
DUURZAAMHEIDSRAPPORT | 2019

REPORT



INHOUD

Colofon 
BelOrtaReport - Duurzaamheidsrapport 2019 is een uitgave van BelOrta.

Werkten mee aan deze editie: 

Philippe Appeltans, Luc Peeters, Glenn Sebregts, Nick Schelkens, Jan Van der Auwera, Inge Vermeylen, 

Glenn Philips, Werner Vertommen, Wim Hubrechts, Marc Cools, Yves Souvereyns, Magalie Fraiponts, 

Ianthe Verlinden

Eindredactie: Glenn Sebregts & Wim Hubrechts

Verantwoordelijke uitgever:

Philippe Appeltans, Directeur BelOrta cv

Mechelsesteenweg 120, 2860 Sint Katelijne Waver

Overname zonder schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever is niet toegestaan. 

Het BelOrta Duurzaamheidsrapport 2019 wordt met aandacht voor vorm en inhoud samengesteld. 

Desondanks is de redactie niet verantwoordelijk voor eventueel onjuiste of onvolledige berichtgeving.

BelOrtaReport - Duurzaamheidsrapport 2019 is een bijlage bij BelOrtaNews editie april 2020

 

53520-1502-1005

Edito ..........................................................................................................................p. 3

5 strategische pijlers als rode draad doorheen  
ons duurzaamheidsrapport ..................................................................................p. 4

Maatschappelijk engagement ..............................................................................p. 5

Welzijn werknemers  ...........................................................................................p. 10

Producentgerichte acties  ...................................................................................p. 13

Energie, omgeving & infrastructuur  ...............................................................p. 16

Innovatie & procesverbetering  ........................................................................p. 20

Wordt verwacht in 2020 .....................................................................................p. 24

2    BELORTA



EDITO
Samen sterk voor een verbazend plezante  
én duurzame wereld
Beste lezer,

Wie groenten en fruit zegt, zegt BelOrta. Want BelOrta, da’s ‘de tuin van Europa’. Meer dan 
1.000 telers zorgen voor een uitgebreid assortiment met meer dan 170 groenten-, fruit- en 
kruidensoorten – allen lokaal geteeld en dus heerlijk vers. Zo’n 400 personeelsleden – verspreid 
over onze afdelingen in Sint-Katelijne-Waver, Borgloon en Zellik – zien erop toe dat deze 
verrukkelijke groenten en fruit dagelijks de weg tot uw bord vinden.

Sinds de oprichting van BelOrta, ondertussen 7 jaar geleden, staat duurzame ontwikkeling 
centraal in het waardenkader van onze onderneming. Als organisatie voor en door 
onze producenten behoeft het geen betoog dat de zorg voor omgeving, medemens en 
samenleving als een cruciale leidraad doorheen onze activiteiten loopt. Concreet vertaalt 
dit zich in 5 strategische thema’s – in casu “Maatschappelijk engagement”, “Welzijn 
van werknemers”, “Producentgerichte acties”, “Energie, omgeving & infrastructuur” en 
“Innovatie & procesverbetering”. Elk van deze thema’s is geënt op één of meerdere van de VN 
Ontwikkelingsdoelstellingen (waarover later in deze uitgave meer).

Naar jaarlijkse gewoonte bundelen wij alle initiatieven die het afgelopen jaar de revue 
passeerden in dit kader in ons BelOrta Report.

Ik wens u alvast veel leesplezier.

Philippe Appeltans
Directeur

      BELORTA    3



Maatschappelijk
engagement 

Welzijn 
werknemers

Producentgerichte 
acties

Energie, omgeving & 
infrastructuur

Innovatie & 
procesverbetering

In september 2015 keurde de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties een ambitieus nieuw plan voor wereldwijde duur-
zame ontwikkeling goed, met als veruitwendiging 17 Sustainable 
Development Goals (SDG’s). Deze ontwikkelingsdoelen weerspie-
gelen de drie kernfacetten van duurzame ontwikkeling (economie, 
ecologie en het sociale aspect) en kunnen onderverdeeld worden in 
vijf spilthema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Duurzaam ondernemen is verankerd in de bedrijfsvoering van 

BelOrta. Gedreven door de overtuiging dat we de sterkste bij-
drage aan duurzame ontwikkeling kunnen leveren als we focussen 
op de domeinen waarin we de grootste meerwaarde kunnen reali-
seren, selecteerden we vijf strategische pijlers. Elk van deze hoek-
stenen herbergt de meest relevante SDG’s. Je kan ze terugvinden 
in bovenstaande figuur. 

Zoals u ziet, komen verschillende SDG’s terug in meerdere kern-
thema’s. Al deze thema’s zijn dan ook onlosmakelijk verbonden. 
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Pijler 1
Maatschappelijk 
engagement

BelOrta is – naast handelaar, zakenpart-
ner en werkgever – ook buurman. Elke rol 
brengt aparte verantwoordelijkheden met 
zich mee. Wij streven ernaar elk van deze 
verantwoordelijkheden – zowel binnen als 
buiten onze corebusiness – ten allen tijde in 
ogenschouw te nemen. 
Als coöperatie van, voor en door meer dan 
1.000 leden-telers komen we dagelijks in 
contact met een veelheid aan omgevings-
stakeholders. Deze band zetten we in de kij-
ker tijdens onze deelname aan Open Bedrij-
vendag 2019. Onder de noemer “Producent 
ontmoet consument” zorgden onze produ-
centen voor een warm onthaal voor meer 
dan 8.000 bezoekers. 
Groente- en fruitteelt is een ambacht die 
een schat aan ervaring, expertise en toewij-
ding vereist. Dit verhaal werd in detail uit de 
doeken gedaan door onze telers. Bovendien 
werden onze producten van eigen bodem 
in de schijnwerpers gezet aan de hand van 
een breed aanbod gezonde en overheerlijke 
hapjes.
De maatschappelijke betrokkenheid van 
BelOrta beperkt zich uiteraard niet enkel 
tot het informeren en inspireren van de 
consument. We ondersteunen bijvoorbeeld 
ook goede doelen, werken mee aan kwali-
teitsvol onderwijs en opleiding en dragen 
bij aan initiatieven om armoede en hon-
gersnood te bestrijden. In wat volgt, gaan 
we dieper in op enkele van onze projecten 
in deze domeinen.

