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MENSEN
• 1 350 actieve leden-telers
• Aandacht voor verkeersveiligheid
• Oog voor sociale economie

PRODUCT
• Biodiversiteit
• Kwaliteitsverbetering
• Korte keten dankzij coöperatie

PLANEET
• Doorgedreven afvalbeheer
• Duurzame investeringen  

op onze sites
• Voedingsspaarzaamheid 

stimuleren
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Namens BelOrta zijn we verheugd u ons duurzaamheidsrapport te mogen voorleggen. In 2014 
hebben we weer een interessant parcours mogen afleggen met de integratie van de fusie van BelOrta 
en Veiling Borgloon. Vanuit de raad van bestuur, de directie en het personeel willen we werken 
aan de 3 pijlers van duurzaamheid – planet, people and profit – in een continu proces van 
voortschrijdend inzicht en implementatie van verbeteringen aan processen, structuren en aanpak. 
Daarbij betrekken we zoveel mogelijk alle stakeholders die kunnen bijdragen aan het realiseren 
van deze doelstellingen en willen we naast duurzaamheid het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen centraal stellen.

In dit rapport kan u kennismaken met een aantal specifieke topics uit onze globale aanpak en 
filosofie inzake duurzaamheid en MVO. We streven daarbij niet naar volledigheid maar geven u 
graag een exemplarisch overzicht van onze realisaties in 2014.

Dat de inbreng van alle stakeholders belangrijk blijft, mag blijken uit dit verslag. En omdat 
beelden zoveel meer zeggen dan woorden en cijfers, willen we ook dit jaar putten uit ons rijk 
fotoarchief ter stoffering van dit rapport.

Wij willen uitdrukkelijk alle stakeholders die betrokken waren bij onze werking van harte 
bedanken. Dank aan de leden-telers, hun familie en hun personeel, om onze werking mede te 
ondersteunen inzake streven naar kwaliteit en duurzaamheid. Dank aan het personeel en hun 
gezin voor hun inzet; ook dank aan onze klanten en hun medewerkers om samen met ons een mooi 
en gezond product tot bij de consument te brengen. Dank aan onze buren, de vele bezoekers en 
iedereen waarmee we gedurende 2014 in contact kwamen, waarmee we konden samenwerken, en 
die bijdroeg aan de realisatie van allerhande projecten.

BelOrta staat te midden van de maatschappij en wil blijven bijdragen aan de duurzame realisatie 
van toekomstgerichte projecten die al onze stakeholders ten goede komen.

Wij wensen u veel leesgenot en inspiratie om ook in 2015 verder te bouwen aan een duurzame 
samenwerking.

Jos Craemers Chris De Pooter Filip Fontaine
Directeur Directeur Directeur

COLOFON 

“DUURZAAMHEIDSRAPPORT 2014”
is een uitgave van BelOrta cvba.

Werkten mee aan dit verslag 
Gerda Baets, Marc Cools, Dirk Cortebeeck, 
Jos Craemers, Stijn de Bruyn, Chris 
De Pooter, Filip Fontaine, Kris Jans, Jo 
Lambrecht, Sofie Lambrecht, Rudy Luytens, 
Jo Op de Beeck, Luc Peeters, Nathalie Stevens, 
Jan van der Auwera, Inge Vermeylen, Elisabeth 
Vrijens, Jos Van Dessel

Chris De Pooter 
Directeur BelOrta
Mechelsesteenweg 120
2860 Sint-Katelijne-Waver 

Overname zonder schriftelijke toestemming  
van de verantwoordelijke uitgever is niet toe-
gestaan. Het BelOrta Duurzaamheidsrapport 
2014 wordt met aandacht voor vorm en 
inhoud samengesteld. Desondanks is de 
redactie niet verantwoordelijk voor eventueel 
onjuiste of onvolledige berichtgeving.

Duurzaamheidsrapport is een bijlage bij 
BelOrta News editie april 2015.

2015 werd door de FAO uitgeroepen tot het 
Internationale jaar van de bodem.

Wij wensen u een duurzame productie van 
lokale bodem.

2014, Internationaal jaar van de familiale landbouw

Het internationale jaar van de familiale landbouw werd op de sporen 
gezet door de UN-FAO teneinde wereldwijd de aandacht te vragen 
voor het belangrijke aandeel dat familiaal gerunde land- en tuinbouw-
bedrijven opnemen in de mondiale voedselproductie.
Gezien ook het ledenbestand van BelOrta voornamelijk uit familiaal 
gestructureerde bedrijven bestaat, schonken we graag aandacht aan dit 
initiatief. In alle presentaties en externe drukwerken werd het logo 
van het jaar van de familiale landbouw opgenomen; in BelOrta News 
publiceerden we een artikel ter toelichting.
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actieve telers werknemers

ton product

stuks groenten en fruit

60%
voor export naar markten kortbij (Frankrijk, 
Duitsland, Nederland) of veraf (Verre 
Oosten, Zuid-Afrika, Noord-Amerika, 
Midden-Oosten, …). Steeds in samenwer-
king met gespecialiseerde exporteurs.

soorten groenten

soorten fruit

Omzet 2014:

Centraal georganiseerd met antennes in  
alle belangrijke productiegebieden: 

• hoofdzetel en maatschappelijke zetel te  
Sint-Katelijne-Waver

• afdelingen in Borgloon en Zellik 
• logistieke locaties in Kampenhout,  

Fernelmont, Visé
• aanvoerplatform in Kinrooi

naar binnenlandse consument via super-
markten en groothandel/detailhandel.1 000 aankomende/vertrekkende transporten per dag
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TOP 10
GROENTEN FRUIT

1 
TOMAAT

1 
PEER

2 
WITLOOF

2 
AARDBEI

3 
KOMKOMMER

3 
APPEL

4 
PAPRIKA

5 
SLA

4 
FRAMBOOS

5 
BLAUWE BES

6 6 

7 7 

8 8 
9 9 

10 10 

DIVERSE SLA KERSEN

AUBERGINES BOSBESSEN

BLOEMKOOL STEKELBES

KRUIDEN EN 
SPECERIJEN

KRIEKEN

ASPERGES RODE BES
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KWALITEIT
Consumentveilig product dat aan alle kwa-
liteits- en wettelijke eisen voldoet, onder 
toezicht van onafhankelijke controle. Een 
optimale service leveren.  Kwaliteit van bij de 
productie garanderen.

