
Vlinderbloemigen als motor
voor grensoverschrijdende
ketenontwikkeling in bio



Contrasterende regio’s
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Contrasterende regio’s
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Verdeling van het bio-areaal in de 
3 regio’s in 2021

Vlaanderen WalloniëHauts-de-France



Wallonië



Wallonië - Focus op 
vlinderbloemigen
• 8.551 ha geteeld in 2021 (waarvan 1.552 ha in zuivere teelt)
• 9% van Waals bio-areaal
• Vlinderbloemigen voornamelijk voor diervoeder ↗↗

• Voornamelijk in mengteelt met granen: 6.999 ha ↗
• Luzerne: 1063 ha 
• Klaver: 224 ha
• Bonen en akkerbonen: 118 ha
• Voedererwten: 85 ha
• Soja:  43 ha
• Lupine (zacht): 2 ha
• Andere eiwithoudende gewassen: 17 ha



Wallonië - Focus op vlinderbloemigen

• Groenten 
• Erwten: 317 ha
• Bonen: 161 ha 

• Nieuwe vlinderbloemigen
• Linzen (in mengteelt) ↗
• Kikkererwten (in mengteelt) ↗



Vlaanderen



Vlaanderen - Focus op vlinderbloemigen
2021

• Soja  2,65 ha
• Erwten (droog) 13 ha
• Quinoa 4,61 ha
• Akkerbonen (droog) 139 ha
• Luzerne 134 ha
• Klaver 2.324 ha
• Mengteelten 80 ha
• Andere eiwithoudende gewassen 19 ha



Hauts-de-France



Focus “akkerbouw”

% landbouwareaal 
van 
vlinderbloemigen :
10 à 15 % (excl. deel 
in permanent 
grasland)



Gegevens voor 2019

• 214 ha gangbare 
linzen

• 357 ha bio linzen

→  62.5% van het areaal 
linzen is bio

HdF - Focus op linzen



Evolutie van het areaal bio  
veldbonen in Hauts de France

50 telers / 550 ha



Consumptie van peulvruchten  in 
België (ton)



Prijsevolutie bio veldbonen, voedererwten
en lupine in Duitsland (euro/ton)

Veldbonen

Voedererwten

Lupine



Prijsevolutie bio veldbonen in 
Duitsland (euro/ton)



Prijsevolutie veldbonen 
en sojabonen in Duitsland (euro/ton)

Veldbonen

Sojabonen



Conclusie

• Peulvruchten meer aanwezig in biologische dan in 
conventionele landbouw

• Onderschat areaal peulvruchten (mix!)
• Toenemende interesse in sorteren!
• Interesse in het verbouwen van peulvruchten:
• Op agronomisch niveau
• Eiwitautonomie (doelstelling: 100% biologisch voor 

éénmagigen)
• Menselijke voeding (nieuwe peulvruchten in onze gebieden)
• Gewassen in volle ontwikkeling!



Afzetketens voor 
vlinderbloemigen



Waalse afzetketens voor 
vlinderbloemigen

Markt voor menselijke consumptie:

• Graines de curieux
• Cosucra
• Les 4 fermes



Land, Farm & Men (Graine de Curieux) 
(100% BELGE - 100% BIO - 100% INNOVANT)

• De aankoop van "Graines de Curieux"-
producten, hun handelsmerk, betekent steun
aan de plaatselijke landbouwers en promotie
van biologisch geteelde producten.

• Blonde, groene en zwarte linzen, steeds in
mengteelt. (Maar ook meel, oliën, zaden,
haver, quinoa, ...)



Land, Farm & Men (Graine de Curieux) 
(100% BELGISCH - 100% BIO - 100% INNOVATIEF)

Eigen beheer van de productieketen,
van A tot Z
• Productie en verkoop in België
• De landbouwers telen in België volgens de specificaties

van Graines de Curieux
• Wens om te innoveren en nieuwe gewassen in België te

introduceren.
• Eigen verwerking (op termijn)
• Optische sorteermachine voor alle producten (99,9%

zuiverheid)
• Aanbod optische sortering in loondienst bio

marktdeelnemers



Land, Farm & Men (Graine de Curieux) 
(100% BELGISH - 100% BIO - 100% INNOVATIEF)

TOELEVERING
• ALLEEN Belgisch aanbod (hoofdzakelijk Waals)
• Beperkt ook vraag uit Frankrijk. Voorwaarde: indien distributie in 

Frankrijk, dan productie in Frankrijk.

