4.000 ton groenten en fruit op één enkele verkoopdag.
Als grootste groente- en fruitcoöperatie van Europa bepaalt ons
unieke klokverkoopsysteem mee de prijszetting van de Europese
groente- en fruitmarkt.

Schrikken groepen van 15 tot 25 personen jou niet af? Kan je
zowel jong als oud enthousiasmeren voor de wereld van verse
groenten en fruit? Ben je flexibel en heb je sympathieke babbel?
Twijfel dan niet en neem contact op via marketing@belorta.be.
Wie weet baan jij je binnenkort als bedrijfsgids een weg tussen
onze groenten en fruit

Wij zoeken bedrijfsgidsen met een passie voor verse groenten
en fruit die bezoekers wegwijs willen maken op onze site in SintKatelijne-Waver. Je leidt bezoekers rond op onze site en vertelt op
een boeiende manier over de geschiedenis van BelOrta en alles
wat er bij de veilingwerking komt kijken.
Je krijgt een opleiding over hoe het veilingsysteem en het unieke
klokverkoopsysteem werken, hoe de keuring van groenten en
fruit werkt en welk traject onze producten afleggen van bij de
producent tot in de plaatselijke supermarkt.
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BelOrta ambassadeur
Als lokale telersorganisatie zijn we verbonden met andere lokale spelers, initiatieven
en tradities. Om die lokale verbondenheid
in de kijker te zetten en te versterken, kunt
u als actieve BelOrta producent jaarlijks
eenmalig vijf kisten productsponsoring
aanvragen om een lokaal evenement te
ondersteunen.

Bovendien kunnen lokale afdelingen
van FERM, Landelijke gilde of KLJ jaarlijks
eenmalig tien kisten productsponsoring
aanvragen.
Sponsoring aanvragen kan, minstens
2 weken op voorhand, via marketing@
belorta.be.

