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EDITO
BelOrta wist in 2015  een opmerkelijke mijlpaal te realiseren door de kaap van 400 miljoen euro 
omzet te ronden. Dit is natuurlijk de basisdoelstelling van een telerscoöperatie : zorgen voor een 
maximale markttoegang van de producten geteeld door onze leden.

Maar een coöperatief bedrijf is zoveel meer dan alleen omzetwaarden: er zijn de interne stakehol-
ders met de telers op de eerste plaats, maar ook medewerkers en klanten maken integraal deel uit 
van een vlot draaiende organisatie.

De externe stakeholders kijken op ons toe hoe wij invulling geven aan maatschappelijke doelstel-
lingen, bovenwettelijke inspanningen leveren en sociale meerwaarde creëren. 

Naar ondertussen goede jaarlijkse gewoonte willen we u met de publicatie van ons duurzaam-
heidsrapport additionele informatie bezorgen die verder en dieper gaat dan de louter verplichte 
wettelijke publicatie van boekhoudkundige en sociale kencijfers. De lezer die deze informatie zoekt 
verwijzen we door naar de geëigende informatiekanalen . Dit duurzaamheidsrapport wil u een 
aanvullend overzicht geven van de realisaties, samenwerkingsverbanden, sociale projecten en niet 
core-business activiteiten die bij wijze van voorbeelden aangeven dat BelOrta als coöperatie verder 
kijkt dan de eigen bedrijfsvoering.

Met veel beelden en ondersteunende commentaren bieden wij u een overzicht van een aantal 
opmerkelijke realisaties terzake. Al deze projecten konden maar gerealiseerd met de inbreng en 
inzet van zeer veel mensen. Interne en externe stakeholders hebben eens te meer bijgedragen om in 
2015 tal van noemenswaardige en vaak opgemerkte doelstellingen te realiseren.

Onze hartelijke dank en felicitaties hiervoor. Aan u beste lezer wensen wij nog een aangename en 
duurzame wandeling doorheen dit rapport. 

U zal merken dat BelOrta tijdens het Internationale jaar van de bodem een rijke en geschikte 
basis heeft gevonden om te bouwen aan een duurzame (samen -) werking ten bate van bedrijf en 
maatschappij.

Met dank voor uw interesse en graag beschikbaar om ook in 2016 verder samen te werken.

Chris De Pooter Filip Fontaine
Directeur Directeur
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KNAP4 in actie
Met de integratie van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid (People-
Planet-Profit) in ons KNAP-kwaliteitsbeleid (Kwaliteit-Nieuw-Arbeid-Prijs) gaven we in 2014 
reeds het startschot van KNAP4. In december 2015 volgde de lancering van de promotiecampagne 
van KNAP4. Die ging gepaard met een opvallende en leuke interne communicatiecampagne waar-
bij stripfiguren de verschillende elementen van het kwaliteitsbeleid vorm gaven en uitbeeldden.

Kwaliteit
BelOrta wil de meest toonaangevende veiling zijn met kwaliteitsproducten, kwaliteitsbewuste pro-
ducenten en een optimale service. Alle telers en medewerkers van BelOrta zetten zich dagelijks in 
voor consumentveilige producten die aan alle kwaliteits- en wettelijke eisen voldoen, onder toezicht 
van onafhankelijke controle.

Nieuw
Bij BelOrta ligt de focus op vernieuwing. We zoeken iedere dag naar vernieuwende en milieuvrien-
delijke teeltmethodes, grensverleggende agrarische praktijken, innovatieve producten, verrassende 
verpakkingen en nieuwe markten. Alle medewerkers spannen zich in om de ketenoptimalisatie te 
bevorderen en communiceren open met alle schakels in de keten.

Arbeid
BelOrta zet zich in voor een aangename, gezonde en veilige werkomgeving. Teamspirit, flexibiliteit 
en verantwoordelijk zin staan hierbij voorop.

P4

• Prijs: BelOrta wil een partner zijn voor al haar telers. Alle afdelingen streven een optimale prijs 
voor de producent na.

• People/Planet/Profit: bij alles wat we doen, staan voedselveiligheid, milieubescherming, 
duurzaamheid, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden voorop. De volledige organisatie zet 
zich in om:
 - te voldoen aan de wettelijke, sociale en ethische normen;
 - milieuvriendelijke teeltmethodes en biologisch geïntegreerde gewasbescherming te bevorderen;
 - goede agrarische praktijken bij de telers te stimuleren;
 - een duurzaam beleid (o.a. inzake energie- en afvalbeheer, verpakkingen, … ) te ontwikkelen 
en het beleid continu af te stemmen op deze van collega-veilingen teneinde de onderlinge 
samenwerking te verbeteren.