AFZET
• Voornamelijk Belgische verkooppunten (enkele klanten in 

Frankrijk): kruidenierswinkels, biologische winkels, 
boerderijverkoop, restaurants, enz…

TOEKOMST
• Uitbreiding van het assortiment met peulvruchten (gedroogde 

bonen, kikkererwten, enz.)
• Uitdaging van een voldoende rendement op Belgische bodem



Frankrijk / Novial



De markt voor biologisch 
veevoeder is in volle groei

















Doestelling: 
- Aanpassen aan de nieuwe wetgeving
- Diversifiëren van grondstoffen
- Ontwikkelen van regionale productieketens en 

samenwerkingen



Vlaamse afzetketens voor 
vlinderbloemigen

Markt voor menselijke voeding:

• Casibeans
• Beanworks

• La Vie est Belle

• Nice Food Solutions



La Vie est Belle

- burgers
- smeerpasta
- falafel
- …



La Vie est Belle
project Belgische soja - uniek en 
duurzaam

- sojaburgers
- smeerpasta op basis van soja

beperkingen
- rendement
- Fijne sortering voor voedingsdoeleinden 

(gebruik van optische sorteerder) => 
toekomstig project??

- correcte en lonende prijs 

partners
- ILVO
- Inagro
- landbouwer Simon Colembie
- La vie est belle
- Colruyt en BioPlanet



La Vie est Belle

Vlaamse eiwitstrategie
2021 - 2030

Minister Crevits - februari 2021



Casibeans

project rode bonen van Belgische 
herkomst

- 100 ha rode bonen

beperkingen
- rendement
- kwaliteit
- afzet
- consistentie



Opvolging 
prijsinformatie



Opvolging prijsinformatie

• Granen voor menselijke 
consumptie

• Voedergranen
• Vlinderbloemigen
• Oliehoudende zaden



Opvolging prijsinformatie

• Erwten
• Akkerbonen



Opvolging prijsinformatie
Evolution des prix de céréales panifiables 

en Allemagne (euros/tonne)

https://symbiose-
interreg.eu/marktinfo-info-marche/











context van de grensregio

3 regio’s:
-Wallonie
-Flandre
-Hauts-de-France

biologische vlinderbloemigen
innovatie en grensoverschrijdende ketenontwikkeling

promoten van de 
teelt van 

vlinderbloemigen 
door veldproeven 

Ketenontwikkeling 
voor vlinderbloemigen



Biocijfers per regio



Evolutie aantal bio landbouwbedrijven

1.969 bio boerderijen
15,5% Waalse boerderijen

bijna 92.008ha
12,4% Waals 

landbouwareaal
13% in omschakeling



Verdeling teelten

2.295ha (+6%)

550ha (+22%)

330ha (+44%)



Evolutie areaal bio akkerbouw

+13%
+2.212ha
entre 2019 et 
2020



Verdeling teelten

2.295ha (+6%)

550ha (+22%)

330ha (+44%)



Evolutie areaal bio akkerbouw

+6%
+1.202ha
tussen 2020 en 2021



Evolutie aantal bio 
landbouwbedrijven

562 bio 
landbouwbedrijven

2.4% Vlaamse bio 
landbouwbedrijven

Bijna 8.677 ha
1.4% Vlaams 

landbouwareaal
20% in omschakeling



Verdeling teeltareaal



Verdeling akkerbouwteelten



Focus op vlinderbloemigen in 
akkerbouwmatige teelt



Evolutie van het aantal bio 
landbouwbedrijven

1187 boerderij 
(meer dan 1300 in 2020)

4.6 % van de boerderijen in Hauts-
de-France

Bijna 8.677 ha
2.1 % landbouwareaal in Hauts-

de-France
30 % in omschakeling



Verdeling van het geteelde areaal



Verdeling akkerbouwgewassen

9.430ha (=)
1. Froment
2. Epeautre
3. Avoine
4. Orge
5. Triticale
+ maïs grain 
seigle, quinoa, 
sarrasin, sorgho, 
millet, blé dur…

6.320ha (+32%)

2.112ha (+13%)

395ha (betterave sucrière, chicorée)

87%

193ha (-9%)

696ha 
(+15%)

323ha (+21%)



Verdeling van het bio-areaal in de 
3 regio’s in 2021

Groenten
Fruit
Grasland
Akkerbouwr
e
Andere
Aardappelen
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