NIEUW
Vernieuwende en milieuvriendelijke teelt-
methodes en agrarische praktijken. Keten-
optimalisatie bevorderen en open communi-
ceren met alle schakels in de keten. Innovatie 
van producten, verpakkingen en markten.

ARBEID
Aangename, gezonde en veilige werkomge-
ving behouden waarin flexibele medewerkers 
tot initiatief en creativiteit worden gestimu-
leerd. Teamspirit. Verantwoordelijkheidszin.

PRIJS
Optimale prijs voor producent.

PEOPLE/PLANET/PROFIT
Gehoor geven aan maatschappelijke aan-
dachtspunten over voedselveiligheid, milieu-
bescherming, duurzaamheid, biodiversiteit 
en arbeidsomstandigheden door:
• aan de wettelijke, sociale en ethische 

normen te voldoen;
• milieuvriendelijke teeltmethodes en 

biologisch geïntegreerde bescherming van 
de teelt te bevorderen;

• goede agrarische praktijken bij de telers te 
stimuleren.

Ontwikkelen van een duurzaam beleid (o.a. 
inzake energie- en afvalbeheer, verpakkingen, 
…) en het beleid continu afstemmen op deze 
van collega-veilingen teneinde de onderlinge 
samenwerking te verbeteren.

ONS KWALITEITSBELEID IS ... 
K N A P 4

Het vierletterwoord KNAP werd uitgebreid naar KNAP4 waarbij ‘P Quattro’ of ‘P tot 
de 4de macht’ staat voor prijs en de drie elementen people (mensen), planet (planeet/
milieu) en profit (opbrengst/winst). De bijkomende drie P’s moeten op harmonieuze wijze 
gecombineerd worden in het kader van ons duurzaamheidsbeleid.

BELORTA  |  5 
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MVO-MILIEUCHARTER

Ook in 2014 was BelOrta een actieve 
deelnemer aan de MVO-charters. Met 
de vestiging Borgloon werd deelgeno-
men aan het MVO-charter provincie 
Limburg, de vestigingen Zellik en Sint-
Katelijne-Waver namen deel aan het 
initiatief van VOKA Mechelen.

Elk van de drie charters werd na een 
externe audit met succes afgerond, zodat 
we de bijhorende certificaten mochten 
ontvangen. 

Er werd telkens een veelvoud van het 
minimaal vereiste aantal actiepunten 
met positief gevolg afgewerkt.

        
    

   
  

               j a a r

 Johann Leten Valère Cornelis 

 Gedelegeerd bestuurder Voorzitter 

 Voka - Kamer van Koophandel Evaluatiecommissie 

 Limburg  

 Ludwig Vandenhove 

 Gedeputeerde 

Provincie Limburg 

Charter milieu 

en duurzaam 

ondernemen Limburg

2014

Toegekend aan



Charter Zellik

Paul Kumpen (Voorzitter VOKA Limburg), Kris Jans (Bedrijfsleider BelOrta Borgloon), Ludwig Vandenhove 
(Bestendigde afgevaardigde Provincie Limburg)

Charter Sint-Katelijne-Waver Charter Borgloon
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ENERGIEPRODUCTIE MET WKK
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geproduceerde energie met de WKK-motor ten 
behoeve van de kistenwasserij. Deze gasmotor produceert warmte voor de opwarming van het 
waswater en elektrische energie voor de bewegende delen en de verlichting.

Jaar 2012 2013 2014

Productie in kWh 560 712 1 793 888 2 107 620

ENERGIEPRODUCTIE MET ZONNEPANELEN
In bijgaande tabel vindt u een overzicht van de energieproductie van onze zonnepanelen. Alle 
sites zijn vanaf 2014 in volle productie. De maximalisatie van het in-house gebruik van de 
opgewekte energie was ook dit jaar weer een streefdoel.

Locatie Aantal panelen Productie in kWh 2014

SKW Productieafdeling 5 481 940 883

SKW Verpakking 5 099 1 123 718

Zellik 4 095 644 224

Kampenhout 1 684 266 000

Borgloon Veiling 4 711 824 558

Borgloon Tivoli 3 877 700 418

Visé 2 815 416 000

Fernelmont 2 076 301 000

TOTAAL 29 838 5 216 801

ENERGIEPRODUCTIE BIJ ONZE TELERS 
Glastuinbouwbedrijven hebben geïnvesteerd in een eigen warmteproductie met aanwending 
van CO2 voor plantenvoeding en levering van de stroom op het net.
Tijdens 2014 deed zich een belangrijke ontwikkeling voor waarbij tal van telers kozen voor een 
optimalisering van het gebruik van de opgewekte elektriciteit in hun eigen productie. Door 
het installeren van verlichting in de serre kan een belangrijk gedeelte van de opgewekte energie 
“on site” gebruikt worden. Dit komt het rendement van de energietoepassing ten goede (geen 
transportverliezen meer) en geeft bovendien een belangrijke boost aan de jaarrond beschikbaar-
heid van lokaal geteelde hoogkwalitatieve groenten.

