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EDITO
Lokaal verankerde inzet gekoppeld aan  
globale doelstellingen
Met dit duurzaamheidsrapport willen wij u naar ondertussen goede jaarlijkse gewoonte een overzicht 
geven van tal van activiteiten waar we, naast de dagelijkse gang van zaken, bijzondere aandacht en  
zorg voor hebben. 

Duurzame ontwikkeling krijgt, in al zijn vormen en deelaspecten, een groeiende en mondiale aandacht. 
Daarom kiezen we ervoor om onze duurzaamheidsactiviteiten te kaderen binnen de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (zie BelOrtaReport 2017 omtrent de SDG’s of Sustainable Development 
Goals). Onze lokaal verankerde inzet voor mens, maatschappij en milieu koppelen we dus aan de 
globale doelstellingen met betrekking tot 5 duurzaamheidsankerpunten: mensen, planeet, welvaart, 
vrede en partnerschap. De 17 SDG’s en hun 169 subdoelstellingen zijn daartoe een geschikte leidraad.

Ook het vijfjarig bestaan van BelOrta brengen we in dit rapport onder de aandacht. De tijd gaat snel. 
Het was dan ook nuttig en aangenaam om met leden-telers en personeelsleden stil te staan bij deze eerste 
mijlpaal. Even terugkijken op onze jonge geschiedenis maar vooral vooruitkijken naar de nabije en 
verdere toekomst. In dit nummer blikken we even terug op enkele van deze feestelijke momenten.

Voor de coöperatie/producentenorganisatie is participatief bestuur een belangrijk aandachtspunt.  
We blijven daarvoor refereren naar de ICA (International Co-operative Alliance) principes die  
inspraak en democratische controle prioritair benadrukken. 

2018 was ook een belangrijke democratische mijlpaal binnen de werking. Op 24 mei waren er 
bestuursverkiezingen en installeerden we een nieuwe bestuursploeg.

Over al deze elementen en nog zoveel meer brengen wij u in dit BelOrtaReport 2018 graag verslag uit. 
We wensen u veel leesgenot.

Chris De Pooter Philippe Appeltans
Directeur Directeur
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SDG’s als leidraad voor onze werking

De 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’) van de Verenigde Naties vormen een leidraad voor 
het aspect duurzaamheid in de werking van BelOrta. In deze tabel vindt u een overzicht van alle acties die we in 2018 ondernamen voor elke 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling. Over een aantal van die actiepunten (aangeduid in rood) geven we in dit verslag wat meer uitleg. 

Wenst u meer info over een van onze actiepunten? 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Voor meer info over de SDG’s, kijk op www.sdgs.be
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SDG  BelOrta 2018

• Democratische verkiezingen en 
overlegorganen

• Interne diversiteit en gelijke 
kansen

• Opslag en hergebruik regenwater 
voor poetsen, koelen en sanitair

• Engagement in internationale 
waterprojecten

• Infiltratiezones regenwater

• Productie alternatieve energie
• Less CO2 studie BEO toepassing
• Energiebesparing met 

snellooppoorten
• Studie windenergie 

• Groenten en fruit voor personeel 
en bezoekers 

• Interne communicatie 
• Happy@BelOrta project

SDG  BelOrta 2018

• Ondersteuning acties  
Warmste Week

• Sociale economie Soepproject 
• Ethisch verantwoord 

debiteurenbeleid

• Gratis groenten en fruit voor  
75 sociale organisaties 

• Kookboek met Depot Margo
• Soepproject Arbeidskansen - 

Sociale economie
• Deelname ‘Responsibly Fresh’ 

duurzaamheidsproject 

• Fietsen voor Kom Op Tegen 
Kanker

• Loopevenement Dwars  
door Mechelen

• Nature Urban Trail - Lopen door 
de veiling in Borgloon

• Primeurverkopen ten voordele 
van goede doelen

• EHBO-opleidingen voor leden 
en personeel

• Ereprijs BelOrta HoGent
• Opleiding personeel en gidsen - 

levenslang leren
• Jongerenforum
• Samenwerking PTS Mechelen-

Boom en CLW
• BelOrta Leerstoel KU Leuven
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SDG  BelOrta 2018

• Verkeersveiligheid toegangen
• Veiligheid voetgangers in de 

loodsen
• Investeren in geluiddempende 

maatregelen
• Asbestvrij bedrijf

• Studie tewerkstelling kansen-
groepen

• Pendelfonds en e-bike promotie
• Verkeersveiligheid voor fietsers 

(dode hoek)
• Verkeersopleiding rijbewijs C

• Charter bio-aardappelen
• Telersbevraging  

‘Responsibly Fresh’
• Duurzaam grondstoffenbeleid: 

recyclage containerpark
• Deelname AgriRecover op alle sites

• Participatie VLEEN project 
Limburg

• In-house gebruik alternatieve 
energie 

• Relightning gebouwen met zone-
sensoren

SDG  BelOrta 2018

• Wadi’s en openvijveropvang 
regenwater

• Gescheiden stroom regenwater en 
vuilafscheiders

• Ornithologen aan het werk op 
BelOrta

• Uitbreiding groene buffers

• Beleidsnota’s BelOrta 
• Versterking sociale dialoog
• Gedefinieerde BelOrta missie, visie 

en waarden 
• Behoorlijk bestuur en participatie 

in adviesraden

• Externe contacten en bezoeken
• BelOrta ondernemer voor de klas
• Beleidsnota samenwerking met 

derden
• Coöperatie en participatie



Doelstelling 1: Geen armoede 

Actiepunt BelOrta:  
Ondersteuning acties de Warmste Week

Traditioneel is de week voor Kerstmis de “Warmste Week”, een 
nationale actieweek voor het goede doel.