BelOrta verankert 
haar centrale rol in de 

fruitstreek
De stad Borgloon mag zich – als thuisbasis van de BelOrta 
fruitafdeling – met recht en rede het hart van de fruitstreek 
noemen. De hechte band tussen BelOrta en stad Borgloon 
werd in de kijker gezet met de heropening van het gloed-
nieuwe Fruitbelevingscentrum, mede gefinancierd door 
BelOrta. Sinds april 2019 kunt u daar terecht om zowel het 
vruchtbare verleden als de fruitige toekomst van de streek te 
ontdekken aan de hand van een heleboel leuke en leerrijke 
belevingsmodules. 
BelOrta staat centraal in een groot deel van deze activitei-
ten. Zo kunt u via de veilsimulator uw talent als koper ont-
dekken en zelf proberen een fictieve lading fruit te kopen 
aan de best mogelijke prijs. Verder wordt via een levensgrote 
beeldwand het hele verhaal van BelOrta Borgloon uit de 
doeken gedaan, kunt u via interactieve beeldschermen de 
veilingwerking ontdekken en nog zo veel meer. 

Veilig op de baan in  
de vrachtwagen

Crescendo CVO, het Centrum voor Volwassenenonderwijs 
in Mechelen, startte in september 2019 met een opleiding 
tot vrachtwagenchauffeur. De transportsector smeekt om 
geëngageerde chauffeurs en kan in dit kader steun vanuit 
alle hoeken gebruiken. 
Ook BelOrta heeft voor haar logistieke af- en aanvoer flink 
wat transport nodig. Vandaar zetten we graag onze schou-
ders onder dit opleidingsinitiatief en speelden we met ge-
noegen gastheer voor de officiële voorstelling van deze op-
leiding op 17 mei. Ook in de toekomst zullen we dit project 
blijven steunen. 
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Primeurverkoop? Die vieren we 
graag samen

De primeurverkopen van onze verschillende seizoensproducten zijn elk jaar 
weer een heuglijk moment. Naar goede gewoonte delen we de vreugde graag 
met een lokale, zorgvuldig geselecteerde non-profitorganisatie. Aan groente-
zijde viel de eer van goededoelschenking traditiegetrouw te beurt aan het pri-
meurkistje witte asperges. BelOrta vulde het totaalbedrag van deze primeur-
verkoop aan tot € 5.000 en schonk de opbrengst aan ‘Beyond the Moon’ uit 
Schriek. Deze vzw biedt families met een ernstig ziek kind de gelegenheid om 
te genieten van een onvergetelijke, kosteloze vakantie in een kindvriendelijke 
omgeving. Zo kunnen deze gezinnen een zorgeloze tijd beleven, ver weg van 
ziekenhuizen en behandelingen. 
De primeurverkoop 2019 aan fruitzijde werd gereserveerd voor braambes-
sen. Op 17 april 2019 schonken we de volledige opbrengst van het pri-
meurkistje braambessen aan SBSO De Dageraad. Deze onderwijsinstelling 
biedt opvoeding, onderwijs en ondersteuning op maat aan voor leerlingen 
met een lichte, matig tot zware mentale beperking van 13 tot en met 21 

jaar. In de vestiging ‘OV4 oASSe’ te Hasselt begeleiden ze leerlingen met een nor-
male tot hoge begaafdheid die de diagnose autisme kregen of een fysische beperking 
hebben. De hoofddoelstelling is om samen met de ouders en externe diensten de 
talenten van de leerlingen te ontdekken en te ontwikkelen om hen zo maximaal 
mogelijk te laten integreren in de maatschappij.
Aan fruitzijde konden we in 2019 bovendien nog een tweede primeurschenking no-
teren. Onder het motto ‘Let’s smile together’ sponsoren we met onze Migo® peer de 
Belgische afdeling van CliniClowns. In november 2019 sloegen we voor het derde 
jaar op rij de handen ineen om in heel België een brede glimlach op kindergezichten 
te toveren. Voor elke Migo® die in ons land over de toonbank ging, werd een deel 
van de opbrengst gedoneerd aan CliniClowns. Dankzij deze donaties konden we 
aan het einde van de ‘happy month’ een cheque van € 10.000 overhandigen aan een 
apetrotse cliniclown Bruno, vertegenwoordiger voor de CliniClowns. 

BelOrta Cycling Team mee op pad in de 1.000 km  
voor Kom op Tegen Kanker

Elk jaar op Hemelvaart – reeds sinds 2010 – smeren de collega’s van 
het ‘BelOrta Cycling Team’ hun benen in voor de 1.000 km voor 
Kom op Tegen Kanker. Deze vierdaagse is een fantastisch initiatief 
om wetenschappelijk kankeronderzoek te ondersteunen. Gezonde 
voeding is uiteraard belangrijk in het gevecht tegen kanker. Bij 
BelOrta dragen we dat hoog in het vaandel. Als groente- en fruitvei-
ling kunnen we dan ook niet aan de kant blijven 
staan. In 2019 was het BelOrta 
fietsteam reeds voor de 9de 
keer op rij aanwezig op deze 
fietsvierdaagse. Het inschrij-
vingsgeld, evenals de logis-
tieke en materiële ondersteu-
ning op de fietstochten, neemt 
BelOrta voor haar rekening. 
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Samenwerking met wetenschappelijke instellingen  
ten dienste van telers en sector

Wetenschap en technologie ontwikkelen razendsnel. En ook de 
markt en de consumentenverwachtingen evolueren aan nooit 
geziene snelheden. Telers en producentenorganisaties moeten 
zich deze nieuwigheden eigen maken. Daarbij kunnen weten-
schappelijke onderbouwing en vertaling van nieuwe kennis naar 
praktijkimplementatie een belangrijke meerwaarde betekenen. 
In dit kader organiseerden de verantwoordelijken ‘Onderzoek 
groenten en fruit’ van BelOrta en onderzoekers van de KU Leu-
ven een gezamenlijk overleg. 
Met een nieuwe structuur en opstelling wil de KU Leuven vol-
doende kritische massa samenbrengen om klaar te staan voor de 
toekomst. Door overleg tussen de verschillende campussen in 
te voeren of onderzoekers op centrale locaties te concentreren, 
moeten de coördinatie en samenwerking verbeteren. Op deze 
manier willen we zowel de focus op praktijktoepassingen als 
fundamenteel onderzoek steeds meenemen. Contacten en over-
leg met instanties als BelOrta werken daarbij richtinggevend. 
Verder gaat de KU Leuven fors investeren in proefserres waar 
hoogtechnologische testen uitgevoerd kunnen worden. Zo zal 
er bijvoorbeeld onderzoek gebeuren naar het bepalen van het 
optimale pluktijdstip in functie van het vruchtmetabolisme en 
naar duurzame manieren van gewasbescherming. Ook nieuwe 
ziekten en plagen die de klimaatsveranderingen met zich mee-
brengen zijn aandachtspunten.
Koppelen van technische teeltcomponenten, teeltopvolging 
vanop afstand, omgaan met big data, … het is allemaal in volle 
ontwikkeling. Toch blijft ook leren uit het verleden belangrijk. 
Zo werkt de KU Leuven onder meer aan een genendatabank 
witloof en is er een tomatencollectie in opbouw.