Duurzaam ondernemen, 
werken en bouwen aan 
de toekomst

BELORTA IS EEN ORGANISATIE MET 

EEN PLAN. WE WILLEN OP EEN 

DUURZAME MANIER BOUWEN AAN DE 

TOEKOMST EN EEN VOORBEELDFUNCTIE 

VERVULLEN VOOR ANDEREN. 
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BelOrta kerncijfers 2015 :

Boekhoudkundige omzet : 
486 mio €

Tonnage  
product : 

446.227

350
kopers

550 mio
Stuks of kg  

verkocht

1381
actieve  

producenten

160
productgroepen, 

conventioneel  
en bio

Evolutie aantal  
medewerkers : 

363
Evolutie  

aantal vennoten : 

4.951

Een nieuw, fris en groen kantoor 
Na een jaar van voorbereidende bouwwerkzaamheden werd in januari 
2015 het nieuwe kantoorgebouw van de hoofdzetel van BelOrta in Sint-
Katelijne-Waver in gebruik genomen.
Alle medewerkers genieten nu volop van buitenlicht en buitenzicht. 
Aan de binnenzijde van het gebouw zorgt een groen aangeplante bin-
nentuin voor de ecologische invulling. Maar natuurlijk is er ook veel 
aandacht voor groen rondom de hoofdzetel. Zo werden er bijvoorbeeld 
prachtige oude perelaars aangeplant. 
Bovendien hebben we zo duurzaam mogelijk gebouwd. We kozen o.a. 
voor moderne en zuinige verlichtings- en klimaatregelingstechnieken, 
slimme (regen)waterafvoer en een warmtewiel om verlies aan ventilatie-
warmte te voorkomen.

Medewerkers om op te bouwen
Met een geïntegreerd opleidingsplan wil BelOrta zorgen voor degelijk 
opgeleide medewerkers die door continue bijscholing de nieuwste 
ontwikkelingen meekrijgen voor een adequate invulling van hun func-
tie. Zij verdiepen hun kennis en vaardigheden met externe en interne 
cursussen, studiedagen, bedrijfsbezoeken, opleidingen en stages. Het 
jaarlijkse opleidingsplan van BelOrta  houdt rekening met wettelijke 
verplichtingen inzake opleidingen, maar ook met persoonlijke vragen 
van personeelsleden en bedrijfsmatige noodwendigheden. 
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Groenten en fruit, prachtproducten
Sinds 2015 voeren we een geactualiseerd sponsoringsbeleid waarbij we ons focussen op maat-
schappelijke projecten met een duidelijke meerwaarde en doelgerichte werking naar zwakkere 
groepen in de samenleving. Lokale initiatieven en acties die aangebracht worden door BelOrta-
leden en personeel, genieten daarbij de voorkeur. 
Meestal bieden we steun in natura door groenten en fruit aan te bieden voor lokale initiatieven. 
Uitzonderlijk wordt er aan specifieke acties financiële steun toegekend.

Sociale betrokkenheid
ALS GROENTE- EN FRUITVEILING ZITTEN 

WE AAN DE BRON OM VERS EN GEZOND 

VOEDSEL BINNEN HANDBEREIK 

TE BRENGEN VOOR IEDEREEN. EEN 

BEVOORRECHTE POSITIE!

Enkele voorbeelden:
•	Schenking	van	+	€	4000	aan	Bednet	ter	gelegenheid		

van	recordomzet	BelOrta	2015
•	G	sport	Antwerpen:	sponsoring	fondsenwerving	voor	integratie		

van	sporters	met	een	handicap	in	reguliere	sportclubs
•	Aardbeienverkoop	op	Dag	van	de	Aardbei	te	Roosdaal	(Pamel)		

ten	voordele	van	vzw	Valier
•	Primeurverkoop	frambozen:	€ 3000	voor	multifunctioneel		

centrum	Merlijn	in	Deurne
•	Appels	voor	buitenspeeldag	in	Sint-Katelijne-Waver
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Ondersteuning van voedselbanken en vierdewereldbewegingen
BelOrta blijft een belangrijk contactpunt voor de gratis verdeling van groenten aan sociale en 
vierdewereldorganisaties. In 2015 konden 68 erkende organisaties terecht op de site van Sint-
Katelijne-Waver om gratis groenten af te halen.
Door intens overleg met gespecialiseerde middenveldorganisaties zoals KOMOSIE en RIMO 
legden we bovendien contact met organisaties die nog geen gebruik maakten van ons aanbod. 
Vaak heeft dit te maken met de afstand tot het verdeelpunt en de logistieke voorwaarden en 
nutsvoorzieningen.
Met RIMO Limburg werd er gewerkt aan een verkennende studie om via gebundelde ophaling 
ook meer toegang te krijgen tot het netwerk in Limburg. De voorbereidende gesprekken laten 
verhopen dat we begin 2016 tot concrete implementatie zullen overgaan. Depot Margo zal 
hierbij als centraal distributiepunt fungeren voor geïnteresseerde organisaties in Limburg.
Met de Nationale Federatie van Voedselbanken wordt er gekeken naar een meer gecoördineerde 
en efficiëntere manier van ophaling en distributie.
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Supersoep van Sense 
BelOrta wil bijdragen aan het creëren van 
economische meerwaarde en sociale tewerk-
stelling. Samen met Sense, een netwerk van 
sociale restaurants in Antwerpen, bouwden 
we een werkmodel uit dat voorgelegd werd 
aan officiële instanties voor subsidiering. De 
bedoeling is om via de creatie van sociale te-
werkstelling, aangekochte groenten te verwer-
ken in soepen en deze via een centraal systeem 
te verdelen aan scholen met een specifieke 
sociaaleconomische situatie. De “Supersoep” 
campagne is in 2015 op punt gezet en wordt 
in het eerste trimester van 2016 in proef uit-
gerold bij een drietal scholen.