Iedereen kent en erkent de waarde van deze overkoepelende aanpak. 
Ook onze leden-telers, klanten en andere stakeholders schrijven 
hun actie voor het goede doel graag in binnen het concept van de 
Warmste Week. Zeker de editie 2018 sprak onze sector aan met het 
motto “Soep voor de Warmste Week”. Tijdens de Warmste Week 
waren er bijna dagelijks initiatieven waarbij BelOrta stakeholders 
hun sponsoringspakket gebruikten voor de aanmaak en verkoop van 
soep ten voordele van een goed doel. BelOrta stelde de voorziene 
groentepakketten met veel plezier ter beschikking van de initiatief-
nemers.

Actiepunt BelOrta:  
Sociale organisaties en voedselbanken

BelOrta heeft ook in 2018 de samenwerking met sociale organisaties  
verdergezet en versterkt om niet verkochte groenten en fruit ter 
beschikking te stellen van behoeftigen. In dialoog met de sociale 
organisatie werd gezocht naar mogelijke verbeteringen in de logis-
tieke flow teneinde toe te laten om meer en snellere doorstroming 
te realiseren.

Opnieuw werden belangrijke volumes groenten en fruit opgenomen 
door de sociale organisaties die er steeds weer een nuttige bestem-
ming kunnen aan geven. Het blijft de doelstelling van BelOrta om 
de aangevoerde groenten en fruit maximaal te bestemmen naar 
humane consumptie  uiteraard bij voorkeur binnen het normale 
commerciële circuit maar daar waar nodig via aanwending in de 
sociale omgeving.

Actiepunt BelOrta:  
Soepproject voor minderbedeelden

Twee jaar geleden werkten we met SENSE en de Provincie 
Antwerpen aan een project voor Antwerpse scholen: “Supersoep”. 
De ervaring die we toen opdeden, kwam goed van pas bij de voorbe-
reiding, uitwerking en opstart van een nationaal gelijkaardig project 
van de POD maatschappelijke integratie. 

De oproep van POD maatschappelijke integratie kreeg meerdere 
projectaanvragen als reactie. Uiteindelijk werd er gekozen voor het 
project ingediend door de vzw Arbeidskansen/Trabajo uit As. Hun 
opdracht bestond erin om in een tijdsbestek van 6 maanden een 
hoeveelheid van 26.000 liter soep aan te maken en te verdelen/
verkopen aan minderbedeelden. 

Net zoals bij “Supersoep” werden de groenten aangekocht via 
BelOrta en dit aan prijzen net boven de ophoudwaarde van de klok. 
De bereiding van de soepen gebeurde via sociale tewerkstelling en 
ook de verkoop aan minderbedeelden werd aan zeer sociale prijzen 
gerealiseerd. 

Vermijden van voedseloverschotten, hogere marktwaarde dan de op-
houdprijs realiseren, kansarmen integreren in het arbeidscircuit en 
gezonde voeding aan sociale prijzen aanbieden aan rechthebbenden: 
al deze positieve, maatschappelijk belangrijke waarden en doelstel-
lingen kwamen samen in de uitvoering van dit unieke project. 

6    BELORTA

PEOPLE



Actiepunt BelOrta: Kookboek Depot Margo

De samenwerking met Depot Margo (een sociaal distri-
butieplatform in Diepenbeek) kreeg in de loop van het 
jaar de nodige aandacht. De transporten naar Diepenbeek 
van groenten vanuit BelOrta Sint-Katelijne-Waver en van 
bijkomend aangekocht fruit vanuit BelOrta Borgloon 
werden verder uitgebouwd.

De verdeling van deze groenten en fruit werd onder-
steund door de publicatie van een speciaal kookboek. 
Jana Hindrix en Ruth Vanderheyden, beiden student 
Voedings- en Dieetkunde aan de UCLL, maakten als 
afstudeerwerk een receptenbundel aangepast aan het 
seizoensaanbod van groenten. Studenten van het 7de 
Specialisatiejaar Publiciteit en Illustratie van KTA2 
Villers Hasselt zorgden voor een aantrekkelijke lay-out 
om het gebruik van de bundel te stimuleren.

Depot Margo slaagde erin om meer dan 1.000 bundels 
te verdelen.

Doelstelling 2: Geen honger 

Doelstelling 3: Goede gezondheid en welzijn 

Actiepunt BelOrta: Fietsen voor Kom Op 
Tegen Kanker (KOTK) 

De BelOrta fietsploeg is een vaste waarde in de vierdaagse 
fietstocht KOTK. De ploeg wordt zowel financieel als 
logistiek ondersteund door BelOrta. BelOrta betaalt het 
inschrijvingsgeld en zorgt voor de logistieke en materiële 
ondersteuning op de fietstochten zelf. 
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Actiepunt BelOrta:  
Loopevenement Dwars door Mechelen

Ook dit jaar was BelOrta met een ruime delegatie aanwezig 
op het loopevenement “Dwars door Mechelen”. De BelOrta 
deelnemers waren herkenbaar aan hun BelOrta loopoutfit. 
Velen onder hen kwamen goed getraind aan de start dankzij 
de gezamenlijke trainingssessies die voorafgaand werden ge-
organiseerd. Na de geleverde inspanning wachtte een verfris-
sing in de BelOrta tent op de Grote Markt.

