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Meervoudige doelstelling

zicht krijgen op de impact op de arbeidsmarkt en vereiste/veranderende 

competenties

aftoetsen welke de belangrijkste barrières zijn en hoe die best weggewerkt 

worden

suggesties inventariseren om via economisch en innovatiebeleid de 

transitie naar circulaire economie te versnellen

bekijken hoe de digitalisering een hefboom kan zijn voor circulaire economie

SERV neemt de input mee in verdere werkzaamheden rond CE, die gericht zijn 

op het formuleren van beleidsaanbevelingen en concrete acties.
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Landbouw – voeding - distributie

DEELNEMERS

Inge ARENTS – FlandersFood

Nele CATTOOR – FVP house

Anton DELBARRE – COMEOS

Inge GIELIS – ACV Voeding en Diensten

Herbert MATTHIJS – Alimento

Tom QUINTELIER – FEVIA

Jana ROELS – innovatiesteunpunt Boerenbond

Dominik ROLAND – ACLVB voeding, horeca en groene sectoren

Dennis SOETE – ABVV Horval

Luc VANOIRBEEK – Verbond Belgische Tuinbouwcoöperaties
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AGENDA

Situering van de sectoren + best practices

Vraagstelling volgens drie thema’s

• Economie en bedrijfsvoering

• Arbeid en competenties

• Sociaal overleg 

Gedachtewisseling met waarnemers

Landbouw – voeding - distributie
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SITUERING van de sectoren + best practices

1. FVP house – Nele Cattoor

2. FEVIA – Tom Quintelier

3. Innovatiesteunpunt Boerenbond – Jana Roels

Landbouw – voeding - distributie
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Belgische aardappelverwerking
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Belgische aardappelverwerking



Belgische groenteverwerking
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Belgische groenteverwerking

• Ardooie: Ardo, d’Arta, 

Homifreez , 

Dicogel/Begro

•Staden: Horafrost, 

Westfro, Greenyard 

Frozen

•Langemark: Pasfrost, 

Greenyard Frozen

•Wallonië: 

Dicogel/Begro 

(Moeskroen), 

Hesbayefrost (Geer)

•Bree: Greenyard 

Prepared



Invoer fruit en groenten in België

Totaal: 3,6 mio ton

Aandeel EU herkomst: 872.800 t 

groente en 1.153.122 t fruit 



Uitvoer fruit en groenten uit België 
Totaal: 3 mio ton 

Aandeel uitvoer EU: 2,9 mio ton



Praktijkvoorbeelden
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1. Green factory: Mydibel

2. Irrigatie met gezuiverd industriewater: Ardo



History l Facts & Figures l Organization l Process flow l Product range  l Sales & Marketing  l Sustainability l Happy Potato Family   

Green Factory

GIVING BACK TO NATURE



Irrigatie met gezuiverd

industriewater

Partners: Ardo, Inero cvba, Inagro, Vlakwa
Sponsors: Interreg V Vlaanderen – Nederland, Provincie West-

Vlaanderen, VLIF, Knorr 

• 51 deelnemende telers in coöperatieve Inero cvba

• Waterbekken 150.000m³ (of 60 olympische zwembaden)

• Pomphuis met 6 hoge druk pompen met totaal debiet 600m³/h –
10 bar 

• Leidingnetwerk 25 km naar 150 aftakpunten op de velden van de 
telers

• Irrigatienetwerk verspreidt over 500 ha (of 750 voetbalvelden) 
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SITUERING van de sectoren + best practices

1. FVP house – Nele Cattoor

2. FEVIA – Tom Quintelier

3. Innovatiesteunpunt Boerenbond – Jana Roels

Landbouw – voeding - distributie
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SITUERING van de sectoren + best practices

1. FVP house – Nele Cattoor

2. FEVIA – Tom Quintelier

3. Innovatiesteunpunt Boerenbond – Jana Roels

Landbouw – voeding - distributie



Innovatiesteunpunt: onze missie
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Inspireren en adviseren 

rond nieuwe 

kansen en uitdagingen

Ontwikkelen 

en uitvoeren 

van concrete projecten

Plattelands-

actoren

Land- en 

tuinbouwers

initiëren realiseren&

innovatie



Auqua4C: uitwisselen van water, warmte en 

elektriciteit
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1. Tomato Masters: produceert restwarmte WKK 
→ gebruikt door Omegabaars voor opstart van 
de bassins

2. Tomato Masters: produceert deel elektriciteit
voor Omegabaars met WKK

3. Omegabaars: produceert afvalwater→ wordt 
gefilterd en gebruikt om tomaten op te kweken 
(minder meststroffen nodig)

Auqua4C
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Moeilijkheden en Lessons learned
• Alles bij elkaar is hier heel wat onderzoek aan voorafgegaan + 

wetgeving/voedselveiligheid
• Veel betrokken partners en expertise, gezien complexe materie
• Zonder financiering en investeringen was dit project nooit gerealiseerd