Met Komosie in de arena tegen 
voedselverliezen
Met Komosie vzw, een koepel van milieu-
ondernemers in sociale economie, werd 
een project rond inventarisatie en mogelijk 
ondernemingsplan rond aanwending van 
voedseloverschotten gefinaliseerd: “Reguliere 
en sociale economie partners in de strijd tegen 
voedselverliezen”. 
Tijdens het slotevent in Gent werden de 
resultaten van het project gepresenteerd. Wij 

lichtten er ons model van coöperatie van producenten van groenten en fruit toe en 
gaven aan welk potentieel we zien in de samenwerking met de sociale economie. 
De bevindingen van het project werden gepubliceerd in het “Inspiratieboek: voedsel-
overschotten en opportuniteiten voor de sociale economie”. In een apart hoofdstuk 
wordt de samenwerking tussen BelOrta, voedselhulporganisaties en bedrijven in de 
sociale economie uitstekend in beeld gebracht.
Dat het project geen dode letter blijft, bewijst het “Sense-Supersoep”-model.
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Voedselteams Leuven 
Op 19 mei bracht het bijna voltallige team van Voedselteams – Vredeseilanden een 
werkbezoek aan BelOrta. Bedoeling was niet alleen wederzijds kennis te maken maar 
ook de geëigende werkwijze van BelOrta als coöperatie toe te lichten. Prijsvorming , 
democratische participatie in de besluitvorming , eigendomstructuur , financiële aan-
gelegenheden, en  andere topics van coöperatief handelen vormden een goede basis van 
discussie en gedachtenwisseling.

Bouwen aan fairtrade-samenwerkingen
UZ Gasthuisberg en Vredeseilanden deden een beroep op BelOrta om mee te denken en te 
werken aan faire voedselprijzen en korteketentoelevering aan UZ Gasthuisberg. We organi-
seerden bezoeken bij enkele leden-telers en in de cateringafdeling van Gasthuisberg (Leuven). 
Zo krijgen we een wederzijds inzicht in de kansen en mogelijkheden van een fairtrade-sa-
menwerking. Met gestructureerde coördinatievergaderingen werden de mogelijkheden voor 
praktijktoepassingen afgerond. Het project kaderde in het nationale project “De voedingsketen 
verduurzaamt - transformatie naar een duurzame landbouw en voeding”.
Ook in Sint-Katelijne-Waver voerden we een fairtrade-overleg met de gemeentelijke werk-
groep voor ontwikkelingssamenwerking. Het gemeentebestuur en TRIAS bemiddelden om te 
zoeken naar een mogelijke vorm van samenwerking om lokaal product lokaal aan te bieden 
voor een eerlijke prijs.

Ondersteuning van Your Choice 
Op 18 november 2015 organiseerde Vredeseilanden ‘Your Choice’, een event rond 
duurzame voeding in het kader van de Horecabeurs Vlaanderen. BelOrta stelde kisten 
ter beschikking waarmee knappe standen opgebouwd werden. We zorgden ook voor 
een inhoudelijke bijdrage door mee te werken aan het  symposium en het “markplein” 
waar horeca toeleveringsbedrijven hun aanbod aan duurzame producten in de kijker 
konden plaatsen. Het unieke concept en opbouw van de “markt” konden op veel waar-
dering rekenen van zowel standhouders als bezoekers.
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Zelf groeien door kennis te delen
BELORTA HEEFT EEN RIJKE TRADITIE 

IN COÖPERATIEF ONDERNEMEN. WE 

HOUDEN ERVAN OM OOK OP DAT VLAK 

ONZE KENNIS TE DELEN EN IDEEËN 

UIT TE WISSELEN OMDAT WE VOLOP 

GELOVEN IN DE DRAAGKRACHT VAN 

EEN STERKE COÖPERATIE. 

Coöperatief ondernemerschap  
promoten via FarmCafe 

FarmCafe is een elektronisch 
platform waarop 150 experten 
uit de land- en tuinbouwsecto-
ren hun expertise beschikbaar 
stellen aan de sector. Met open 
vraag-en-antwoordsessies, moge-
lijkheden voor individueel advies 
en sectorgetuigenissen houdt 
FarmCafe de vinger aan de pols. 