Overzicht energieproductie WKK telers

2015 2014 2013 2012

Aantal 
telers

Vermogen  
in MWe

Aantal 
telers

Vermogen  
in MWe

Aantal 
telers

Vermogen  
in MWe

Aantal 
telers

Vermogen  
in MWe

127 242 134 251 129 233 114 179

STATISTIEKEN  ENERGIE

BELORTA  |  7 
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PHYTOFAR RECOVER, SITE SINT-
KATELIJNE-WAVER EN ZELLIK
Op de sites van BelOrta stellen we graag 
ruimte ter beschikking voor de jaarlijkse in-
zameling van Phytofar Recover. Dit inzamel-
programma van lege verpakkingen en verval-
len producten slaagt er elk jaar opnieuw in 
om belangrijke volumes via specifieke acties 
te verzamelen en op een verantwoorde wijze 
te verwerken.
BelOrta wil zeer graag bijdragen in het suc-
ces van dit programma door de eigen leden 
en agrariërs uit de onmiddellijke omgeving 
toegang te verlenen tot de inzamelpunten op 
onze sites van Sint-Katelijne-Waver en Zellik. 
Het milieu, de maatschappij en de sector 
hebben er baat bij dat deze inzamelacties op 
een succesvolle manier ingevuld worden.

Vanaf 2015 zal Phytofar-Recover omgevormd 
worden tot AgriRecover.  Aan de naamswijzi-
ging zijn een aantal belangrijke veranderin-
gen gekoppeld. Zo zullen  ook verpakkingen 
van meststoffen, zaden en landbouwbiociden 
ingezameld worden. De verpakkingen die 
voor ophaling in aanmerking komen zullen 
gemerkt worden met het nieuwe logo.

AFVALBEHEER EN 
AFVALPREVENTIE

SPECIFIEKE RESTSTROMEN
BelOrta implementeert een strategie waarbij afvalpreventie primeert en selectief in-
zamelen gemaximaliseerd wordt. Met een goed uitgebouwde spreiding van selectieve 
containers over alle sites kunnen we afvalstromen gescheiden ophalen en tijdelijk stoc-
keren in een goed uitgerust containerpark. In dit park worden reststromen gescheiden 
opgeslagen tot ze opgehaald worden door gespecialiseerde en erkende ophaaldiensten.  
Inzake preventieve planning van afvalstromen werkt BelOrta samen met het VBT bin-
nen het kader van het sectoraal afvalpreventieplan. Met dit verpakkingsafvalpreventie-
plan voldoen we niet alleen aan de wettelijke verplichtingen maar proberen we ook 
proactief mee te werken aan bovenwettelijke initiatieven tot verbetering van de huidige 
situatie. BelOrta nam in dat verband actief deel aan het VBT-initiatief om de recyclage 
en het sorteren van groente- en fruitpunnets in de PMD-fractie mogelijk te maken.

Ook intern blijven we ijveren voor meer en betere sortering en recyclage. We plaatsen re-
gelmatig informatieboodschappen voor het personeel op onze elektronische infoborden 
en ad valvas. Zo vragen we de aandacht en de medewerking van het personeel voor het 
gescheiden ophalen en beheer van afvalstromen.

PMD-ACTIE UITBREIDING PUNNETS
Samen met VBT (Verbond van Belgische 
Tuinbouwcoöperaties) ijverde BelOrta bij 
de Vlaamse minister van leefmilieu voor 
een aanpassing van de regelgeving inzake 
ophalen en recyclage van consumentenver-
pakkingen. Zoals de huidige regeling (nog 
steeds) is, mogen punnets van bijvoorbeeld 
aardbeien, snacktomaatjes of andere plastic 

consumentenverpakkingen niet in de PMD-
afvalzak meegegeven worden voor recyclage. 
Nochtans zijn deze verpakkingen perfect 
geschikt voor recyclage en moeten zij mo-
menteel nog steeds bij de restfractie van het 
huishoudelijk afval gevoegd worden. BelOrta 
nam samen met het VBT en de collega-
veilingen het voortouw om deze onlogische 

situatie te duiden en aandacht te vragen voor 
een snelle oplossing. Deze actie kaderde in de 
aandachtspunten ‘lage impact’ en ‘voedings-
spaarzaamheid’ van Responsibly Fresh; en 
samen met de ganse sector hopen we dat het 
door de minister gelanceerde pilootproject 
snel tot een oplossing kan leiden.

300%

250%

200%

150%

100%

50%

50%

0%
Restafval Papier/karton Hout Slib Tuinafval

2010 2011 2012 2013 2014
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BELORTA WIL INVESTEREN IN 
DUURZAME PROJECTEN
Met de aanvraagprocedure voor de bouw 
van windmolens zijn we opnieuw trendset-
ter om onze energievoorziening verder te 
verduurzamen. Hoewel de vergunningstra-
jecten nog lopende zijn, werd er heel veel 
aandacht gegeven aan het maatschappelijke 
contact hieromtrent. Meerdere toelichtingen 
werden gebracht voor het grote publiek en 
elke individuele vraag werd ook individueel 
en zoveel mogelijk via een persoonlijk contact 
beantwoord. Enkele tientallen buurtbewo-
ners vroegen en kregen een gepersonaliseerde 
berekening van de mogelijke impact op hun 
individuele situatie. 

NIEUW ADMINISTRATIEF GEBOUW
Bij de opmaak van de bouwplannen voor het 

nieuwe centrale kantoorgebouw op de hoofd-
zetel te Sint-Katelijne-Waver werd rekening 
gehouden met vooruitstrevende vereisten 
inzake milieu-impact, energiebeheersing, 
werk- en vergadercomfort, oriëntatie, …. 
Met de ingebruikname begin 2015 krijgt 
duurzaamheid een nieuwe dimensie voor 
alle bezoekers en gebruikers van deze nieuwe 
werkplek op BelOrta. 

OMBOUW KOELING BORGLOON 
NAAR AMMONIAK
Op de site Borgloon werd overgegaan tot 
de omschakeling naar meer duurzame koel- 
installaties. Deze belangrijke investering komt 
er niet alleen omwille van de uitfasering van 
oudere koelmiddelen maar geeft ons de kans 
om toekomstgericht te kiezen voor duurzame 
koelinfrastructuur.