Actiepunt BelOrta:  
Primeurverkopen ten voordele van goede doelen

Naar jaarlijkse gewoonte koppelt BelOrta de primeurverkopen 
van groenten en fruit aan de ondersteuning van een relevant maat-
schappelijk goed doel. Hierbij wordt gekozen voor goede doelen 
met een breed draagvlak gekoppeld aan lokale verankering. In 
2018 konden we deze goede doelen een mooi bedrag toestoppen:

• fruit: de Migo®-actie ten voordele van Cliniclowns bracht 
10.000 euro op.

• groenten: de primeurverkoop van asperges zorgde voor 
een sponsorbedrag van 6.400 euro ten voordele van de 
Damiaanactie.

• zachtfruit: de braambesactie ten voordele van Zorgtehuis  
‘Ter Heide’ bracht 2.500 euro op.

Actiepunt BelOrta:  
EHBO-cursussen voor leden-telers en personeel

Ook in 2018 organiseerde BelOrta EHBO-opleidingen, samen met 
de beroepsorganisaties. Vooral leden-telers en ook enkele BelOrta 
personeelsleden namen daaraan deel.

De nadruk lag dit jaar op mogelijke vergiftiging door chemische 
stoffen, waardoor deze opleiding ook meetelde als bijscholing voor 
de fytolicentie. 

Deze tabel geeft een overzicht van het aantal deelnemers:

locatie Aantal deelnemers
Sint Katelijne Waver 209
Borgloon 83

totaal 292
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Doelstelling 4: Kwaliteitsonderwijs 

Actiepunt BelOrta:  
Organisatie van interne opleidingen 

Informatiesessies voor onze
bedrijfsgidsen

Onze bedrijfsgidsen zijn belangrijke ambassadeurs van 
BelOrta. Zij ontvangen bezoekers, staan hen te woord en 
leiden hen rond op onze sites. In 2018 namen onze gidsen 
bijna 5.000 bezoekers onder hun vleugels (zie tabel p.22).

Het is dan ook belangrijk om deze geëngageerde dames en 
heren te informeren over het reilen en zeilen van de veiling. 
Tijdens de opleidingssessie worden niet alleen de wettelijke 
en lastenboekmatige vereisten toegelicht, maar krijgen zij ook 
toelichting bij de evolutie van omzet en gamma, belangrijke 
investeringsprojecten, duurzaamheid en milieuaspecten. 
Uiteraard is er telkens voldoende tijd voor overleg en  
discussie. Tijdens de drie informatiesessies mochten we  
16 deelnemers verwelkomen. 

Informatiesessies over 
duurzaamheid   

Om het kaderpersoneel te informeren en te betrekken bij ons 
MVO-beleid werden 3 infosessies georganiseerd. Onze me-
dewerkers kregen een woordje uitleg over de actiepunten die 
BelOrta opneemt in het kader van het VCDO charter. Met 
35 deelnemers mochten we een ruime delegatie verwelkomen.

Actiepunt BelOrta:Ereprijs BelOrta aan de HoGent

Aan de HoGent stelt BelOrta een Ereprijs BelOrta ter beschikking 
voor het beste bacheloreindwerk in relatie tot duurzame groente- of 
fruitteelt. In het academiejaar 2017-2018 ging deze ereprijs naar 
Bruno Willemijns voor zijn uitstekende bachelorproef over verschil-
lende monitoringstechnieken van de tomatengalmijt. Dit thema 
heeft een belangrijke waarde voor onze leden tomatentelers en 
Bruno slaagde erin om dit op uitmuntende wijze in zijn bachelor-
proef uit te werken. 
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Actiepunt BelOrta: Samenwerken met scholen

Voorzitterschap PTS 
Mechelen-Boom
Voor BelOrta is onderwijs, naast onderzoek, een belangrijke pijler 
om de toekomst van de telers en de sector te ondersteunen. Met 
het invullen van het voorzitterschap van PTS Mechelen-Boom 
staan we mee aan de basis van sterk verankerd secundair onderwijs. 

Actiepunt BelOrta: Jongerenforum

Het Jongerenforum van BelOrta heeft als doel om de communicatie 
tussen jonge telers onderling en tussen jonge telers en BelOrta te 
verbeteren. In 2018 organiseerde het Jongerenforum verschillende 
activiteiten, zowel op verplaatsing als op BelOrta zelf. Een zeer ge-
smaakte activiteit op verplaatsing betrof het bezoek op 27/02/2018  
aan Octinion een jong technologiebedrijf gespecialiseerd in het ont-
werpen en bouwen van onder andere plukrobots. Met de toelichting 
en demonstratie van verregaande arbeidsautomatisatie kregen de 
leden van het jongerenforum een indruk hoe de arbeidsorganisatie 
op hun bedrijven er in de toekomst zou kunnen uitzien. 

Op 18 oktober vond er een editie van het Jongerenforum plaats op 
onze site in Sint-Katelijne-Waver. Tijdens een lezing van voetbal-
coach Francky Dury konden onze jonge producenten kennismaken 
met zijn visie over hoe je het maximum potentieel aan talent uit 
medewerkers kan halen, zonder daarbij het teamaspect uit het oog 
te verliezen. Na deze informatieve sessie volgde een comedyshow 
van Jeron Dewulf, bekend van het populaire tv-programma ‘Foute 
Vrienden’.

Het werd telkens een succes. Er bestaat duidelijk een ruim draagvlak 
om de toekomst van BelOrta regelmatig samen te brengen in een 
informeel overlegorgaan.

Studenten ondersteunen

BelOrta krijgt het hele school- en academiejaar door tal 
van vragen om mee te werken aan papers, stagerapporten, 
eindwerken, studies, …. In de mate van het mogelijke gaan 
we graag in op die vragen voor zoverre er een directe relatie 
is met veiling- of telergerelateerde onderwerpen. Waar 
toepasselijk, gaan we uiteraard de bevindingen van de eind-
werken ook toetsen aan onze dagelijkse bedrijfsvoering. En 
waar nuttig en nodig brengen we ze in de praktijk.

Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het project van de 
UGent over recyclageverpakkingen. Zes studenten voerden 
voor het leervak co-creatie een studie uit over duurzaam-
heid inzake recyclage van verpakkingen. Door het ont-
werpen en gebruiken van logo’s denkt men duidelijkheid 
te creëren hoe verpakkingen correct kunnen verzameld en 
gerecycleerd worden. Onderlinge contaminatie zou het 
verwerkingsproces immers kunnen verstoren. Hun systeem 
werkten zij uit door de introductie van duidelijke en mak-
kelijk begrijpbare logo’s.
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Doelstelling 5: Gendergelijkheid

Actiepunt BelOrta: Verkiezingen raad van bestuur 

Op 24 mei 2018 vonden binnen BelOrta bestuursverkiezingen plaats. Met een maxi-
mum van 20 telers in de raad van bestuur en een gegarandeerde vertegenwoordiging 
van teelten en regio’s is voor de volgende drie jaar invulling gegeven aan de democra-
tische vertegenwoordiging en besluitvorming. Binnen de raad van bestuur stelden de 
leden-bestuurders hun voorzitter en ondervoorzitters aan. Bovendien werden de voor-
zitterschappen van Productieadviesgroepen (PAG’s) en Teleradviesgroepen (TAG’s) 
toegewezen.

Samenstellingen PAG’s en TAG’s voorzitterschappen

Fruit PAG
Aardbei Guido NEVEN voorzitter

Hardfruit Danny RASKIN voorzitter
Zachtfruit Peter DE DEYN * voorzitter

Groenten
Bloemkool Koen DE WIT voorzitter
Courgette Koen DE WIT voorzitter

Knolvenkel Paul CORNELIS voorzitter
Komkommer Peter NOUWS voorzitter

Paprika Didier ALGOET voorzitter
Pompoen Paul CORNELIS voorzitter

Prei Paul CORNELIS voorzitter
Sla en slasoorten  

onder glas Robin VAN APERS voorzitter

Sla, Alt. Sla en  
ijsbergsla Paul CORNELIS voorzitter

Spruiten Koen DE WIT voorzitter
Tomaat Dirk UYTTERHOEVEN voorzitter
Witloof Johan MAGNUS voorzitter

*: tot algemene vergadering 16/05/2019

Fruit TAG
Kersen Patrick GROVEN voorzitter

Groenten
Andijvie & krulandijvie Bert DE KEYSER voorzitter

Asperges Marja VAN DESSEL voorzitter
Aubergine Marja VAN DESSEL voorzitter

Bio Koen  
VAN HAUTEGHEM voorzitter

Rucola Bert DE KEYSER voorzitter
Tomaat Jonge Teelt Marja VAN DESSEL voorzitter

Veldsla Bert DE KEYSER voorzitter
Witte Selder ROBIN VAN APERS voorzitter
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Doelstelling 6:  
Schoon water en sanitair

BelOrta hecht veel belang aan duurzaam beheer van water en toe-
gang tot sanitair. Bij de bouw van loodsen werd en wordt rekening 
gehouden met een maximale opvang van regenwater. Onder de 
loodsen gebruiken we waterkelders voor de opgang van het regen-
water dat dan gebruikt kan worden voor lokale toepassing zoals 
water voor reinigingsdoeleinden, koelwater , water voor voeding van 
sprinklerinstallaties , enzovoort.

Bij elke loods hoort een tussenbuffer voor de brandveiligheidsinstal-
laties die gevoed worden vanuit de regenwaterbassins.

Bij nieuwbouwprojecten zoals Veiling Zuid in Sint-Katelijne-Waver 
en Boeshoven in Borgloon worden de regenwaterreserves ook 
gekoppeld aan het sanitair. In een bedrijf gespecialiseerd in verse 
voeding moet er zeer veel aandacht gaan naar beschikbaarheid van 
sanitaire voorzieningen. Hierbij realiseren we de twee acties van 
SDG doelstelling 6 namelijk duurzaam beheer van water en toegang 
tot sanitair. 

Onze visie en beleid inzake wateropvang en sanitair worden telkens 
ook meegenomen in de toelichting aan buitenlandse delegaties die 
BelOrta bezoeken in het kader van Noord Zuid werking. Het is in 

deze belangrijk dat ook in onze bedrijfsvoering er aandacht is voor 
spaarzaam omgaan met natuurlijke grondstoffen zoals regenwater. 

Met de aanleg van waterbekkens voorzien we in een geleidelijke 
afvoer van oppervlakte water maar met de nodige aandacht voor 
maximale stockage. Met de aanleg van de WADI en het voorzien in 
zones voor infiltratie in de oppervlakte waterlopen op de veilingter-
reinen besteden we ook de nodige aandacht aan de mogelijkheid 
voor infiltratie ter aanvulling van de grondwaterreserves.
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Doelstelling 7: Betaalbare en duurzame energie
Doelstelling 13: Klimaatactie

Bij de aangesloten telers blijven de WKK installaties (warmtekracht-
koppeling) zorgen voor de productie van flink wat elektrische ener-
gie. Die komt via het publieke net ter beschikking van de bevolking. 
Over 2018-2019 noteerden we een kleine daling in zowel het aantal 
telers met WKK als inzake de geleverde energie. Er dient daarbij reke-
ning gehouden met de omschakelingsgolf die tijdens dit en volgende 
jaren gaande is door hernieuwing van het motorenbestand.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal telers 3 54 127 127 128 124 119