BelOrta is partner vanaf het eerste uur en stelt zijn expertise ter beschikking van iedereen 
die geïnteresseerd is in het coöperatief model van vermarkten van groenten en fruit.
www.farmcafe.be

Lidmaatschap Coopkracht en  
ambassadeur ICA kompas

BelOrta is lid van Coopkracht. We werken actief mee aan het verspreiden van informa-
tie en het stimuleren van initiatieven inzake coöperatief ondernemen.
Samen met een aantal andere grote coöperaties zijn we tevens ook ambassadeur van 
het ICA-kompas. Het ICA-kompas werd ontworpen door Coopkracht. Het is een 
innovatief e-learninginstrument dat bedrijven helpt om de ICA-principes sterker in 
hun bedrijfsvoering te verankeren. ICA (International Cooperative Alliance) is een 
wereldwijde organisatie ter stimulering van coöperatief ondernemen. 
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Zelf groeien door kennis te delen

Leren door over de grenzen te kijken
We vinden het interessant om vertegenwoordigers van buitenlandse veilingen en co-
operaties te ontmoeten. In 2015 ontvingen we bezoek van de collega’s uit Zweden en 
Zwitserland. We wisselden heel wat kennis en ideeën uit.   

Inzake noord-zuidwerking vormde het bezoek van de raad van bestuur van COLEACP 
(le Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique) een dankbare aangele-
genheid om van gedachten te wisselen met sectorgenoten uit landen in Afrika, de 
Caraïben en de Stille Oceaan. De raad van bestuur van COLEACP vergaderde in 
Brussel en maakte een uitstap naar Sint-Katelijne-Waver om BelOrta te bezoeken en 
wederzijdse ervaringen uit te wisselen.

BelOrta is lid van:

BELORTA   |   11



Investeren  
in duurzame  
oplossingen 

DE DRAAGKRACHT VAN ONZE  

PLANEET IS BEPERKT. DOOR  

DUURZAME, MILIEUVRIENDELIJKE 

INITIATIEVEN TE NEMEN, TRACHTEN WE 

DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN  

ONZE ORGANISATIE TE VERKLEINEN. 

DAG NA DAG.

Less CO2, een geslaagde oefening 
BelOrta nam in het academiejaar 2014-2015 samen met vier andere toonaangevende 
bedrijven deel aan het Less CO2-project. Het project is een samenwerking tussen 
VOKA Mechelen en KU Leuven @Thomas More met als bedoeling om bedrijven te 
helpen in hun inspanningen om hun ecologische voetafdruk in te perken. 
Twee masterstudenten in de ingenieursopleiding formuleerden een aantal technische 
voorstellen waarmee BelOrta energie zou kunnen besparen. De voorstellen werden ver-
volgens geëvalueerd op hun financiële haalbaarheid door economiestudenten. Dankzij 
een intensieve begeleiding en een optimale samenwerking kon het projectteam enkele 
concrete voorstellen uitwerken die onmiddellijk geïmplementeerd werden. 
Wij realiseerden bijvoorbeeld een directe energiebesparing door de herschakeling van 
onze transfo’s. Ook door het investeren in LED-verlichting in onze loods en onze 
koelcellen (met behoud van de bestaande armaturen) werd een serieuze aanzet gege-
ven voor een besparing op ons elektriciteitsverbruik. En door de installatie van een 
warmterecuperatiesysteem in de geconditioneerde ruimte van onze nieuwbouw wordt 
de koelwarmte hergebruikt in de verwarming van het gebouw en de loods via een 
systeem van vloerverwarming. Het doortrekken van de leidingen naar de kistenwasserij 
bleek uit de Less CO2² -studie geen haalbare kaart en het advies van het team om deze 
investering niet te implementeren, werd eveneens gevolgd.
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Trailers aan het lijntje 
Om de geluidshinder van mobiele koel-
groepen op trailers te beperken, is er bin-
nen de terreinen van BelOrta op bepaalde 
locaties de mogelijkheid om trailers op 
elektrische voeding aan te sluiten. Hierdoor 
kan op deze locaties het gebruik van pe-
troleumgevoede koelmotoren beperkt 
worden. Dit betekent een bonus voor het 
milieu in het kader van reductie van de 
CO² -uitstoot. Bovendien veroorzaakt de 
elektrische voeding geen geluidshinder. 

Het vergt natuurlijk enige discipline van 
de gebruikers om de trailers ‘in het stop-
contact’ te steken maar BelOrta tracht 
deze duurzame en buurtvriendelijke op-
lossing zoveel mogelijk te stimuleren.
Wij denken dat het gebruik van elektrisch 
aangedreven koelgroepen op trailers in de 
toekomst alleen maar zal toenemen. Vooral 
vanuit de optiek van nachtverlading en 
-belevering van stadswinkels is voorkomen 
van lawaai een belangrijk aandachtspunt. 

Onze retailklanten geven aan dat zij hier 
toekomstgericht aan werken en wij volgen 
graag dit voorbeeld. 

Het succes van elektronische facturatie
Het systeem van elektronische facturatie blijft een sterkhouder inzake reductie van 
papierverbruik. Met een deelnamepercentage van 45 % bij de kopers en 39 %  bij de 
producenten bereiken we nu reeds een mooie score; maar we blijven actief inzetten om 
nog beter te doen. Dankzij de elektronische e-invoicing kunnen we sneller en efficiën-
ter communiceren, zowel met klanten als met telers. Bovendien betekent deze manier 
van werken een fikse vermindering van portkosten en van manuele verwerkingskosten. 
Een mooi voorbeeld van win-win. 