DUURZAME INVESTERINGEN 
OP BELORTA SITES
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BIJDRAGEN AAN  
VERKEERSVEILIGHEID

BelOrta wil zijn bijdrage leveren voor 
een veilige verkeersstroom op en rond de 
veilingterreinen. De voorbije jaren is flink 
geïnvesteerd in de aanleg van twee geschei-
den fiets- en wandelpaden waardoor (vracht)
verkeer gescheiden loopt van de zwakke weg-
gebruiker. Het voorbije jaar organiseerden 
we onder andere de medische keuring alsook 
opleidingen voor vrachtwagenbestuurders te 
Sint-Katelijne-Waver en Zellik.
Vrachtwagenbestuurders dienen een pe-
riodieke medische keuring te ondergaan 
om hun fysieke rijgeschiktheid te staven. 
Aangezien de meeste leden-telers hun eigen 
transport verzorgen, dienen zij zich dus te 
onderwerpen aan dit medische geschiktheids-
onderzoek. Om de toegankelijkheid tot dit 
onderzoek te faciliteren, organiseert BelOrta 
deze medische keuringen voor de aangesloten 

leden-telers. In 2014 deden 114 gegadigden 
een beroep op dit aanbod. 

Tevens organiseerde BelOrta in samenwer-
king met het NCBL (Nationaal Centrum 
voor Beroepsvorming in de Landbouw) en 

Boerenbond meerdere opleidingsdagen voor 
vrachtwagenbestuurders. Thema’s als EHBO, 
ladingszekering en lossen en laden kwamen 
aan bod. Deze cursussen gingen door op de 
sites Sint-Katelijne-Waver en Zellik. 

VEILIGHEID VAN DE 
INTERNE STAKEHOLDERS

VERBETERVOORSTELLEN 

Personeelsleden hebben vanuit hun 
werkplek en werkervaring vaak goede 
ideeën om de operationele processen 
te verbeteren. BelOrta stimuleert dit 
meedenkproces door goede ideeën die 
effectief geïmplementeerd kunnen wor-
den te bekronen met een leuke attentie. 
In 2014 werden tien ideeën ingediend 
waarvan er zeven werden weerhouden 
en in praktijk gebracht. De winnaars 
waren Cindy Heremans, Stijn De 
Bruyn en Els Van Vlasselaer. Zij wer-
den bedankt en gefeliciteerd voor hun 
inlevering en kregen een leuk geschenk 
aangeboden.
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WERKING VAN DE PAG'S EN TAG'S
ProductAdviesGroepen (PAG) en Teelt-
AdviesGroepen (TAG) zijn structurele ad-
viesorganen samengesteld uit leden-telers die 
technische dossiers omtrent hun specialiteit 
bespreken en hun advies aan de raad van 
bestuur formuleren. Meestal vergaderen zij 
ter voorbereiding van het nieuwe teeltseizoen, 
maar ook tussentijdse vergaderingen behoren 
tot de mogelijkheden.
De vergaderingen worden voorgezeten door 
een lid van de raad van bestuur zodat een cor-
recte doorstroming van informatie gegaran-
deerd is. Speciale aandacht wordt geschonken 
aan de vertegenwoordiging van de jongeren; 
het ondervoorzitterschap is steeds in handen 

van een jonge teler.
Voor volgende specialismen worden verga-
deringen georganiseerd: Aardbei, Asperge, 
Aubergine, Bloemkool en Broccoli, Courgette, 
Hardfruit, Knolvenkel, Komkommer, Paprika, 
Prei, Sla en slasoorten onder glas, Sla en sla-
soorten openlucht, Slasoorten MGS, Tomaat, 
Veldsla en Rucola, Witloof, Witte selder, 
Zachtfruit.
In 2014 werden er 33 technische vergade-
ringen georganiseerd en kwam elke groep 
daarenboven ook meerdere keren samen ter 
voorbereiding van hun productpresentatie op 
de Open Bedrijvendag van 5 oktober.

STAKEHOLDEROVERLEG/ 
BETROKKENHEID VAN DE LEDEN

PERSONEELSFEEST 
BOKRIJK
Samen met de familie en de collega’s er even 
tussenuit. Onder dit motto werden alle perso-
neelsleden met hun gezin uitgenodigd op de 
BelOrta familiedag in het Domein Bokrijk. 
Met een ganse dag vrij bezoek aan het park 
en een verzorgde receptie en smakelijke lunch 
werd dit personeelsfeest een voltreffer.

JONGERENFORUM BEZOEK BORGLOON
Het Jongerenforum BelOrta is de ont-
moetingsplaats voor jonge telers, mede-

werkende zonen en dochters en/of toe-
komstige bedrijfsleiders. BelOrta leden 
of hun kinderen die actief zijn in de tuin-
bouw en jonger zijn dan 35 jaar, kunnen 
zich aanmelden om deel te nemen aan 
de vergaderingen en de bedrijfsbezoeken 
ingericht voor het Jongerenforum. In het 
groter geheel van de fusie brachten we dit 
jaar een bezoek aan de afdeling Borgloon 
waar de specifieke kenmerken van de 
werking fruit werden toegelicht.

MIDZOMERPARTY

Voor de leden-telers is de Midzomer-
party een vaste afspraak geworden. 
Ook in 2014 mochten leden-telers 
en personeel met hun partner me-
kaar begroeten voor een informele 
babbel met een hapje en een drankje.
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GEZONDE WERKNEMERS
BelOrta neemt tal van grote en kleine initiatieven die de gezondheid van zijn medewerkers ten 
goede komen.
Voor collega’s die de fiets verkiezen om hun woon-werkverplaatsingen te maken, voorzien we een 
fietsvergoeding op het maximum van het wettelijke barema. Tevens zijn er oplaadpunten voor 
elektrische fietsen en kan iedereen gebruik maken van overdekte fietsenstallingen; uiteraard zijn er 
de nodige omkleed- en douchefaciliteiten ter beschikking. 
Voor de sportieve fietsers zorgde BelOrta ook in 2014 voor de inschrijving en de logistieke 
ondersteuning tijdens de “1 000 kilometer van Kom op tegen Kanker”.
Voor de hard- of minderhardlopers zorgden we voor een collectieve deelname aan het loop-
evenement ‘Dwars door Mechelen’. Inschrijving en bedrijfsshirt verzorgden we centraal voor 
de bijna 100 enthousiaste deelnemers. Na hun sportieve prestatie konden zij in een mooie 
vipruimte genieten van de nodige spijs en drank om terug op krachten te komen.