Ook het bestaande onderzoek mogen we niet vergeten. BelOrta 
treedt daarbij op als co-financierder en wil ook een intermedi-

aire rol opnemen. Er moet een informatiestroom gerealiseerd 
worden tussen telers en onderzoek. BelOrta telers en personeel 
zullen nog sterker betrokken worden, bv. in overlegorganen van 
wetenschappelijke projecten en in de technische comités van 
proefstations. 
BelOrta en de KU Leuven gaan dus intensiever en op een meer 
structurele basis samenwerken. Dankzij onze nieuwe organisa-
tiestructuur kunnen onze divisies sneller inspelen op vragen van 
telers. En ook de link tussen het onderzoek en de praktijk wordt 
vlotter gemaakt. Want de impact van beslissingen in combinatie 
met de snelle veranderingen in de maatschappij, teelt, technolo-
gie en techniek laat niet veel speelruimte meer toe. BelOrta en 
de KU Leuven staan dus klaar voor vernieuwde impulsen van 
samenwerkingsimpulsen. 

Beperking geluidsoverlast voor buren
Elke economische 
activiteit heeft een 
invloed op de om-
geving en de buurt. 
Omwonenden van de 
verschillende BelOrta 
sites ondervinden 
vooral hinder van het 
transport dat eigen is 
aan onze logistieke ac-
tiviteit. Op verschil-

lende plaatsen wordt het lawaai van rijdende vrachtwagens en 
de werkende koelinstallatie op de vrachtwagens als storend er-
varen. BelOrta probeert deze hinder tot een minimum te beper-
ken door middel van verschillende maatregelen. Op de site van 
Sint-Katelijne-Waver werd een betonnen verharding vervangen 
door geluidsarme asfalt. De aarden geluidsberm met beplanting 

werd verlengd achter het containerpark en ter hoogte van de 
site Veiling Zuid. Nieuwe borden met pictogrammen moeten 
vrachtwagenchauffeurs duidelijk maken dat werkende koelin-
stallaties op de vrachtwagen niet toegelaten zijn op de veiling-
terreinen. Tot slot werd het lossen van aangevoerd product na 
20 uur verhuisd naar loskades die minder geluidshinder veroor-
zaken voor omwonenden. 
Ook in Borgloon werden de nodige borden geplaatst om duide-
lijk te maken dat draaiende koelinstallaties op vrachtwagens niet 
toegelaten zijn na 22 uur. Op twee plaatsen is er een elektrische 
aansluiting voorzien voor deze koelinstallaties. Hiermee wordt 
de geluidshinder sterk gereduceerd. Tot slot krijgen vrachtwa-
genchauffeurs het advies zich te parkeren op Boeshovenveld, 
verwijderd van de bewoning. Een groene zone rondom de nieu-
we leeggoedloods moet op termijn niet alleen zorgen voor de 
integratie van de loods in de omgeving, maar zal bovendien ook 
een geluidreducerend effect hebben. 
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BelOrta voor de klas

Met een belangrijke studie- of beroepskeuze in het vooruit-
zicht zitten jongeren met heel wat vragen - zoals: wat ver-
wachten bedrijven van afgestudeerden; welke vaardigheden 
zijn noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee te draaien 
en wat betekent ondernemerschap en ondernemer zijn nu 
precies? Niets zo spannend als al deze vragen rechtstreeks 
aan ondernemers en bedrijfsleiders zelf te stellen tijdens 
Vlajo Ondernemers voor de Klas. 
450 ondernemers en bedrijfsleiders verzorgen maar liefst 
550 gastlessen op secundaire scholen, hogescholen en uni-
versiteiten in gans Vlaanderen. Ook BelOrta was gastdo-
cent. In onze lessen legden we niet enkel de nadruk op de 
coöperatie als ondernemersvorm. We stonden eveneens 
stil bij de interne werking van BelOrta en bij onze kern-
activiteit, met name heerlijk verse en gezonde groenten en 
fruit van eigen bodem tot bij de consument brengen. In 
2019 was BelOrta te gast als gastlector in het Stella Maris 
Instituut te Merksem en het Sint-Ursula-Instituut in Onze-
Lieve-Vrouw-Waver. 

Verkeersopleiding  
dode hoek

Ook in 2019 vonden verschillende sessies verkeersopleiding 
plaats bij BelOrta. De focus lag dit jaar op dodehoekoplei-
dingen voor fietsers. Tijdens deze opleiding werd hoofdza-
kelijk gefocust op het theoretisch aspect om de deelnemers 
zo goed mogelijk voor te bereiden op hun fietsexamen op 
de openbare weg. Deze opleiding werd zowel aan scholieren 
als senioren aangeboden. 

Sponsoring: een hart 
voor sectorgebonden 

initiatieven en 
organisaties

BelOrta staat open voor naturasteun aan sectorgebonden 
manifestaties (waaronder organisaties van Landelijke Gilde, 
KLJ en FERM) en aan activiteiten waarbij actieve produ-
centen en personeelsleden betrokken zijn. Gezien het karak-
ter van onze bedrijfsactiviteit opteren wij logischerwijs voor 
productsponsoring. Zo zetten we het lekkers van bij ons van 
onze eigen producenten in de kijker bij het grote publiek en 
bezorgen we deelnemers aan quizzen, ledenfeesten,… over 
heel België een verbazend plezante snack en/of maaltijd. 
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Zero food waste 
en de strijd tegen 

hongersnood  
gaan hand in hand

Ook in 2019 bond BelOrta de strijd met hongersnood aan 
en zetten we de samenwerking met sociale organisaties inzake 
voedseloverschotten verder. Opnieuw gaven we belangrijke vo-
lumes groenten en fruit aan de sociale organisaties die er steeds 
weer een nuttige bestemming aan kunnen geven via distribu-
tieplatformen, sociale kruideniers of buurtrestaurants. 

Geëngageerde jongeren 
steken BelOrta een 

handje toe in het kader 
van YOUCA Action Day

YOUCA (YOUth for Change & Action), vroeger bekend 
als de Zuiddag, is een organisatie voor en door jongeren die 
leeftijdsgenoten stimuleert om samen te werken aan een 
duurzame en rechtvaardige samenleving. Dit doet ze door 
hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uit-
dagingen en door hen te ondersteunen in hun engagement. 
Deze betrachting concretiseert zich jaarlijks in de YOUCA 
Action Day, afgelopen jaar reeds aan haar 14de editie toe. 
Op donderdag 17 oktober engageerden jongeren doorheen 
heel België zich om één dag te gaan werken ten voordele 
van de verschillende YOUCA-projecten wereldwijd. Ook 
BelOrta had een werkplekje veil voor vier van deze geënga-
geerde jongeren. 