MVO-charters 
Onze afdelingen in Borgloon, Sint-
Katelijne-Waver en Zellik kregen van 
VOKA het MVO-charter uitgereikt 
omdat ze hun actiepunten voor 2014-
2015 met succes volbracht hadden.

MVO-charter voor onze 
afdeling in Borgloon

MVO-charter voor onze afdeling in Sint-Katelijne-Waver

Uitreiking MVO-
charter Limburg

MVO-charter voor onze afdeling in Zellik
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Bewuste keuze  
voor klimaatneutraal drukwerk
Als duurzame onderneming willen we op alle vlakken van onze bedrijfsvoering zo 
bewust mogelijk te werk gaan. Ook voor ons drukwerk zochten we een nieuwe partner. 
Dichtbij eigen deur vonden we een drukker met uitgebreide milieuattesten. Hij maakt 
voor ons klimaatneutraal drukwerk, zoals dit duurzaamheidsrapport. 

53520-1502-1005

NEUTRAAL
BEDRIJF

Constante 
aandacht 
voor correcte 
afvalsortering
BelOrta blijft inzetten op intern in-
zamelen en afvoeren van gescheiden 
afvalstromen. Met aandacht voor 
preventieve scheiding en tijdelijke 
verzameling, gevolgd door ophaling 
door gespecialiseerde bedrijven voor 
verdere verwerking, krijgt het cradle-
to-cradleprincipe een praktische in-
vulling. Onze medewerkers worden 
door wekelijkse boodschappen op 
de mededelingsschermen en -borden 
aangemoedigd om mee te werken 
aan het verlagen van de hoeveelheid 
afval en het gescheiden inleveren van 
reststromen.

Inleverpunt voor AgriRecover-ophaling 
Met AgriRecover werd opnieuw een succesvolle campagne opgezet voor de ophaling 
van verpakkingen van phytoproducten. Dit jaar konden ook vervallen producten in-
geleverd worden. Zowel leden-telers als landbouwers konden op de veilingsite terecht 
voor deze inlevering. Door onze samenwerking met AgriRecover bewijzen we een 
dienst aan de telers en doen we bovendien een bijzondere bijdrage aan de systematisch 
selectieve inzameling van specifieke afvalstromen.
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Zuinig en verantwoord waterverbruik

BelOrta schenkt permanent aandacht aan optimaal (her)gebruik van water. Waar 
mogelijk proberen we opgevangen regenwater te gebruiken. Grondwater kent eerder 
beperkte toepassingen en leidingwater wordt ingezet waar nodig omwille van voedsel-
veiligheidsredenen. Nieuwe investeringen dienen maximaal potentiele verbeteringen te 
initiëren. De grafiek van het waterverbruik over de jaren heen is een goede weergave hoe 
door doordacht beleid er een opmerkelijke en structurele daling inzake waterverbruik 
werd gerealiseerd. BelOrta houdt in de planning en uitvoering van investering rekening 
met toepassing van “ Best Beschikbare Technologiën” zodanig dat er structurele verbe-
teringen worden gerealiseerd.
De grafiek waterverbruik over de jaren heen en voor en na belangrijke investeringen 
illustreert deze aanpak zeer duidelijk.
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Aandacht voor alternatieve energie
Zonnepanelen

2013 2014 2015

Totaalproductie	zonnepanelen	(kwh) 4 326 298 kwh 5 216 801 kwh 5 655 800 kwh

%	elektriciteit	uit	hernieuwbare	bronnen 26% 28% 29%

Verspreid over de sites beschikt BelOrta in totaal over  28.798 zonnepanelen. Zoals 
blijkt is de productie over  de laatste 3 jaren in stijgende lijn en zorgt ervoor dat bijna 
30 % van ons totaal energieverbruik komt uit hernieuwbare (zonne) energie. Belangrijk 
daarbij is eveneens dat er een maximale aanwending van deze stroom op locatie wordt 
nagestreefd. Dit betekent dat de energie uit de zonnepanelen gebruikt wordt voor 
inhouse aanwending zoals : verlichting, domotica, kantoorapparatuur, etc...

WKK bij telers

2013 2014 2015 2016

Telers 129 134 127 127

Vermogen	 233 251 242 248

Met WarmteKracht Koppeling ( WKK ) streven onze leden glastuinders naar een 
optimalisatie van energie in warmte en elektriciteit en benutting van de CO² binnen 
het bedrijf. Het aantal telers met toepassing van WKK blijft stabiel terwijl de totaal 
productiecapaciteit lichtjes stijgt. Bovendien moet aangegeven dat ook hier inspan-
ningen gebeuren om de opgewekte elektriciteit ter plaatse te gebruiken en kenden we 
in 2015 een fikse uitbreiding van belichte teelten. 
Met deze 248 MW opgewekte stroom doen we ongeveer de helft van de nucleaire 
centrale Doel 1.