Voor alle personeelsleden zorgen we voor de aanwezigheid van een fruitsnack in de personeels-
refters. Deze gratis beschikbaarheid van appelen en peren vormen een gezond tussendoortje 
tijdens de koffie- en lunchbreaks.

Aangezien voorkomen beter is dan genezen, bieden we het personeel de mogelijkheid tot jaar-
lijkse griepvaccinatie aan.

DUURZAAMHEID OP DE AANGESLOTEN 
TUINBOUWBEDRIJVEN
RESPONSIBLY FRESH,  
EERSTE RAPPORT

Samen met alle 
VBT-veilingen 
zet BelOrta zijn 
schouders onder 
R e s p o n s i b l y 
Fresh, het collec-
tieve duurzaam-
heidskeurmerk. 
In juni 2014 
werd het eerste 
duurzaamheids-
rapport gepu-
bliceerd waarin 

verslag is uitgebracht over de prestaties 
van de deelnemers met betrekking tot deze 
actiepunten: lage impact, biodiversiteit, 
nabijheid en voedingsspaarzaamheid.
Telkens werd de economische, ecologische 
en sociale impact van de actiepunten uit-
voerig beschreven. Met dit rapport krijgen 
alle interne en externe stake holders een 
inzicht in de in houd en vooruit gang die 
we boeken met Responsibly Fresh. BelOrta 
en haar aan gesloten telers nemen hier graag 
het voortouw om met continue verbeter-
acties bij te dragen tot een breedgedragen 

en maatschappelijk belangrijk engagement. 
Meer info: www.responsibly-fresh.com. 

GMO-ACTIES MET RELATIE 
NAAR DUURZAAMHEID, MILIEU, 
ERGONOMIE
Het operationele GMO-programma van 
BelOrta schenkt zeer veel aandacht aan 
duurzame en innovatieve productietech-
nieken. Met deze aanpak moedigen we ten 
stelligste de introductie van innovatie en 
duurzaamheid op het niveau van het teelt-
bedrijf aan. Het programma 2014 voorzag 
in volgende specifieke actiepunten met 
betrekking tot duurzaamheid, innovatie en 
milieuvriendelijke productietechnieken:
• Promotie elektronische communicatie 

via internet (extranet)
• Ecologische bedrukking van 

palletkaarten 
• Externe begeleiding en analyses 
• Biologische gewasbescherming
• Meerkost van biologisch afbreekbaar 

materiaal: folie, clipsen en koord
• Meerkost driftreducerende spuitdoppen
• Milieuvriendelijke algenbestrijding
• Stomen van substraten 

• Biologische bodemontsmetting
• Enten van planten als 

ziekteresistentiemaatregel
• Meerkost gebruik van resistente rassen, 

biologisch zaad of plantgoed
• Groenbedekkers
• Verwerking/recyclage van teeltafval: 

substraten, plantenresten
• Opleidingen 
• Gebruik van teeltregistratiesystemen

MILIEUBEWUSTZIJN PERSONEEL
Om alle personeelsleden te informeren 
over de actuele stand van zaken omtrent 
omzetevolutie, bedrijfsbezoeken, interne 
manifestaties, deelname aan externe ma-
nifestaties, uitnodigingen, … is er een 
continue slideshow op de elektronische 
informatieborden in de refters. Deze vorm 
van communicatie wordt ook gebruikt om 
permanent op milieuaandachtspunten te 
attenderen. Er wordt wekelijks afgewisseld 
met 15 verschillende milieutips omtrent 
energiebesparing, recyclage en scheiden 
van afvalstromen, mogelijkheden van 
openbaar vervoer, doven van lichten na 
verlaten lokaal, restverbruik beperken, …

STAKEHOLDEROVERLEG/ 
BETROKKENHEID VAN DE LEDEN
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MEER DIGITAAL 
COMMUNICEREN
Met ons extranet bieden wij onze leden 
een onmisbare tool en een uitstekende 
manier om de communicatie op een 
vlotte en toegankelijke manier te orga-
niseren.
Het extranet bevat een schat aan infor-
matie die de teler beveiligde toegang 
geeft tot algemene, productspecifieke en 
bedrijfseigen registratiegegevens. Niet 
alleen wordt er op deze manier een mas-
sale stroom aan papieren documenten 
vermeden, bovendien komt dit systeem 
ook de snelheid en correctheid van gege-
vensuitwisseling ten goede. 

We blijven onverminderd investeren 
- zowel financieel als inhoudelijk onder-
steunend - in innovatie- en onderzoeks-
projecten in de sectoren groenten en fruit. 
BelOrta heeft structurele samenwerkingen 
met het Proefstation voor de Groenteteelt 
in Sint-Katelijne-Waver, het Proefcentrum 
Fruitteelt in Sint-Truiden, de Nationale 
Proeftuin voor Witloof in Herent en het 
VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring 
van Tuinbouwproducten) te Heverlee.
Zowel personeelsleden als leden-telers 

nemen deel aan de vergaderingen van de 
gebruikerscommissies van IWT- en ADLO-
onderzoeksprojecten, en via LAVA-VBT 
draagt BelOrta flink bij aan de evaluatie 
en co-financiering van wetenschappelijk 
onderzoek.
Tevens zijn we betrokken in de gebrui-
kerscommissie van het ADLO-project 
“Ergonomie in de tuinbouw” waar de 
arbeidsaspecten op de teeltbedrijven zelf 
worden bekeken.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING MET HET OOG OP 
DUURZAME PRODUCTIE, BIODIVERSITEIT EN  
KWALITEITSVERBETERING

BELORTA  |  13 
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VOORBEREIDING OP FIETSEXAMEN  
VOOR ZESDE LEERJAREN

Van 12 tot 21 mei 2014 kregen 460 leerlingen (18 klassen) uit 
Sint-Katelijne-Waver en Duffel een praktische opleiding ter voorbe-
reiding van hun fietsexamen op de openbare weg. Het verkeerspark 
van de federale politie werd opgesteld in de hal van de veiling en 
onder leiding van de verkeerspolitie kregen de leerlingen een reële 
weergave van de verkeerssituatie voorgeschoteld waarbij fietsers en 
gocarts ingezet werden.