In de kijker in 2019: 
Foodsavers

Voedseloverschotten kunnen op verschillende manieren geher-
waardeerd worden. Een organisatie die de mogelijkheden op 
dit vlak onderzoekt en in de praktijk brengt, is het platform 
‘Foodsavers’. Deze Foodsavers zorgen voor een betere toegang 
tot verse en gezonde voeding via distributieplatforms, sociale 
kruideniers of buurtrestaurants. Foodsavers zorgen voor kwa-
litatief en lekker eten, op basis van  voedseloverschotten en 
nevenstromen én met aandacht voor mens, milieu en maat-
schappij.
Depot Margo hoort thuis in deze lijst van Foodsavers. Depot 
Margo verzamelt gezonde voeding, zoals fruit- en groente-
overschotten en verdeelt ze via hulporganisaties aan mensen 
in armoede in Limburg, o.a. in samenwerking met BelOrta. 
De dagverse groenteoverschotten van BelOrta Sint-Katelijne-
Waver en de appeloverschotten van BelOrta Borgloon worden 
naar Limburg vervoerd en aldaar verdeeld door Depot Margo.
Een tweede Foodsaver in nauwe samenwerking met BelOrta is 
de vzw Arbeidskansen. In 2019 bereidden ze verse soep op ba-
sis van onze groenteoverschotten en verdeelden ze deze door-
heen heel België via sociale organisaties. 
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BelOrta running  
team zet beste (loop)

beentje voor
Fruit en groenten van eigen bodem zijn de ideale vitami-
nebommetjes, dat weet ook ons BelOrta loopteam. Samen 
nemen ze deel aan verschillende Belgische loopwedstrijden 
en showcasen ze de kracht van BelOrta fruit en groenten als 
natuurlijke brandstof. In 2019 kon u onze lopers – herken-
baar aan hun BelOrta loopoutfit – onder meer spotten op de 
Bokrijk Run, Dwars Door Mechelen en de Nature Urban 
Trail in Borgloon. 

BelOrta waardeert 
input medewerkers,  

en dat loont
Het systeem van verbetervoorstellen is een belangrijke pij-
ler van ons intern kwaliteitsbeleid. BelOrta moedigt al haar 
werknemers aan om mee te brainstormen over de domeinen 
waarop het bedrijf een stapje vooruit kan zetten. Vorig jaar 
werd het beste voorstel per BelOrta site beloond met een 
cadeaucheque van € 150.
We maakten werk van een hernieuwd kader en geven voort-
aan ook een duurzaamheidsscore aan elk voorstel. Onder de 
in 2019 weerhouden suggesties vinden we o.a. het fietslea-
singbeleid (zie ook p. 18).  

Pijler 2
Welzijn 
werknemers

Onze werknemers zijn de hoeksteen van 
ons bedrijf. BelOrta verenigt meer dan 400 
werknemers – op vaste – dan wel interim-
basis. Zij zijn dé vaandeldragers van het 
bedrijf. Wij besteden bijgevolg zeer veel 
aandacht aan de veiligheid, geborgenheid, 
gezondheid en ontwikkelingsmogelijkhe-
den van onze medewerkers. Concreet uit 
deze aandacht voor welzijn van onze werk-
nemers zich onder meer in een uitgebreid 
aanbod aan zowel interne als externe op-
leidingskansen, verschillende evenementen 
voor werknemers en een toegewijd gezond-
heidsbeleid. In dit hoofdstuk belichten we 
elk van deze onderwerpen in detail.
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BelOrta-gidsen, 
onze gewaardeerde 

ambassadeurs
De BelOrta bedrijfsgidsen vervullen – als eerste contact met 
bezoekende scholen en andere organisaties – een spilrol in 
onze communicatie en informatie naar de buitenwereld 
toe. We houden hen dan ook graag op de hoogte van de 
allerlaatste nieuwtjes en nodigen hen daarvoor jaarlijks uit 
op informele informatiesessies. Tijdens deze opleidingsses-
sie krijgen ze niet enkel algemene informatie over BelOrta, 
maar ook informatie over het marketingbeleid, de verbou-
wingswerken en nieuwe initiatieven in het kader van duur-
zaamheid. 

Oog voor ontwikkeling 
medewerkers

Voor BelOrta zijn de medewerkers de waardevolste compo-
nent van een onderneming. Medewerkers krijgen dan ook 
volop de kans om nieuwe kennis en kunde op te doen die 
bijdraagt zowel aan hun persoonlijke ontwikkeling als aan 
hun professionele prestaties. In 2019 vertaalde deze beleids-
lijn zich in opleidingen voor 335 collega’s. Daarbij kwamen 
zowel hard skills als soft skills aan bod.
We organiseerden enkele ‘on the job trainingen’ waarbij de 
verkregen inzichten rechtstreeks toegepast konden worden 
op dagelijkse werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn 
voedselveiligheidstrainingen en opleidingen omtrent veilig 
en correct besturen van heftrucks. We boden ook heel wat 
externe opleidingen aan. Vaak ging het hier over dieptestu-
dies van programma’s, technieken, … met implicaties op 
werkefficiëntie en -effectiviteit (bv. Microsoft Excel, gewas-
beschermingsmiddelen en brandbestrijding). Daarnaast 
waren er ook opleidingen die aandacht besteedden aan de 
interactie tussen werknemers onderling en tussen werkne-
mers en klanten en/of producenten: opleidingen commu-
nicatie, conflicthantering, voeren van jaargesprekken, … 

Happy@BelOrta magazine luidt tweede jaargang 
intern welzijnsbeleid in

In 2018 besloten we – in het kader van een verhoogd werknemers-
engagement en -betrokkenheid – ons eigen intern magazine te  
lanceren: het Happy@BelOrta magazine. Dit jaar stond in het te-
ken van verruiming en verdieping van de behandelde onderwerpen, 
met onder andere de introductie van lezerswedstrijden.
Het magazine kadert in een groter geheel, namelijk het intern wel-
zijnsbeleid Happy@BelOrta. Hieronder ressorteren eveneens de 

ontbijtsessies met de directie. Om de communicatie en het overleg 
tussen alle geledingen van het personeel en de directie op meer in-
formele basis te organiseren, ontmoeten personeelsleden en onze 
directeur elkaar tijdens een ontbijtsessie. Zo komen – in een relaxte 
sfeer – zowel werk- als niet-werkgerelateerde onderwerpen aan bod 
die niet noodzakelijk binnen een stringente of wettelijke agenda 
gevat zijn. 