CNG
Het CNG tankstation op de site van Sint-Katelijne-Waver blijft operationeel. We 
hopen dat het een groeiend succes zal kennen en dat er een eventuele uitbreiding en 
verzwaring van de compressorcapaciteit meer  mogelijkheden voor bevoorrading van 
vrachtwagens kan gerealiseerd worden. 

De site Zellik mocht gastheer zijn voor de plechtige ingebruikname van het nabij-
gelegen CNG tankstation. Onder het toeziend oog van Vlaamse ministers Weyts en 
Turtelboom demonstreerden onze grotere klanten hoe CNG-toepassingen voor vracht-
wagens (zowel als brandstof maar ook voor de aandrijving van de koelunits) mogelijk-
heden bieden voor de nabije toekomst. Vooral nachtbevoorrading van stadswinkels 
komt hierbij in de kijker omdat er duidelijk minder geluidshinder gegenereerd wordt 
door CNG-voertuigen.
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Onze Lemoncherry, een  
Internationaal gesmaakte innovatie 

Met het frisse nieuwe tomaatje 
Lemoncherry namen we deel 
aan het prestigieuze innovation 
award georganiseerd door en ter 
gelegenheid van de mondiale 
Fruit Logistica beurs in Berlijn. 
Met een mooie tweede plaats 
wist BelOrta deze innovatie 
in de internationale kijker te 
plaatsen en kreeg ook onze 
veiling als dusdanig een sterke 
internationale uitstraling.

Onderzoek en ontwikkeling, 
motor voor vooruitgang
ER IS NIETS ZO BOEIEND ALS EEN POSITIEVE STEMPEL DRUKKEN OP DE TOEKOMST. 

DAAROM STEUNEN WE ONDERZOEK EN GELOVEN WE IN INNOVATIE.

Wakati is een innovatieve, duurzame, kostenefficiënte en eenvoudige oplossing voor het be-
waren van groenten en fruit in tropische regio’s. Arne Pauwels is de uitvinder, promotor en 
drijvende kracht achter deze technologie. Op zijn vraag initieerde BelOrta een ingenieursthesis 
die onderzoek deed naar technische verbeteringen en verklaringen inzake de werking van deze 
eenvoudige maar efficiënte manier van bewaring van groenten en fruit, en dus het voorkomen 
van voedselverliezen in tropische gebieden. BelOrta stelde graag zijn netwerk, kennis en groen-
ten ter beschikking om deze ingenieursthesis tot een goed einde te brengen.

Steun en betrokkenheid bij Wakati

BelOrta werkt voor onder-
zoek en ontwikkeling ook 
samen met: 
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Kinderen bewust maken van het gevaar van 
de “dode hoek”. Hiervoor werken we graag 
samen met lokale scholen en politie.

Samen werken aan een  
veiliger en groener verkeer 

VERKEERSVEILIGHEID IS EEN ZAAK 

VAN ALLE WEGGEBRUIKERS. OMDAT 

TRANSPORT EEN BELANGRIJK GEGEVEN 

IS VOOR DE DISTRIBUTIE VAN ONZE 

VERSE PRODUCTEN, WERKEN WE VOL 

OVERTUIGING MEE AAN EEN VEILIG 

VERKEER. EN EEN GROENER! WANT 

BINNEN ONS BEDRIJF PROMOTEN WE 

DE FIETS.

Fietsexamen lagere scholen  
Sint-Katelijne-Waver
Verkeersveiligheid en veilig samen de baan op is zowel voor de zwakke weggebruiker 
als de (vrachtwagen)bestuurder een element van levensbelang. In samenwerking met 
de federale en lokale politiediensten stelden wij infrastructuur en ondersteuning ter 
beschikking van het lager onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op hun fiets-
examen op de openbare weg. “ Echte “ agenten in uniform brengen de kinderen op 
didactische wijze in contact met mogelijke verkeerssituaties. Op een speelse manier 
figureren voetgangers , fietsers en automobilisten ( in trapauto’s) in een mobiel verkeer-
spark  in bijna levensechte situaties. De politieagenten laten ook hier hun gezag gelden 
en treden streng op bij zware overtredingen.
 In totaal waren 232 leerlingen van de scholen uit de omgeving betrokken in deze 
opleidingssessies. Zij legden allen een geslaagd rijexamen af. Onze felicitaties gaan 
daarbij niet alleen naar de leerlingen maar tevens naar de leerkrachten en de betrokken 
politieagenten die dit project tot een succes hebben gebracht.
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Allemaal 
op de fiets!
BelOrta promoot de fiets, zo-
wel als vervoersmiddel voor het 
woon-werkverkeer als voor interne 
verplaatsingen op de sites zelf. We 
steunden in 2015 opnieuw met 
veel plezier het BelOrta-team dat 
deelnam aan de 1000 km van Kom 
Op Tegen Kanker. En voor de echte 
BelOrta-fietsers is er de enige echte 
fietstenue; hoogkwalitatieve fiets-
kledij voor weer en wind en toch 
flitsend.