VEILIGHEID VAN  
EXTERNE STAKEHOLDERS
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BIJDRAGEN AAN 
VERKEERSVEILIGHEID

VERKEERSBEURS VOOR  
LAATSTE JAREN SECUNDAIR

De verkeersbeurs voor laatstejaarsstudenten secundair onderwijs bracht gedurende twee weken 
meer dan 2 300 studenten naar deze interactieve tentoonstelling met demonstraties die opgesteld 
stond  in de hallen van BelOrta. Deze intensieve samenwerking tussen de Provincie Antwerpen, 
de federale en lokale politie, de brandweer, de BOB- en WODCA-campagne en de verschillende 
onderwijskoepels wil jongeren op een intensieve manier wijzen op de risico’s van het verkeer en 
hen met confronterende situaties duidelijk maken dat voorkomen beter is dan genezen. 
BelOrta stelde gedurende twee weken een veilingloods van 3 000 m² ter beschikking zodat er een 
permanente tentoonstelling en een doe-parcours konden opgesteld worden.

DODEHOEKOPLEIDING

In samenwerking met de lokale 
politie werd een dodehoeksituatie 
met een vrachtwagen gesimuleerd 
op de parking van BelOrta. Op 5 
en 6 mei 2014 kregen 10 klassen uit 
secundaire scholen uit de omgeving, 
toelichting bij deze gevaarlijke situ-
atie. Er werd hen op zeer didactische 
wijze uitgelegd hoe je proactief deze,  
meestal dodelijke, ongevallen kan 
voorkomen. In totaal namen 265 
leerlingen deel aan deze opleiding.
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Op zondag 5 oktober vonden meer dan 8 000 bezoekers de weg naar de BelOrta site te Sint-
Katelijne-Waver in het kader van de Open Bedrijvendag.
De veiling op zich trok flink wat belangstelling maar de meeste aandacht ging naar de 14 
productstanden waar telers hun producten voorstelden aan de consumenten/bezoekers. Aan 
elke stand was er wel wat te zien of te proeven. De receptenfolders vonden gretig de weg naar 
de aangeboden BelOrta winkeltas en ook de week nadien bleven vragen voor toezending van 
recepten toestromen. Het moet zijn dat een en ander in de smaak viel… 
Aangezien beelden meer zeggen dan woorden, geven we hierbij een fotoreportage ter illustratie. 
Degenen die erbij waren, zagen dat het goed was.

OPEN BEDRIJVENDAG: 
CONSUMENTGERICHTE 
COMMUNICATIE
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RESOC MECHELEN 
Het Regionaal Sociaal-Economisch 
Overleg comité (RESOC) is het 
forum van gemeentebesturen, werk-
gevers- en werknemersorganisaties in 
de regio Mechelen.
BelOrta is als bedrijfspartner betrok-
ken in specifieke werkgroepen zoals 
Speerpuntactie Landbouw en de 
Werkgroep Fondsenwerving. Door 
dit partnerschap willen we onze 
regionale verbondenheid in actieve 
participatie omzetten.

STADSDAG SCHOLEN 
BORGLOON/
TONGEREN
Op de BelOrta site Borgloon werden de 
lagere scholen van de scholengemeen-
schap VIIO uit de regio Borgloon/
Tongeren uitgenodigd voor een ken-
nismaking met de werking van een 
coöperatieve veiling. Zij kregen toelich-
ting bij de werking, de verschillende 
appel- en perensoorten, het zachtfruit en 
de fruitkalender. Met een korfje peren als 
gezonde attentie werd dit leerrijk bezoek 
enthousiast afgesloten.

SAMENWERKING MET 
EXTERNE STAKEHOLDERS

G-SPORT ANTWERPEN
Tijdens de Open Bedrijvendag van 5 oktober 2014 organiseerde BelOrta een ballon-
wedstrijd voor de  kinderen. De opbrengst van deze actie werd integraal uitgekeerd aan 
het G-sportfonds van de provincie Antwerpen.
Het G-sportfonds wil taboes doorbreken en sportende personen met een handicap alle 
kansen geven om te sporten of te bewegen. Bezieler Tom Van Look van het G-sportfonds 
bevestigt dit: “Het G-sportfonds wil personen met een handicap alle kansen geven voor 
een duurzame sporttoekomst maar we willen vooral breed sensibiliseren en zijn op zoek 
naar 10 000 G-sportfans. BelOrta is vandaag alvast een enthousiaste G-sportfan en dat 
doet ons enorm veel plezier.”
Ook tijdens het allereerste fundraisingevenement ten voordele van G-sport Antwerpen 
was BelOrta van de partij.