‘Wie nooit  
iets voorheeft,  

rijdt niet’

Jaargang 1  |  Mei 2018

Happy@Voor en door de collega’s

‘Keuren  
is meer dan  

kijken alleen’

Jaargang 1  |  Oktober 2018

Happy@Voor en door de collega’s

‘Elke dag is  
anders’
Tijd voor techniek

Jaargang 2  |  Maart 2019

Happy@Voor en door de collega’s
Voor en door de collega’s

Jaargang 2  |  Juli 2019

Blik achter  
de schermen  
bij de backoffice
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BelOrta werknemers 
slapen op beide oren

Testen of u aan slaapapneu lijdt? Daarvoor moet u normaal 
gezien naar een slaapkliniek. De firma Ectosense ontwik-
kelde een gebruiksvriendelijk toestel – met de toepasselijke 
naam NightOwl – om gewoon thuis de slaapapneu-test uit 
te voeren. 70 BelOrta-medewerkers mochten deze gloed-
nieuwe technologie als allereerste testen.
Bij personen met slaapapneu klappen de bovenste luchtwe-
gen dicht tijdens de slaap, waardoor de slaper licht ontwaakt. 
Slaapapneu heeft invloed op de slaapkwaliteit en kan een 
aantal chronische aandoeningen, zoals hartfalen, veroorzaken 
of verergeren. BelOrta engageerde zich dus graag in de zoek-
tocht naar een oplossing en organiseerde in samenwerking 
met IDEWE een testcase onder werknemers. Gedurende een 
aantal nachten werden de belangrijkste slaapparameters ge-
meten door een klein, onopvallend apparaatje dat met een 
pleister op de vingertip geplaatst wordt. Op basis van de via 
dit toestel vastgestelde data kon bepaald worden of er sprake 
was van slaapapneu. Op het einde van het project kreeg elk 
van onze deelnemers een persoonlijke debrief met de resulta-
ten van het onderzoek en eventuele tips om slaapklachten te 
verlichten. 

Plop & Wickie  
VIP-gasten op BelOrta 

Kids Party
De BelOrta Kids Party is ondertussen uitgegroeid tot een 
jaarlijkse hoogdag voor de BelOrta jeugd. In november 
2019 waren alle kinderen van werknemers welkom voor 
een namiddag vol plezier en vertier. Met onder meer een 
springkastelenpark, een ultramoderne virtual reality attrac-
tie, een knutsel- en grimeurhoek en nog zo veel meer was er 
voor elke leeftijd wat wils. Bovendien konden de kinderen 
naar believen op de foto met de enige echte Kabouter Plop 
en Wickie De Viking, terwijl de ouders konden genieten 
van een hapje, een drankje en een gezellig babbeltje met de 
collega’s. 
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Pijler 3
Producentgerichte 
acties

Als coöperatieve vennootschap vertrekt 
BelOrta vanuit een zeer specifieke visie op 
ondernemerschap. Deze visie wordt gevat in 
onze missie: “BelOrta verzamelt en vermarkt 
– op een transparante en betrouwbare wijze 
– de verse groenten en fruit van haar coöpe-
ratieve producenten”. Een coöperatieve ven-
nootschap stelt ten allen tijde de noden en 
wensen van haar coöperanten centraal. Ge-
dreven door de 7 ICA (International Coopera-
tive Alliance) principes bepleit BelOrta een 
vrijwillig en open lidmaatschap, democrati-
sche controle en economische participatie 
door leden, autonomie en onafhankelijkheid, 
onderwijs, vorming en informatieverstrek-
king, samenwerking tussen coöperaties en 
aandacht voor de gemeenschap. Hoe we dit 
in de praktijk brengen leest u op de volgende 
pagina’s.

EHBO-opleiding 
producenten

Veiligheid en een afdoende eerste hulp kunnen van vitaal 
belang zijn op elk (tuinbouw)bedrijf – ongeacht of er werk-
nemers actief zijn of niet. Daarom vinden we de nodige 
vaardigheden inzake EHBO erg belangrijk en organiseer-
den we ook in 2019, naar jaarlijkse gewoonte, een EHBO-
opleiding voor onze leden-producenten op de drie BelOrta 
sites (Sint-Katelijne-Waver, Borgloon en Zellik). Het totaal 
deelnemersaantal van 314 telers gespreid over 5 sessies toont 
aan dat de verantwoordelijken van onze tuinbouwbedrijven 
onze bezorgdheid delen. 
De nadruk bij de opleiding van 2019 lag op het vermijden 
van vergiftiging door accidentele inname van gewasbescher-
mingsmiddelen en het nemen van de juiste maatregelen in 
geval van vergiftiging. Ook de toepassing van de correcte 
reanimatietechniek en de verzorging van brandwonden 
kwamen uitgebreid aan bod. 

Maximale inbreng telers  
via PAG- & TAG-werking
BelOrta hecht sterk belang aan de input van haar leden-telers. 
Om de verzameling (en bespreking) van deze input te verge-
makkelijken organiseren we per product(groep) jaarlijks één 
of meerdere Product Advies Groepen (PAG) en Teler Advies 
Groepen (TAG). Op deze wijze trachten we zowel het onder-
ling overleg tussen telers als de communicatie met de BelOrta 
medewerkers zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Studie-avonden 
aardbeitelers

In samenwerking met de Limburgse aardbeitelers organi-
seren we elke winter een reeks studie-avonden voor onze 
producenten. Deze studie-avonden gaan door op de BelOr-
ta site te Borgloon. Door middel van deze studie-avonden 
willen we onze producenten op de hoogte houden over de 
meest recente teelt-technische evoluties. Hierbij komen 
o.a. nieuwe rassen en teelt-technieken aan bod. Ook wordt 
vorming voorzien in het kader van de fytolicentie. Naast 
deze zeer specifieke teelt-technische vorming passeren ook 
steeds een aantal algemene topics de revue. Op deze wijze 
trachten we de visie van onze producenten zo breed moge-
lijk te vormen. Tot slot kunnen we aan de hand van deze 
studie-avonden onze telers een platform aanbieden waarbij 
ze elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Op deze 
wijze werken we samen om onze telers klaar te stomen en 
weerbaar te maken voor de toekomst. 
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BelOrta toont haar trots voor  
groenten en fruit van bij ons

Belgische groenten en fruit zijn bekend (en gewaardeerd) tot ver 
buiten onze landsgrenzen. Met reden. De combinatie van decennia-
lange ervaring, passie voor de stiel en pakken teeltkennis, maakt van 
onze vitaminebommetjes van eigen bodem producten om volop 
mee te pronken. Vanuit die overtuiging organiseren talloze sect-
orgebonden organisaties jaarlijks evenementen waarin ze heerlijke 
groenten en fruit van eigen bodem in de spotlights zetten. Gezien 
de nauwe betrokkenheid van BelOrta en haar leden-telers zetten 
ook wij ons jaarlijks in als sponsor en organisator van verschillende 
van deze events. 
In 2019 vond de 23ste editie van de Week van de Groentestreek 
plaats in Sint-Katelijne-Waver. De Dienst Toerisme organiseerde ge-
durende vijf dagen boeiende activiteiten voor jong en oud, met als 
focus groenteteelt. Naar jaarlijkse traditie kon men deelnemen aan 
verschillende fiets- en wandeltochten vertrekkende vanuit BelOrta, 
het hart van de groentestreek. De wandelaars volgden een parcours 
dat hen langs mooie landschappen en tuinbouwbedrijven voerde.