Verkeersopleiding telers 
Telers zijn ook vaak bestuurder van hun eigen vrachtwagens. Ze moeten dus regelmatig 
bijscholingen volgen inzake vakbekwaamheid. In samenwerking met bevoegde lesge-
vers en gespecialiseerde organisatoren organiseerde BelOrta in 2015 op verschillende 
locaties bijscholingscursussen. Er waren 14 sessies. In totaal namen 207 leden-telers 
deel aan de opleiding die telkens  een volle dag duurde. 

We hebben de bijscholing uitvoerig gepromoot onder onze leden. Met deze investering 
willen we immers méér doen dan bijdragen aan de wettelijke verplichtingen waaraan 
de bestuurder moet voldoen; we hopen ook bij te dragen aan meer verkeersveiligheid, 
zowel voor bestuurder als zwakke weggebruikers.

Naast deze theoretische en praktische opleidingen organiseert BelOrta eveneens mo-
gelijkheid voor de aangesloten telers om de medische geschiktheidskeuringen tijdig te 
ondergaan.
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Bouwen aan goede relaties 
en een open dialoog

EEN ORGANISATIE IS GEEN EILAND 

OP ZICH. BELORTA WIL EEN GOEDE 

BUUR EN EEN GOEDE PARTNER ZIJN. 

IN NAAM VAN ALLE LEDEN DIE WE 

VERTEGENWOORDIGEN, WENSEN WE 

MET AL ONZE STAKEHOLDERS OPEN 

EN CONSTRUCTIEVE CONTACTEN TE 

ONDERHOUDEN. 

Contact en overleg op lokaal  
en provinciaal vlak
BelOrta wil nauw contact houden met de lokale gemeenschappen en gemeente- en 
stadsbesturen waar we actief zijn. Regelmatig overleg met gemeentelijke adviesraden 
zoals milieuraad, verkeersraad, Gecoro en landbouwraad vinden we daarom heel be-
langrijk. Maar ook ad hoc vergaderingen met betrekking tot gebruikersverenigingen 
van industriezones, overleg met besturen inzake specifieke aanpassingen aan verkeer en 
toegangswegen, openingen van activiteiten in de rand of de onmiddellijke omgeving 
van veilingterreinen zijn telkens gelegenheden om met de lokale en provinciale overhe-
den in contact en overleg te treden.

Jongeren zijn de toekomst. Ook in onze sector. BelOrta 
tracht dus voeling te houden met alle niveaus van het 
onderwijslandschap.

• PTS Campus Mechelen wist in 2015 de titel van 
Strafste School in de wacht te slepen na een werve-
lende wedstrijd die georganiseerd werd door radio 
MNM. We stuurden meteen onze felicitaties naar de 
leerlingen, leerkrachten, het personeel en de directie 
van deze school die lid is van BelOrta. 

• Vlajo geeft een stevige boost aan de ondernemingszin 
en ondernemende competenties van jong talent in 
Vlaanderen. Met ondernemers voor de klas wil men 
het bedrijfsleven tot in de klassen van het secundair 
onderwijs brengen. BelOrta werkt graag mee aan deze 
opleidings- en informatiesessies en kan vanuit zijn 
coöperatieve aanpak een minder gekende vorm van 
ondernemen bijbrengen aan de volgende generatie 
van ondernemers.

• Nu de opleiding industrieel ingenieur geïntegreerd 
wordt in de universiteiten (vroeger ‘hoger onderwijs’), 
zoeken de onderwijsinstellingen contacten en inbreng 
van het bedrijfsleven. BelOrta is blij en vereerd om te 
mogen bijdragen aan deze inclinatieoefening voor de 
afdelingen Bio campus Geel binnen de KU Leuven.

Verrijkende contacten met middelbare scholen en universiteiten
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Bezoeken van scholen en  
socioculturele groepen

Locatie 2015

Aantal groepen Sint-Katelijne-Waver 113

Borgloon 77
Totaal 190

Aantal personen Sint-Katelijne-Waver 3004

Borgloon 2930

Totaal 5934

Tijdens de bezoeken krijgt de consument toelichten bij de herkomst 
van zijn groenten en fruit. Ook het belang voor de lokale economie 
en tewerkstelling in de productie en toelevering komt daarbij aan bod. 
Uiteraard staat het verkoopsysteem , de coöperatie als werkmodel en een 
bezoek aan het distributiecentrum in het middelpunt van de agenda. 
Maar ook het belang van groenten en fruit in een gezond en gevarieerd 
dieet komt aan bod.

Een goede verstandhouding met je buren is belangrijk. Zowel privé als in het bedrijfsle-
ven. Daarom nodigden we ook in 2015 buurtbewoners uit voor een bezoek en overleg. 
Deze keer waren het de bewoners van de Vestinglaan. Met de lopende bouwwerken aan 
de productloods en de geplande bouw op Veiling zuid waren er voldoende agendapunten 
om de bewoners over te informeren. We brachten plaatsbezoeken aan de bouwsite en de 
percelen op Veiling Zuid zodat onze buren ten velde konden zien hoe de werken evolueren. 
Uiteraard werd er voldoende tijd uitgetrokken voor overleg. Dat resulteerde onder andere 
in afspraken om de verkeersstromen op de veilingterreinen aan te passen. 