COOPKRACHT ICA- KOMPAS
Het ICA-kompas is een innovatief e-lear-
ninginstrument dat bedrijven helpt om de ze-
ven ICA-principes sterker in de coöperatieve 
bedrijfsvoering te verankeren. BelOrta heeft 
samen met tien andere coöperatieve bedrijven 
het ambassadeurschap opgenomen en steunt 
actief de promotie van de ICA-principes. 
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LOKAAL
Personeelsleden en leden-telers blij-
ven namens BelOrta actief betrokken 
in officiële overlegstructuren zoals 
Gecoro, milieuraad, schoolraad en 
verkeersraad.
Ook in de organisatie van secundair 
en hoger onderwijs willen we de 
band versterken tussen onderwijs 
en bedrijfsleven. We hebben bo-
vendien een actieve inbreng in de 
organisatie van de schoolstructuren 
en onderwijscurricula. Met het PTS 
Boom-Mechelen en het overkoepe-
lende medezeggenschapscollege was 
er in 2014 een zeer intens overleg en 
samenwerking. In het hoger onder-
wijs is BelOrta actief in de onder-
wijscommissie Bio van de Associatie 
KU Leuven en zijn we actief sponsor 
van de laatstejaarsproclamatie aan de 
HoGent.
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MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID

PRIMEURVERKOOP
Op 29 september 2014 werd op BelOrta het eerste Belgische grondwitloof van het 
nieuwe seizoen verkocht. De opbrengst van deze primeurverkoop werd door BelOrta 
afgerond tot 1000 euro, bedrag dat werd geschonken aan vzw. Rozemarijn.

NOORD ZUID 
WERKING:
BelOrta probeert zijn 
know how inzake co-
operatief ondernemen 
ook internationaal 
beschikbaar te stellen 
aan collega coöperaties 
in Afrika en Latijns- 
America. Zo mochten 
we in 2014 groepen van 
coöperatiebestuurders 
uit Brazilië, Equador , 
Zuid Afrika , …  ont-
vangen die op uitnodiging van KVLV, TRIAS, Vredeseilanden een werk-
bezoek brachten aan Vlaanderen. Telkens wordt stilgestaan bij de organisatie 
en beheersstructuren die binnen BelOrta normaal gangbaar zijn; maar 
die voor de bezoekers een mooi voorbeeld zijn van hoe samenwerking tot 
positieve resultaten voor elke deelnemer kunnen leiden. Leidraad in deze 
gesprekken vormen steeds de 7 ICA ( International Co-operative Alliance)  
principes : Open en vrijwillig lidmaatschap, Democratische controle door de 
leden, Economische participatie van de leden, Autonomie en onafhankelijk-
heid, Onderwijs, vorming en informatieverstrekking, Samenwerking tussen 
coöperaties, Engagement voor de gemeenschap. Waarbij we met praktische 
voorbeelden aantonen hoe dit binnen BelOrta geïmplementeerd is.

SOLIDAIR MET HET ZUIDEN .
In het kader van een project van studenten van  
KUL - De Nayer voor watervoorziening in Ghana, 
hebben wij ons als BelOrta graag aangesloten voor 
ondersteuning. Tevens konden we ook de nog niet ge-
bruikte bedrijfskledij een nuttige bestemming geven 
en hebben we de lokale bevolking voorzien van mooie 
en bruikbare kledij . Met gepaste trots poseerden de 
dorpsbewoners met hun nieuwe outfit

18   |   BELORTA

187032_BELORTAREPORT 5_NL.indd   18 27/04/15   11:45



INHOUD  2220m3 = 2.220.000l

BUFFERBEKKEN
LOZINGSDEBIET  62.5 l/s.

NIEUWE PARKING TRUCKSKWS VERHARDING 18608 m2

GROENBERM

GROENBERM

• • • ••••• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

INHOUD  2220m3 = 2.220.000l

BUFFERBEKKEN
LOZINGSDEBIET  62.5 l/s.

NIEUWE PARKING TRUCKSKWS VERHARDING 18608 m2

GROENBERM

GROENBERM

-0.50

-0.51

-0.66

-0.31

Referentiepunt hoogtemeting=
rond deksel riolering dichtst bij hoek gebouw

0.00

-0.18-0.06

+0.17

-0.52

-0.45

-0.34

-0.22

-0.15

-0.23

-0.39

-0.46

-0.36

-0.31

-0.05

-0.04

-0.38

+0.04

+0.05
+0.13

+0.16
+0.30

+0.40
+0.50

+0.55

+0.49

+0.47

+0.78

+0.93

+0.90

+0.91

+0.91
+0.98

+0.97

+0.83+0.87

+0.93

+0.96

+1.00

+1.03

+1.07

+1.10

+1.13

+1.16

+1.16

+1.15

+1.19

+1.20

+1.25

+1.19

+0.88 +0.68 +0.62 +0.56 +0.48 +0.45 +0.39 +0.35 +0.31 +0.28 +0.20

Ke
m

pe
na

re
st

ra
at Borgerstein

WEBO is een sociaal-economisch bedrijf uit 
Sint-Katelijne-Waver dat werk biedt aan 140 
personen met een arbeidsbeperking. Na een 
lange zoektocht naar een geschikte locatie 
voor hun nieuwe vestiging kwam WEBO in 
contact met BelOrta. In samenspraak kon 
een oplossing voor het nijpend ruimtetekort  
gevonden worden en sloten BelOrta en 

WEBO een overeenkomst: de nieuwe locatie 
kan gebouwd worden op de terreinen van 
BelOrta langsheen de Kempenarestraat. 
In 2014 werd het contract voor het terrein 
getekend, 2015 zal besteed worden aan het 
uitwerken van bouwplannen en het door-
lopen van vergunningstrajecten en het jaar 
nadien kan er gebouwd en in dienst genomen 

worden. 
Hiermee leverde BelOrta zijn bijdrage om 
een belangrijke werkgever voor kansengroe-
pen in onze gemeente te houden en mis-
schien ontstaan er door de nieuwe ligging 
wel nieuwe kansen tot samenwerking in de 
sociale economie.