Ook enkele lokale BelOrta producenten stelden hun bedrijf open 
voor onder andere rondleidingen, kinderanimaties, productverkoop 
ten voordele van het lokale goede doel Klavertje 8.
De derde zondag van september staat jaarlijks in het teken van de 
Dag van de Landbouw. Op die zondag zetten producenten in heel 
Vlaanderen hun deuren open voor het grote publiek. In 2019 kon u 
onder andere een kijkje nemen bij enkele BelOrta fruittelers. 
Andere sectorgerelateerde events die in 2019 konden rekenen op 
BelOrta steun waren o.a. de Aardbeifeesten (Melsele), de Offici-
ele Opening van het Aspergeseizoen (in 2019 in Bree), de Dag 
van de Aardbei (Pamel), de Stroopfeesten en de Dag van de Kers 
(allebei in Borgloon). 
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Responsibly Fresh – Goodness by nature als 
mantra bij veiling en leden-telers

Onder het kader ‘Responsibly Fresh’ leverde BelOrta in 2019 
samen met haar producenten en collega-coöperaties aangesloten 
bij het VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties) col-
lectieve inspanningen richting duurzaamheid. De voorbije jaren 
hebben we dit zowel intern als in samenspraak met onze produ-
centen vormgegeven. Aan de hand van tweejaarlijkse enquêtes 
waren we in staat om de evolutie bij onze producenten op het 
vlak van duurzaamheid op te volgen. 

BelOrta krijgt op haar 
beurt jaarlijks een externe 
controle over de vloer om 
de vooruitgang inzake 
duurzaamheid te evalue-
ren. Zes jaar na de start 
van dit project is er op 
deze manier een dui-
delijke vooruitgang te 
zien. In samenwerking 

met de andere coöperaties en het VBT hebben we alle resultaten 
gebundeld en gepubliceerd op de gloednieuwe website www.
responsiblyfresh.eu. Bovendien breidden we het ‘Responsibly 
Fresh’ motto uit tot Responsibly Fresh - Goodness by nature. 
Met deze tagline beklemtonen we dat we onze producten, die 
van nature uitermate gezond (en lekker) zijn, telen met een mi-
nimale impact op mens en milieu. 
Met Responsibly Fresh - Goodness by nature willen we de 
consumptie van onze gezonde en duurzame producten bevorde-
ren en verspilling aan banden leggen. Waar mogelijk, betrekken 
we zoveel mogelijk relevante partijen, van de producent over de 
veiling en distributie tot het eindstation, de consument. Ook 
deze duurzaamheidsinspanningen sluiten aan bij de VN Duur-
zame Ontwikkelingsdoelstellingen, waarvan we voor Responsi-
bly Fresh - Goodness by nature zeven SDG’s met stip hebben 
aangeduid: “Eerlijk werk en economische groei”, “Industrie, in-
novatie & infrastructuur”, “Partnerschap om doelstellingen te 
bereiken”, “Schoon water en sanitair”, “Betaalbare en duurzame 
energie”, “Klimaatactie” en “Leven op het land”. 

Oog voor bioproductie
De biomarkt doet het de laatste jaren uitstekend. Sinds 2010 
merken we jaarlijks een stijging van de totale besteding aan bio-
producten in België, niet in het minst bij groenten en fruit. Het 
mag dus duidelijk zijn dat steeds meer Belgen voor bio kiezen. 
Ook vanuit BelOrta groeien we mee, zowel wat aantal telers, 
areaal als assortiment betreft. Ondertussen kunnen we pronken 
met bijna 100 bioreferenties.
BelOrta probeert de producenten die kiezen voor een overstap 
naar een biologische productiewijze zo goed mogelijk te onder-
steunen. In 2019 maakte toenmalig stagiaire (en ondertussen 
collega) Joke Segers gedurende haar stageperiode een infobro-
chure met een schat aan nuttige info. Ze bracht de verschillende 
stappen in kaart die doorlopen moeten worden bij de overscha-
keling naar bioteelt. In die brochure delen een aantal van de 
BelOrta bioproducenten hun ervaringen en hun manier van 
werken aan andere geïnteresseerde partijen.
Centraal in dat informatiedocument staat het proces dat door-
lopen wordt bij de overschakeling van een gangbare teeltwijze 
naar een biologische productiewijze. Volgende subthema’s/stap-
pen komen aan bod:
• Waarom bio? Het verhaal van enkele BelOrta biotelers 

– o.a. over de beweegreden achter hun overstap naar 
bioproductie,

• Aanmelding bij controleorgaan. Vanaf de start van de 
omschakelingsperiode dient een producent zich aan te 
melden bij één van de erkende controle-instellingen,

• Indienen verzamelaanvraag. De aanvraag van premies bij 
de Vlaamse overheid gebeurt via de jaarlijkse indiening van 
de ‘verzamelaanvraag’,

• Omschakelingsperiode. Iedere teler probeert de omschake-
lingsperiode van 2 jaar zo efficiënt mogelijk te overbruggen. 
De meest voorkomende methodes in deze optiek zijn 
braaklegging/grasland, alternatieve verwerking van teelten in 
omschakeling, praktische teeltkennis opdoen, …

• Aanvang biologische productie. Wanneer de omscha-
kelingsperiode afgelopen is, kan gestart worden met de 
biologische productiewijze. De belangrijkste aandachtspun-
ten van deze biologische teeltwijze zijn bemesting, de keuze 
van het teeltplan en bestrijding,

• Controle. Zodra een bedrijf gecertificeerd is voor zijn 
biologische teeltwijze, zal dit jaarlijks bevestigd moeten 
worden tijdens een nieuwe controle. 
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Minder afval,  
meer plezier

Afvalbeperking is een zeer belangrijk aandachtspunt voor 
BelOrta. Niet alleen de verpakking van het verkocht product 
wordt kritisch bekeken, maar ook het vermijden en sorteren 
van afval in de gebouwen en op de terreinen van BelOrta 
krijgen de nodige aandacht.
Samen met Patrick Laevers, managing director van Fost Plus, 
analyseerden we de duurzaamheid en de mogelijkheden op 
het gebied van selectieve inzameling van productverpakkin-
gen door de consument. Daarbij kwamen ook de verpakkin-
gen in de ‘nieuwe blauwe zak’ aan bod en de wijze waarop 
bedrijven hun verpakkingswijze hieraan kunnen aanpassen.
Ook tijdens Open Bedrijvendag gaven we een prominente 
plek aan onze visie omtrent de afvalproblematiek en hoe 
deze in te dijken. Fost Plus gaf aan de bezoekers op een ac-
tieve wijze info over de sortering van afval. BelOrta zorgde 
bovendien voor een infostand met focus op (nieuwe) duur-
zame verpakkingen evenals het hergebruik van verpakkings-
materiaal (bv. EPS-kisten en houten kratten).
BelOrta zet zelf ook verregaande stappen in het selectief 
verzamelen van afval op alle locaties. We trachten elke frac-
tie die apart verwerkt kan worden door de afvalophaler, te 
sorteren. Naast de klassieke fracties verzamelen we bijvoor-
beeld spuitbussen voor de smering van de heftrucks, olie 
van de koelcompressoren, plastic folie, elektronisch materi-
aal, …. allemaal gescheiden.
De hoeveelheid restafval die overblijft, analyseren we elk 
kwartaal en vergelijken we met de voorgaande periodes. 
Indien uit deze analyse bepaalde knelpunten tevoorschijn 
komen, treffen we de nodige bijkomende maatregelen. 