Vermogen in mW 2 24 242 248 250 252 245

Bij BelOrta zorgde het zonnepanelenpark voor een hogere pro-
ductie van energie. Het record aantal uren zonneschijn in 2018 
is hiervan de verklaring. Niettemin konden we de geproduceerde 
zonne-energie ook dit jaar weer maximaal en lokaal aanwenden. 
De zonnepanelen op  onze daken en de energieverbruikers in de 
gebouwen zelf zijn aan elkaar gekoppeld zodat we meer dan 90% 
van de opgewekte energie ter plaatse benutten in domotica, burotica 
of verlichtingstoepassingen. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kwh 
productie 4.326.298 5.216.801 5.655.800 5.464.980 5.227.300 5.634.427

% elec. uit 
hernieuw-
bare 
energie

26 28 29 27 22 22

Het Less CO2 team: Chris Blockx (coördinator), Jeroen Nagels (masterstudent) en 
Ellen Dierckx, Lisa Pottie , Michelle Van Hoeck (bachelorstudenten economie).

Actiepunt BelOrta:  
Medewerking aan Less CO2-projecten 

Dankzij het Less CO2-project van de KU Leuven en VOKA worden 
we betrokken bij onderzoekstrajecten waarbij technologische ver-
nieuwende ideeën worden getoetst aan hun technische en financiële 
haalbaarheid. Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver neemt het 
engineeringonderdeel voor zijn rekening en Campus Antwerpen het 
economische facet.

In het academiejaar 2017-2018 werkte Jeroen Nagels als master 
ingenieursstudent samen met bachelor economie studentes Ellen 
Dierckx, Lisa Pottie en Michelle Van Hoeck aan het BEO project 
(Boorgat Energie Opslag). Zij zochten naar een mogelijkheid om via 
tijdelijke ondergrondse stockage van koelwarmte een buffer te vor-
men tussen zomer- en wintervraag naar warmte voor de gebouwen.

FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN 
CAMPUS DE NAYER 

 

 

 

Warmterecuperatie uit een industriële koelinstallatie  Project Less CO2 VOKA 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

Promotor: dr. ir. M. Van Dessel 
Co-promotor: Dhr. Luc Peeters 

Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van master of Science in de industriële wetenschappen:  Energie 

Academiejaar 2017-2018 

Jeroen NAGELS 

Actiepunt BelOrta:  
Energie besparen dankzij 
snellooppoorten  

Om energieverlies te beperken (zowel warmte in de winter 
als koude in de zomer), investeert BelOrta consequent in 
snellooppoorten. Door het veelvuldig in- en uitrijden van 
vrachtwagens van telers en door de interne bewegingen van 
vorkheftrucks tussen de verschillende afdelingen, kan er heel 
wat energie onnodig uitgewisseld worden. Snellooppoorten 
hebben een zeer hoge openingssnelheid en vlotte sluiting, 
aangestuurd door middel van sensoren. Daardoor blijven de 
poorten niet onnodig lang openstaan. Bovendien zorgt een 
vlotte doorstroming van het verkeer ook voor tijdswinst in de 
logistieke processen. 
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Doelstelling 8:  
Eerlijk werk en economische groei

Actiepunt BelOrta:  
Tevreden werknemers dankzij Happy@BelOrta

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van BelOrta lanceerden we 
het project Happy@BelOrta. De bedoeling was om de betrokken-
heid van het personeel te consolideren, de communicatie te verster-
ken en initiatieven omtrent gezondheid te promoten. 

Daarom werden volgende activiteiten opgestart en uitgewerkt: 

• Lanceringsevent 
Bij de start van Happy@BelOrta werd het personeel uitgenodigd 
op een lanceringsevent. Daar werd het eerste nummer van 
het nieuwe personeelsblad uitgereikt. Bovendien werd er ook 
toelichting gegeven over de nieuwe lease policy voor fietsen en 
kon men gezellig bijpraten bij een natje en een droogje. 

• Personeelsblad Happy@BelOrta 
Het nieuwe personeelsblad Happy@
BelOrta is speciaal ontwikkeld als 
communicatietool tussen bedrijf 
en personeel. Terwijl het bedrijfsin-
foblad BelOrtaNews zich specifiek 
richt naar leden-telers en externe sta-
keholders, brengt Happy@BelOrta 
interviews met collega’s, familiaal 
nieuws en duiding met betrekking 
tot de interne werking.  

• Ontbijt met de directie 
Om de communicatie en het overleg tussen alle geledingen 
van het personeel en de directie meer informeel te organiseren, 
ontmoetten personeelsleden (in groepjes van 12) de directieleden 
tijdens een ontbijtsessie. Zo kwamen - in een meer relaxte sfeer 
- werk gerelateerde onderwerpen aan bod die niet noodzakelijk 
binnen een stringente of wettelijke agenda gevat zijn. 

• Bezoek aan PSKW 
Voor de geïnteresseerden organiseerden we een werkbezoek 
aan het Proefstation voor de Groenteteelt waarbij onderzoekers 
toelichting gaven bij de lopende onderzoeksprojecten en waarbij 
er uiteraard ruim tijd was voor uitwisseling van ideeën. Een 
gesmaakt initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kinderfeest   
Ook het familiale aspect werd niet vergeten in het Happy@
BelOrta project. Met een reuze kinderfeest werden gezinnen 
uitgenodigd om in een gezellige sfeer te genieten van een hapje 
en een drankje. Met ‘Bumba’ en ‘Maya De Bij’ als verrassings-
gasten zorgden we voor een onvergetelijke dag voor de kleinsten; 
samen op de foto met hun grote helden vormt een blijvende 
herinnering aan dit geslaagd Happy@BelOrta event.