SAMENWERKING WEBO 
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Met het project Less CO2 brengt VOKA Mechelen de 
bedrijfswereld in direct contact met de masteropleiding 
ingenieurswetenschappen en de masteropleiding economie 
(beiden van de KUL Associatie).
BelOrta is een van de vijf deelnemende bedrijven en orga-
nisaties en begeleidde de studenten in hun traject om tot 
voorstellen te komen om de CO2-voetafdruk van BelOrta 
op een economisch verantwoorde manier terug te schroe-
ven. 
De Masterstudenten Industriële Weten schappen Sven 
Benneke en Bart Borré van campus De Nayer onderzoch-
ten de technische mogelijkheden naar verbeteringen; het 
economische luik van de studie werd uitgevoerd door mas-
terstudenten Economie en Bedrijfswetenschappen Judith 
Moors en Roel Kerremans van de campus Antwerpen.

PROJECT LESS CO2
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CERA en groentekok Frank Fol gaven de CERA-vennoten 
de mogelijkheid om via Doozo lekkere en gezonde pakketten 
eetwaren te bestellen aan voordeelprijzen. CERA wou haar 
vennoten extra verwennen en per bestelling ontvingen zij 
tevens een gratis groente- en fruitbox (van zo’n 2,5 kg) met 
daarbij extra tips en recepten van Frank Fol. De groenten voor 
deze korven werden uiteraard aangeleverd door BelOrta.
Een lekkere en gezonde samenwerking tussen twee coöpe-
raties.

CERA: GROENTEKORVEN 
DOOZO VOOR VENNOTEN
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VOEDSELOVERSCHOTTEN VOORKOMEN

Maatschappelijk stond in 2014 het aspect van voedselverliezen zeer hoog op de agenda. 
Vanuit zijn kennis en jarenlange ervaring met de werking van voedselbanken en sociale 
dienstverlening werd BelOrta dan ook regelmatig geconsulteerd en betrokken bij 
projecten en acties rond de problematiek voedseloverschotten. Aangezien voedingsspaar-
zaamheid een van de pijlers vormt binnen ons duurzaamheidscharter Responsibly Fresh 
gingen we, waar mogelijk, graag in op samenwerkingen met bestaande en gespeciali-
seerde actoren.

FEED THE 5000  
Na Londen, Parijs en Berlijn was op 1 april 
2014 het “Feed the 5000”-project te gast op de 
Grasmarkt in Brussel. Zoals de naam het zelf 
stelt, wil men door het verstrekken van 5 000 
maaltijden de aandacht vestigen op het beper-
ken van voedselverliezen. Via de Voedselbank 
Vlaams-Brabant was BelOrta aanwezig.

SOCIALE KEUKENS
Tijdens de Week van de Smaak (november 
2014) gingen we graag in op de vraag tot 
samenwerking met de kringloopwinkels. 
Onder coördinatie van KOMOSIE werden 
voedseloverschotten aangeboden voor het 
project “kringloopkoken”.

FRUIT AAN SCHOLEN 
Nadat op 7 augustus de Russische grenzen 
gesloten werden voor de invoer van 
Belgische groenten en fruit, werd in overleg 
gezocht naar een mogelijke positieve en 
“gezonde” oplossing voor de appel- en 
peeroverschotten. Door de Vlaamse 
Overheid werd aan secundaire scholen de 
mogelijkheid geboden om al hun leerlingen 
een gezonde snack aan te bieden in de vorm 
van een Belgische appel of peer.
Ook BelOrta werkte via zijn vestigingen in 
Borgloon en Zellik actief mee aan de verde-

ling van dit gratis schoolfruit.
Volgende volumes werden in 2014 (vanaf de 
start van de actie in oktober tot eind decem-
ber) toegekend:
• aantal deelnemende scholen via BelOrta: 146
• volume afgehaald appelen: 35 993 kg
• volume afgehaald peren: 6 119 kg

GRATIS GROENTEN VOOR 
SOCIALE ORGANISATIES EN 
VOEDSELBANKEN 
Uiteraard bleven in 2014 de voedselbanken 
en de gerechtigde sociale organisaties op 
afgesproken tijdstippen welkom voor de 
verdeling van restvolumes van groenten en 
fruit. Niet alleen het aantal organisaties maar 
ook het aantal rechthebbenden is gedurende 
2014 fors toegenomen, wat het belang van 
ons engagement alleen maar kan versterken. 
Niettegenstaande niet-verkochte volumes een 
negatief saldo voor onze leden-producenten 
betekent, kunnen we door deze acties toch 
een nuttige besteding en gezonde voeding 
aan de allerarmsten in onze samenleving 
aanbieden.

KOMOSIE
Met KOMOSIE (Koepel van milieuon-
dernemers in de Sociale Economie) werd 
onder auspiciën van de Vlaamse Overheid 
gewerkt aan een theoretisch, gestructureerd 
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VOEDSELOVERSCHOTTEN VOORKOMEN

businessmodel voor een verdere uitbouw 
van een samenwerking tussen BelOrta en de 
actoren in de sociale economie. Het resultaat 
van deze studie werd toegelicht tijdens een 
afsluitende studiedag in Gent waar tevens 
kon worden aangekondigd dat ook voor de 
nabije toekomst een verdere concretisering 
naar praktijkwerking zal gesubsidieerd wor-
den door de Vlaamse Regering.

FEED THE PLANET - HUNGRY  
CITY - GIDE INTERNATIONALE 
WEEK MECHELEN
Van 24 tot 28 februari 2014 organiseerde 
GIDE (Group for International Design 
Education) haar internationaal designeve-
nement in Mechelen. De 220 deelnemers 
- voornamelijk designstudenten en hun pro-

fessoren uit 8 deelnemende landen - werkten 
rond sociale en duurzame consequenties 
van de moderne voedselproductie onder het 
motto “Feed the Planet”. Deze focus vooral 
als aanloop naar de wereldtentoonstelling 
2015 die in Milaan zal doorgaan rond het 
thema Voeding. BelOrta trad op als partner 
ter ondersteuning.
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2015 WERD DOOR DE FAO  
UITGEROEPEN TOT  

INTERNATIONAAL JAAR  
VAN DE BODEM.

Wij wensen u een duurzame productie van lokale bodem.
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