Pijler 4
Energie, omgeving 
& infrastructuur

Een moderne visie op bedrijfsvoering heeft 
uitgebreid aandacht voor de wereld rond-
om ons. Het beheersen van de milieuef-
fecten van onze activiteiten is van prioritair 
belang en vertaalt zich in een constante 
bezorgdheid voor gezonde ecosystemen en 
biodiversiteit, hergebruik van grondstoffen, 
schone lucht, water en bodem en een korte 
waardeketen dankzij lokale productie. Zo-
wel op het vlak van omgeving, energie als 
infrastructuur nemen we de nodige maat-
regelen om onze bedrijfsgroei te realiseren 
in harmonie met een minimale dan wel 
gunstige impact op het milieu. In dit hoofd-
stuk stellen we u enkele acties voor die we 
op dit vlak ondernomen hebben in 2019.

Lekker warm  
(en energiezuinig)  
in onze gebouwen

Het afgelopen jaar onderwierpen we de verwarming van onze 
loodsen, kantoren en andere gebouwen evenals de warmtebe-
hoefte van onze kistenwasserij aan een grondige duurzaam-
heidscheck. We zochten ook uit welke correctieve maatrege-
len genomen konden worden. 
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Spaarzaam met water
De hoeveelheid water die BelOrta voor operationele doeleinden 
nodig heeft, is eerder beperkt. Enkel de watergekoelde conden-
sors van koelinstallaties vereisen aanzienlijke watervolumes. Voor 
deze condensors gebruiken we opgevangen regenwater. Omwille 
van de grote bebouwde en verharde oppervlaktes neemt BelOrta 
ook maatregelen om het verzamelde regenwater voldoende te laten 
infiltreren. Hiervoor legden we verschillende infiltratiebekkens en 
wadi’s (bufferingsvoorziening, gevuld met hemelwater) aan.
Bij nieuwbouwprojecten zoals Veiling Zuid (site Sint-Katelijne-Wa-
ver) en de leeggoedloods van Boeshoven (site Borgloon) vangen we 
het regenwater op en gebruiken we het maximaal voor toepassingen 
die zich daartoe lenen, zoals sanitaire voorzieningen en reiniging 
van de vloer.
Leidingwater wordt beschouwd als het meest duurzame drinkwa-
ter. Daarom schakelden we op verschillende locaties binnen BelOr-
ta over op waterkoelers die aangesloten zijn op de waterleiding.
Voor onze producenten is water één van de belangrijkste en kost-
baarste grondstoffen. Zij hebben er dan ook alle belang bij om op 
een duurzame wijze om te gaan met het beschikbare water. Bij 
serres gebeurt dit door regenwater op te vangen en te gebruiken 

als irrigatiewater. Waar mogelijk, wordt het overtollige drainwater 
opgevangen, gezuiverd en/of ontsmet en opnieuw gebruikt. Dit 
is het geval bij vruchtgroenten, bladgewassen, zachtfruit en aard-
beien - geteeld in serres. Ook bij andere overdekte teelten, waar-
onder witloof, wordt maximaal gebruik gemaakt van regenwater.  
Bij de bepaling van de waterbehoefte van vollegrondsteelten volgen 
onze producenten het voor de planten beschikbare vocht in de bo-
dem actief op. Zodra de vochtigheidsgraad onder een aanvaardbaar 
niveau zakt, schakelen ze over op irrigatie. Zo vermijden ze dat er te 
veel of te vroeg geïrrigeerd wordt en maximaliseren ze de efficiëntie 
van waterinzet.
Regenwater wordt ook ingezet voor na-oogstprocessen, zoals was-
sen, spoelen en inkoelen. Hierbij is in het kader van voedselveilig-
heid de microbiële kwaliteit van het water van kernbelang. Onze 
producenten volgen de microbiële kwaliteit van dit water nauw-
gezet op met behulp van allerhande analysetechnieken. Hiervoor 
baseren ze zich op een risicoanalyse die onder meer rekening houdt 
met het type product. Onze producten moeten immers aan strenge 
microbiologische voorwaarden voldoen. 

BelOrta plant nieuwe bloemenweide
Een groot deel van onze producenten rekent op bijen en andere insecten om de bloemen 
aan hun planten te bevruchten. Dat is immers noodzakelijk voor een goede teeltopbrengst. 
Aangezien de insectenpopulatie wereldwijd onder druk staat, zijn initiatieven die een gun-
stige leefomgeving creëren voor insecten broodnodig. Ook BelOrta draagt haar steentje bij. 
Op de site Sint-Katelijne-Waver legden we in het voorjaar van 2019 een bloemenakker aan 
op een stuk ongebruikt veilingterrein van ongeveer 40 are. Het gezaaide bloemenmengsel 
werd zo gekozen dat een diversiteit in bloeiperiodes gegarandeerd is. Deze spreiding zorgt 
ervoor dat bestuivende insecten – waaronder bijen – gedurende een lange periode voeding 
ter beschikking hebben. Een bloemenakker is bovendien een geschikte leefomgeving voor 
natuurlijke vijanden van schadelijke organismen.
Uiteraard levert deze bloemenweide ook een positieve bijdrage aan de biodiversiteit op de 
veilingterreinen én hij is prachtig om te zien! 

SAMENSTELLING BLOEMENMENGSEL EN KENMERKEN BLOEIPERIODE 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Bloeiperiode en kleur
Hoogte 
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Dille Anethum graveolens 80-140
Bernagie Borago officinalis 20-80
Goudsbloem Calendula officinalis 30-45
Karwij Carum carvi 30-60
Korenbloem Centaurea cyanus 30-60
Koriander Coriandrum sativum 30-45
Boekweit Fagopyrum esculentum 15-60
Muskuskaasjeskruid Malva moschata 40-80
Phacelia Phacelia tanacetifolia 30-100

Bladrammenas Raphanus sativus subsp. oleiferus 20-80
Gele mosterd Sinapsis alba 30-80
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Fluitend (en fietsend) 
naar het werk

Met oog voor een duurzame mobiliteit en een goede gezond-
heid van de medewerkers werd in 2019 geopteerd voor een 
grondige opfrissing van ons intern fietsbeleid. Een eerste ac-
tiepunt in het kader van dit beleid was het beschikbaar stellen 
van 2 elektrische fietsen voor verplaatsingen op en rondom 
BelOrta. Ten tweede maakten we werk van een gloednieuw 
fietsleasingbeleid voor werknemers. In het kader van deze 
nieuwe regeling werden reeds 80 leasefietsen en 2 speed pede-
lecs in gebruik genomen door onze collega’s. 