Het kinderfeest bracht op 25/11/2018 groot en klein  
samen op de veiling.
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Actiepunt BelOrta:  
Stimuleren van gezonde voeding bij 
personeel en bezoekers

 
Vanuit BelOrta willen we gezonde voeding 
aanmoedigen door het permanent ter beschik-
king stellen van (seizoens)fruit en groenten in 
de kantoren en de refters. Ook aan de onthaal-
balie kunnen wachtende bezoekers kennisma-
ken met de gezonde BelOrta snacks. Dat wordt 
duidelijk geapprecieerd

Actiepunt BelOrta: Continu evalueren en verbeteren

 
Keurmerken, voedselveiligheid, duurzaamheid, sociale aandachtspunten, … Zowel op bedrijfsniveau als op het niveau van onze leden-telers 
wordt ons engagement gestaafd door deze certificaten, uitgereikt na regelmatige controles door externe auditoren en evaluatoren. Tal van 
deze lastenboeken werden extern ge-audit in 2018 en kregen verlenging van geldigheid.

highres logo
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Doelstelling 9:  
Industrie, innovatie en infrastructuur

Actiepunt BelOrta: Werken aan verkeersveiligheid op 
BelOrta site Sint-Katelijne-Waver

Naar aanleiding van de afwerking van de toegang tot de BelOrta 
site via Veiling Zuid - de nieuwe baan kreeg de toepasselijke naam 
Hoveniersstraat - werd nagedacht over de herschikking van de inrit 
aan de Mechelsesteenweg en de verbetering/verduidelijking van de 
verkeersstromen op de grote parking. Met een duidelijke belijning 
moet vermeden worden dat er kriskras door elkaar verkeersstromen 
ontstaan. Ook de openingstijden van de inrijpoorten werden aan-
gepast. 

Actiepunt BelOrta:  
Heraanleg wegenis VEM / Vestinglaan

Langsheen de Vestinglaan en ter hoogte van de BelOrta gebouwen 
is geïnvesteerd in de vernieuwing van de weg met een meer geluid-
dempende bedekking. Terzelfdertijd werd er door de aanleg van een 
extra groene strook van struiken en bomen een verdubbeling van de 
groene buffer met de tuinen van de Vestinglaan gerealiseerd.

Actiepunt BelOrta: Wandelstroken in loodsen voor verhoogde veiligheid

BelOrta ontvangt heel wat bezoekers die kennis wensen te ma-
ken met onze werking en onze infrastructuur (zie tabel p.22). 
Om de veiligheid van de bezoekers te optimaliseren en de dage-
lijkse werking op de veiling zo min mogelijk te verstoren, werden 
wandelstroken afgebakend binnen de loodsen in Sint-Katelijne-
Waver. De bedoeling is uiteraard dat de bezoekers, onder leiding 
van een BelOrta bedrijfsgids, de afgebakende route volgen. Zo 
kunnen ze een gestructureerd en veilig parcours afleggen van aan 
het keursas, via de afleverzones naar het DC. Van daar steken ze 
door richting verpakkingsafdeling. 
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Actiepunt BelOrta: Bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling

BelOrta werkt samen met tal van wetenschappelijke instellingen en 
organisaties die kunnen bijdragen aan de ondersteuning en verduur-
zaming van zowel de productiemethodieken, rassenkeuze, de bewa-
ring, als de logistieke processen binnen de groente- en fruitsector.

De samenwerking omvat niet alleen strikt wetenschappelijk onder-
zoek. De aandacht gaat zeker ook uit naar relevant en direct imple-
menteerbaar praktijkonderzoek.

Met de proefstations blijft de intense samenwerking zowel op om-
kaderend vlak als inhoudelijk een toegevoegde waarde, zowel voor 
BelOrta als bedrijf als voor onze leden-telers. Regelmatig overleg 
met enerzijds telers en anderzijds onderzoekers brengt BelOrta in 
polepositie om snel en doeltreffend in te spelen op praktijkpro-
blemen en de transitie te maken naar het gericht en kwaliteitsvol 
zoeken naar oplossingen. 

Actiepunt BelOrta:  
Bouwen aan een sterk merk

In 2016 startten we met allerlei campagnes om het nieuwe merk 
BelOrta bekend te maken bij de consument. Met resultaat! Uit 
onderzoek blijkt dat onze naamsbekendheid gestegen is van 
8% (eind 2015) naar 60% (eind 2018). In Vlaanderen ligt de 
bekendheid zelfs op 73%. Om die verhoging te verkrijgen, 
werd er onder meer ingezet op tv-spotjes, social media, radio, 
wedstrijden op de winkelvloer, sampling, advertenties en hippe 
nieuwe verpakkingen. 

Zowel tijdens de zomer- als de kerstvakantie was BelOrta bij-
voorbeeld aanwezig in verschillende Plopsaparken. Bezoekers 
kregen een heerlijk stuk groente of fruit toegestopt na hun 
bezoekje aan het park. Een gezonde afsluiter van een fantastische 
familiedag! 

      BELORTA    17

PROSPERITY



Doelstelling 10:  
Ongelijkheid verminderen

Actiepunt BelOrta:  
Inventarisatie van de tewerkstelling van kansengroepen bij BelOrta leden 

Naar aanleiding van de problematiek inzake de tewerkstelling van 
PWA-werknemers uit Wallonië op Vlaamse tuinbouwbedrijven 
organiseerde BelOrta een enquête bij de aangesloten leden.