Voordelen
• Waterrecuperatie: 40-400m² water/dag  → 90% van het water van 

Omegabaars wordt benut door Tomato Masters
• €22.000 kostreductie/jaar in aankoop van bemesting voor tomaten
• 50% minder distributiekosten voor Omegabaars voor elektriciteit 
• Vast inkomen voor Tomato Masters in elektriciteitsproductie 

Auqua4C



INERO CVBA - Hergebruik van industrieel effluent voor 

irrigatie in de landbouw
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Wie? 
Gerealiseerd binnen Interreg project Vlaanderen Nederland F2AGRI
Betrokken instanties: Bavaria, Ardo, ZLTO, Inagro, Vlakwa, 
Verenigingindustriewater, oprichting coöperatie

Timing?
Besprekingen projectidee gestart in juni 2011 – sinds dit jaar gestart met 
de uiteindelijk bouw

Wat? Kringloopsluiting van water

➢ 250 000 – 300 000 m³ per jaar geloosd in de beek nu opgevangen 
door Ardo in bufferbekken om te gebruiken als irrigatiewater.

➢ Via 32 km ondergrondse leidingen
➢ 143 afnamepunten waarop landbouwers hun haspel aansluiten op 

een afnamepunt en onmiddellijk beginnen met irrigeren. 
➢ Onder hoge druk en in verschillende lussen te opereren. 
➢ 10 percelen kunnen terzelfdertijd worden beregend. Dit zal de 

landbouwers wapenen tegen toekomstige droogtes.
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Haalbaarheidsstudie uitgevoerd

➢ Landbouwkundig → projectgebied 640 ha beregenbare gewassen; 106 
000 m³ irrigatiebehoefte in droog jaar; waterkwaliteit (technische 
ingrepen nodig) 

➢ Wettelijk (VMM, VLM, OVAM)
➢ Technisch
➢ Financieel

Kostprijs
Lid worden van coöperatie (1 aftakpunt 1000 euro, vanaf 2e 500 euro)
Jaarlijkse forfait 50 euro + kost m³ effectief beregend (in functie van 
aantal m³ beregend door coöperatie) – 0,80 euro/m³ excl. kosten om 
aan te sluiten bij coöperatie

De inkomsten voor het geleverde water moeten de uitgaven voor 
elektriciteit en onderhoud dekken.

INERO CVBA zal toezien op een correcte waterverdeling en waterprijs. 



INERO CVBA
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Bottlenecks

• Zonder investering en subsidies was dit een moeilijk verhaal geweest
• Wetgeving 

➢ Discussies omtrent nutriënten en MAP met o.a.VLM
➢ Uitpluizen waar leidingen mogen gelegd worden (niet vanzelfsprekend)
➢ Etc. 

• Reeds  gebeurde investeringen door boeren worden ‘teniet gedaan’
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Idee van chrysantenteler Joluplant
- ‘opgebruikt’ 

aardbeiensubstraat
- Stoomproces
- Klaar om te hergebruiken als 

substraat voor chrysanten

Project in ontwikkeling
- Testen naar plantveiligheid
- Uitpluizen nodige documenten 

om ‘afval’ als grondstof te 
mogen gebruiken

- Juiste samenstelling nagaan

Joluplant: ReGrow4C
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Japanse woord voor goed gefermenteerd organisch 

materiaal. Het is een goed alternatief (of een 
aanvulling) voor compost.

Gebruikte reststromen
• snoeihout 
• rot en/of onverkocht/beschadigd fruit of 

fruitpulp na persen
Supplementen

• Zeeschelpenkalk: om de zuurte van het fruit 
naar beneden te krijgen 

• micro-organismen: om de mineralen vast te 
houden. 
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Lopende projecten rond circulaire economie
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Landbouw – voeding - distributie

VRAAGSTELLING VOLGENS DRIE THEMA’S

• Economie en bedrijfsvoering

• Arbeid en competenties

• Sociaal overleg 



* Nieuwe circulaire businessmodellen,  
digitalisering als hefboom, belangrijkste 

hinderpalen?

* Impact op zelfstandige ondernemers?

* Rol innovatiestructuren en 
steuninstrumentarium

* Milieuregelgeving: stimulans of 
hinderpaal?

* Omvang en structuur van de 
werkgelegenheid, winnaars versus 

verliezers 

* Functie-inhoud, mismatch arbeidsvraag 
en aanbod, behoefte aan 
arbeidsmarktmobiliteit? 

* Implicaties voor competenties, 
betekenis levenslang leren, rol van 

onderwijs en opleidingsinstanties, VDAB, 
sectorfondsen 

* Circulaire economie op de agenda 
van het sociaal overleg op bedrijfs- en 

sectorniveau?

* Betrokkenheid van werknemers bij 
transformaties?

1. Wat doen jullie vandaag concreet rond circulaire economie en waarom? Welke 

initiatieven plannen jullie in de toekomst nog?
2. Wat zijn jullie noden of verwachtingen t.a.v. de overheid en t.a.v. de interprofessionele 
sociale partners? Waar kunnen zij helpen/sturen??

Economie en bedrijfsvoering Arbeid en competenties Sociaal overleg