Buren van de Vestinglaan op bezoek

Groenten voor  
kabinetsmedewerkers 
Op vraag van Vice-Eerste minister Kris Peeters zorgt 
BelOrta op wekelijkse basis voor een gevarieerd en ge-
zond aanbod aan groenten en fruit voor de kabinetsme-
dewerkers. Een gezond tussendoortje draagt bij tot de 
werksfeer. En bovendien brengen we op deze manier de 
lokale producten van onze telers onder de aandacht van 
medewerkers en bezoekers op het kabinet van de Vice-
Eerste minister.
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Van mei tot oktober liep in Milaan de we-
reldtentoonstelling. Thema van deze editie 
was “Voeding”. Met BelOrta namen we deel 
aan enkele provinciale initiatieven. Op die 
manier konden wij onze producten ook in 
de kijker zetten op deze wereldmanifestatie. 
In het Belgisch paviljoen toonde de provincie 
Vlaams-Brabant fragmenten van onze be-
drijfsfilm om Vlaams-Brabant als bakermat 
van streekeigen groenten en fruit te pro-
moten; en samen met de belangrijkste voe-
dingsbedrijven uit de provincie Antwerpen 
namen we ook deel aan ‘de Antwerpse dag’ 
op de wereldtentoonstelling. Met groenten 
en fruit aangeleverd door BelOrta creëerden 
de chefs van kok school PIVA een pallet van 
lekkere en gedurfde gerechtjes. Het ganse ini-
tiatief zorgde voor een sterke promotie van de 
groenten en fruit van BelOrta als basis voor 
culinaire hoogstandjes.

Boerderij in de stad 
Op 28 mei werd de Grote Markt van Mechelen ingepalmd door “Boerderij in de stad”, de pop-
up boerderij van Groene Kring. Meer dan 1 300 kinderen uit Mechelse basisscholen konden er 
kennismaken met levende dieren, tractoren, groenten, fruit en alles wat het moderne land- en 
tuinbouwbedrijf te bieden heeft. Ze kregen een woordje uitleg van leden van Groene Kring 
en eindejaarstudenten van PTS Campus Mechelen afdeling tuinbouw. Samen met de tuin-
bouwstudenten van PTS Campus Mechelen mochten de kinderen ook zelf groenten planten; 
het potje kregen ze meer naar huis. BelOrta steunde met veel plezier dit succesvolle initiatief.

Aanwezigheid op wereldtentoonstelling Milaan
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Enthousiaste deelname aan  
Week van de Groentestreek
Naar jaarlijkse traditie is BelOrta gastheer voor het starte-
vent van de Week van de Groentestreek. Enkele duizen-
den wandelaars en fietsers startten hun tocht vanop de 
veilingsite voor een bezoek aan de tuinbouwregio en en-
kele tuinbouwbedrijven. Terug op het startpunt konden 
zij terecht op een infobeurs inzake toerisme in de groen-
testreek. Samen met de organisatie maken wij ons klaar 
om in 2016 de 20ste editie van dit event te organiseren.

Deelname aan netwerkevents voor land- en tuinbouw
Ook binnen de tuinbouw en de landbouw 
is netwerken zeer belangrijk. In 2015 
waren we gastheer voor twee externe net-
werkevents.
Agribusinessclub is een netwerkorganisa-
tie voor agrarische erfbetreders en organi-
seerde op 30 april een gesmaakt event voor 

haar leden in de gebouwen van BelOrta. 
Voor een flink aantal deelnemers uit de 
veeteelt en landbouwsektor was deze eerste 
kennismaking met een tuinbouwcoöpera-
tie een leerrijke ervaring
Op 17 november was het dan de beurt aan  
de AGF-Kennisdag. De AGF-Kennisdag 

wordt georganiseerd door het dagelijks 
nieuwsmedium AGF.nl. Het event is een 
uitstekend netwerkevenement voor de 
Belgische en Nederlandse AGF-handel. 
Het was de eerste keer dat dit evenement 
buiten Nederland georganiseerd werd.
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FAO : jaar van de pulses met  
overzicht aanbod BelOrta 

2016 Internationaal Jaar van de Peulvrucht

Met het “Internationaal Jaar van de 
Peulvrucht” brengen de Verenigde Naties het 
belang van deze groente onder de aandacht. 
Peulvruchten vormen een rijke diversiteit in 
het aanbod maar steeds met een laag vet-, 
maar hoog vezel- en voedingsgehalte. Ook 
voor ontwikkelingslanden zijn ze belangrijk, 
omdat de teelt weinig water vereist en dik-
wijls door kleine boeren gekweekt wordt.
Alhoewel de VN in strikte zin alleen droog 
geoogste peulvruchten zoals kikkererwten, 
linzen en bonen bedoelt, sluiten wij graag 
aan bij dit initiatief om het rijke gamma aan 
peulvruchten in ons groenteaanbod in de 
kijker te zetten. 
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