Met de resultaten van deze enquête werd een duidelijk overzicht 
verzameld van de impact van PWA-tewerkstelling en de eventuele 
impact van beperkende maatregelen op zowel de arbeidskansen 
van werknemers als de beschikbaarheid van personeel op de 
bedrijven. Deze actie en de maatschappelijke gevolgen kregen 
ruime aandacht zowel binnen als buiten de sector.
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Actiepunt BelOrta:  
Ondersteuning voor verkeerseducatie 

Verkeersopleiding dode hoek

Samen met de cel verkeerseducatie van de politiezone Bodukap zet 
BelOrta zijn schouders onder opleidingen voor fietsers ter preventie 
van dodehoekongevallen. In 2018 konden we met een primeur uit-
pakken. De dodehoekopleidingen voor scholieren zijn al enkele ja-
ren een vast agendapunt in onze duurzaamheidsaanpak, maar vanaf 
2018 hebben we de doelgroep uitgebreid met senioren. We hebben 
immers alle infrastructuur ter beschikking en bovendien stijgt het 
fietsgebruik bij senioren. Daarom betrekken we deze gebruikers-
groep nu ook bij de opleidingen. 

2016 2017 2018
scholieren 220 270 310
senioren - - 50

totalen 220 270 360

Rijopleiding voor telers

Rijvaardigheid blijft een belangrijk aandachtspunt in ons oplei-
dingsaanbod voor onze leden-telers. Samen met Agrocampus zorgen 
we ervoor dat al onze leden makkelijk toegang hebben tot oplei-
dingssessies. We zorgen ervoor dat er op elke BelOrta site een ruim 
aanbod aan diverse onderwerpen geprogrammeerd kan worden. Het 
aantal sessies op site Sint-Katelijne-Waver werd opgetrokken tot 5 
en we konden voor het eerst ook sessies aanbieden op site Borgloon. 
De tabel hierbij geeft een overzicht van het aantal deelnemers, en dit 
over de twee voorgaande jaargangen.

Aantal sessies Aantal deelnemers
2017 2018 2017 2018

Sint Katelijne 
Waver 3 5 54 91

Zellik 2 2 24 21
Borgloon 2 25

totalen 5 9 78 137

Doelstelling 11:  
Duurzame steden en gemeenschappen

 
Actiepunt BelOrta: Acties om fietsen te stimuleren 

E-bike projecten

BelOrta diende een dossier in bij het Pendelfonds. In het lijvige 
dossier deden we vernieuwende voorstellen, zowel naar promo-
tie van fietsgebruik als voor infrastructuur. Toch werd onze 
aanvraag omwille van de beperkte budgettaire middelen van de 
overheid niet gehonoreerd. Desalniettemin werkten we verder 
aan het promoten van het gebruik van (elektrische) fietsen en 
dit zowel voor woon-werkverkeer als met een eerste pilot voor 
een e-bike in de BelOrta fietsenpool. 

Het BelOrta fietsleaseplan noteerde in zijn eerste werkjaar een 
duidelijk succes met 75 lease-overeenkomsten.

Daarnaast werkte BelOrta ook mee aan de intergemeentelijke 
promotie van e-bike aankopen door inwoners uit de IGEMO 
gemeenten. Belangstellenden konden meerdere types van fiet-
sen komen uittesten op een afgesloten parcours op de BelOrta 
parking. Zowel de testrijders als de organisatoren waren tevre-
den over de demodag. Er werden niet minder dan 43 bestel-
lingen voor elektrische fietsen genoteerd.
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Doelstelling 12:  
Verantwoorde consumptie en productie

Actiepunt BelOrta:  
Ondertekening charter bio-aardappelen 

BelOrta schrijft zich graag in voor het project “Versnelde transitie 
naar robuuste biologische aardappelteelt”. Samen met een ganse 
reeks partners uit de biologische aardappelketen - van toeleveraars 
van plantgoed, over onderzoek, tot telers, landbouworganisaties, 
verpakkers, groothandel en retail - ondertekende BelOrta op 9 juli 
2018 een convenant om actief te participeren in de transitie van 
de aardappelketen. Doelstelling is om het aandeel van Fytoftora-
resistente en andere robuuste rassen tegen 2021 te laten groeien 
tot 100% van het ganse biologische aardappelsortiment voor de 
Vlaamse markt. Dit uiteraard op voorwaarde dat deze rassen aan de 
gevraagde kwaliteitseisen voldoen. Hiertoe zullen deze robuuste ras-
sen actief gepromoot worden en neemt BelOrta deel aan het jaarlijks 
overleg georganiseerd binnen dit convenant.

Actiepunt BelOrta:  
Telersbevraging Responsibly Fresh 

Responsibly Fresh is een label voor duurzame, lokaal geteelde groen-
ten en fruit. Het werd opgericht in 2012. BelOrta werkte actief 
mee aan de enquête met betrekking tot een tussentijdse stand van 
zaken van het actieplan Responsibly Fresh. Alle actieve telers vulden 
anoniem de online enquête in. De resultaten werden op nationaal 
niveau verwerkt door het VBT. Op 14/06/2018 werden ze plechtig 
overhandigd aan Vlaams Minister Schauvliege. Dit gebeurde bij 
BelOrta teler Primato in Putte.

Doelstelling 13: 
Klimaatactie
Zie pag 13 combinatie met doelstelling 7

Guy Pittoors, minister Joke Schauvliege, Kevin Pittoors en 
Chelsey Kenis.
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Actiepunt BelOrta:  
Beleidsnota’s uitwerken en implementeren

BelOrta heeft heel wat raakvlakken en relaties met externe derden, zowel privaat als publieke diensten. Teneinde eenduidigheid en uniformiteit in 
de beleidslijnen en dagelijkse aanpak te creëren werden een aantal beleidsnota’s uitgewerkt en geïmplementeerd. Een eerste beleidsnota betreft de 
sponsoring van goede doelen. Met dit document brengen we klaarheid in procedures en besluitvorming voor wat betreft de BelOrta sponsoring 
van goede doelen. Dat we een mooie reeks van goede doelen ondersteunen mag blijken het actiepunt “Primeurverkopen ten voordele van goede 
doelen“ (zie pagina 8). 

Een andere beleidsnota betreft de aanpak inzake gastheerschap voor externe organisaties en hun initiatieven op terreinen of in gebouwen van 
BelOrta. Ook hier wensen we klaarheid en eenduidigheid van werkwijze te creëren zowel voor de interne besluitvorming als voor de externe 
vraagsteller. Een mooi voorbeeld van dit type van samenwerking kan je vinden op pagina 19 waar we verslag uitbrengen van het e-bike event.

Actiepunt BelOrta: Aanleg geluidsberm containerpark

Aansluitend aan het BelOrta containerpark en als verlenging van 
de bestaande groene berm richting Veiling Zuid investeerden we in 
de aanleg van een bijkomende groene berm. De berm en de erop 
aangebrachte beplanting geeft opnieuw een extra groene zone op 
de veilingterreinen en zorgt tevens voor een extra geluidsdemping.

Doelstelling 15: 
Leven op het land

Doelstelling 16:  
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Actiepunt BelOrta:  
Terreinen opengesteld voor ornithologen 

Dat er op de terreinen van BelOrta naast heel wat econo-
mische activiteit ook flink wat fauna en flora aanwezig is, 
valt misschien minder hard op maar is wel realiteit.

Enkele ornithologen ontdekten de rijke variatie aan vogels 
die de veilingterreinen gebruiken als nest- of broedplaats. 
In 2018 werkten we met hen samen om enig zicht te krij-
gen op de populatie en om hen toe te laten de vogels te rin-
gen en te tellen. Van de kleine plevier konden 9 pulli (pas 
uitgekomen jongen) uit 3 nesten geringd worden, voor de 
kievit betrof het 30 pulli van 9 koppels en de scholekster 
was met twee koppels en 3 pulli vertegenwoordigd. De or-
nithologen waren blij verrast zowel omtrent deze gevonden 
aantallen als over de prettige samenwerking met BelOrta.
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Doelstelling 17:  
Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Actiepunt BelOrta: 
Ervaringen als ondernemer  
en coöperatie delen 

Binnen ons beleid van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen schrijven 
we ons ook elk jaar in voor het project 
“Ondernemers voor de klas”. Dit geeft 
ons de mogelijkheid om jonge mensen 
nauwer in contact te brengen met tuin-
bouwproductie als ondernemersvorm. 
Daarnaast leggen we ook de nadruk op 
de vele mogelijkheden die de coöperatie 
als samenwerkingsvorm heeft. 

Het zijn altijd boeiende gesprekken met 
jonge mensen die vaak voor het eerst 
kennis maken met het reilen en zeilen in 
de tuinbouwsector. Zij kennen meestal 
wel de tuinders in hun streek of refereren 
naar de loodsen en serres in hun dorp 
maar de duiding omtrent de praktische 
werking en de maatschappelijk toege-
voegde waarde is vaak een onbekende. 

Actiepunt BelOrta: Externe bezoekers ontvangen en informeren

De groepsbezoeken in schoolverband of met socio-culturele organisaties blijven een 
vaste waarde in ons aanbod. Dank gaat hiervoor naar de inzet van onze bedrijfsgid-
sen die de bezoekers met hart en ziel informeren over de werking van BelOrta en de 
mooie groenten en fruit die we voor hen toegankelijk maken. Ook in 2018 mochten 
we opnieuw bijna 5.000 bezoekers ontvangen.

LOCATIE 2016 2017 2018
AANTAL 
GROEPEN SKW 101 108 110

BORGLOON 58 63 50
TOTAAL 159 171 160
AANTAL 
BEZOEKERS SKW 2711 2538 2780

BORGLOON 2149 1968 2061
TOTAAL 4860 4506 4841
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Naast de socioculturele bezoeken en de schoolbezoeken passeren er 
jaarlijks ook heel wat “officiële” delegaties de revue. Buitenlandse 
collega’s, handelsdelegaties, ambassadeurs, ministers, gouverneurs, … 
noem maar op; allen vinden ze hun weg naar BelOrta.

Meestal zijn de bezoeken georganiseerd door officiële instanties of zijn 
het vervolgcontacten van onze activiteiten op buitenlandse beurzen of 
via internationale contacten.

      BELORTA    23



Duurzaamheid BelOrta 2018  
in 10 cijfers

Omzet groenten  
& fruit:

450 miljoen euro

Verkeersopleiding 
dode hoek:

360 deelnemers

Cursus EHBO-
deelnemers:

292

WKK installaties:
119 telers die samen 

245 mW hebben 
geproduceerd 

Productie groene energie: 
In 2018 heeft ons zonne- 

panelenpark 5.634.427 kWh  
geproduceerd 

Rijopleiding  
telers:

137 deelnemers   

In-house  
gebruik van  

groene energie:
>90%  

BelOrta  
lease fietsen: 

75 stuks  

Aantal  
actieve leden:

1180 leden  

Externe bezoekers:
160 groepen goed  

voor samen  
4841 bezoekers
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