BelOrta Zellik dingt 
mee naar titel ‘Bedrijf 

met het beste klimaat’ 
(gemeente Asse)

De BelOrta afdeling te Zellik stelde zich in 2019 kandidaat 
voor de verkiezing van het ‘Bedrijf met het beste klimaat’ in 
de gemeente Asse. Om deze kandidatuur te steunen, gingen 
we op zoek naar de duurzame aspecten eigen aan onze af-
deling in Zellik. Dit bleek een behoorlijk lange lijst te zijn. 
Een aantal recente investeringen dragen duidelijk bij aan het 
duurzame karakter van deze site: de vernieuwing en isolatie 
van het dak van de loodsen en de herschikking van de bu-
reaus en refters, bijvoorbeeld.
Het nieuwe beleid omtrent fietsleasing, evenals verschillende 
fietsinitiatieven van werknemers onderling, hebben ervoor ge-
zorgd dat het aantal werknemers dat (bijna) dagelijks per fiets 
naar het werk komt met meer dan 100 percent gestegen is. 
Ook aan het efficiënt gebruik van de koelcellen besteden we 
uitgebreid aandacht. Door een verbreding van het assorti-
ment bewaarde producten, zijn de koelcellen gedurende een 
langere periode van het jaar gevuld. Deze dienstverlening aan 
onze producenten zorgt er onder andere voor dat er minder 
kleinschalige koelinstallaties met een lagere energie-efficiëntie 
opgestart dienen te worden. Onder de producten die afgelo-
pen jaar koel bewaard werden op de site, vinden we onder 
meer aardbei- en frambozenplanten, prei, kolen en pastinaak. 
Daarnaast worden in Zellik ook nog heel wat duurzame 
maatregelen toegepast die in de lijn liggen van de duur-
zaamheidsinitiatieven op andere BelOrta locaties.
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Nauwgezette monitoring en optimalisatie van  
energieverbruik en -productie

De verschillende hoofdactiviteiten van BelOrta hebben een 
sterk verschillende energiebehoefte. Voor de logistieke activitei-
ten is er voornamelijk een elektrisch verbruik via de batterijen 
van de heftrucks en elektrische transpaletten. Dit verbruik is 
eerder beperkt ten opzichte van de energie die nodig is voor de 
koelfaciliteiten. De koelinstallaties voor de kortetermijnbewa-
ring (aanvoer-verkoop) en langetermijnbewaring (ULO-hard-
fruit, witloofwortels en aardbeiplanten) nemen het overgrote 
deel van het elektriciteitsverbruik voor hun rekening. BelOrta 
wekt niettemin een aanzienlijk deel van de nodige elektriciteit 
op duurzame wijze op via PV-installaties (fotovoltaïsche zonne-
panelen). In 2019 installeerden we op twee loodsen bijkomende 
PV-panelen met een vermogen van 1.100 kWp (kilowattpiek). 
Hierdoor is het totale vermogen aan PV-installaties op de di-
verse sites van BelOrta verhoogd tot 6.200 kWp. Deze installa-
ties leveren jaarlijks ongeveer 6.500.000 kWh (kilowattuur) op. 
De productie van de PV-panelen komt overeen met ongeveer 
20 procent van het totale elektriciteitsverbruik van BelOrta. 90 
procent van deze productie wordt onmiddellijk verbruikt op de 
sites zelf. Naar de toekomst toe wenst BelOrta deze duurzame 
energieproductie in de mate van het mogelijke aan te vullen met 
windenergie. 
Ook voor de verwarming van de loodsen en de kantoren en 
voor de warmtebehoefte van de kistenwasserij trof BelOrta ver-
schillende duurzame maatregelen. In de meest recent gebouwde 
loodsen waar ook koeling aanwezig is, wordt de via deze koe-
ling afgevoerde warmte gerecupereerd voor de verwarming van 
de kantoren en bewaarcellen met een hogere temperatuur. In 
de kistenwasserij in de site van Sint-Katelijne-Waver zorgt een 
WKK (warmte-krachtkoppeling) met een capaciteit van 500kW 
voor de elektriciteit en de warmte die nodig is voor het reinigen 
van de kisten. Tot slot worden de gasverwarmingsbranders op 
de verschillende sites stap voor stap vervangen door hogerende-
mentstoestellen. 

Energieproductie bij producenten
Onze producenten blijven heel wat inspanningen leveren om 
(een deel van) de door hun benodigde energie op een duurzame 
manier op te wekken. Bij de meeste verwarmde 

serreteelten is deze warmte afkomstig van een WKK (warmte-
krachtkoppeling). Momenteel zijn er 119 producenten die deze 
techniek hanteren. Door vernieuwing van een aantal motoren is 
het totale vermogen in 2019 lichtjes gestegen tot 268 MW.
281 producenten beschikken over een PV-installatie. De totale 
productie van deze installaties bedraagt ongeveer 10.000 MWh, 
wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van zo’n 3.300 
gezinnen.

Energieproductie bij producenten : enkele cijfers

PV-installaties WKK’s

Aantal 281 119

Vermogen 9.540 kWp 268 MW

Warmteproductie 0 MWh Ca 2,0 miljoen 
MWh

Elektrische productie Ca 10.000 MWh Ca 1,5 miljoen 
MWh

Komt overeen met  
elektriciteitsverbruik 
van…

Ca 3.300  
gezinnen

Ca 500.000 
gezinnen

Nieuwe energiebesparende technieken die stap voor stap hun in-
trede doen bij de aangesloten producenten zijn onder andere led-
groeilampen in de serres en precisielandbouw. Led-groeilampen 
verbruiken significant minder energie dan de traditionele groei-
lampen. Ze bieden bovendien meer mogelijkheden op het vlak 
van gerichte sturing van de groei omdat de kleur van het licht 
aangepast kan worden. Precisielandbouw zorgt voor een meer 
nauwkeurige uitvoering van werkzaamheden op het veld, onder 
meer met behulp van een GPS-systeem op de machines. Door 
minder overlap dalen daardoor de gebruikte hoeveelheden brand-
stof, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 
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BelOrta Fruit & 
Vegetables, een 

herkenbaar gezicht voor 
groenten en fruit van 

eigen bodem
De Belgische consument verkiest veelal 
lokaal geproduceerde producten, zowel 
omwille van de milieu-impact als omwille 
van de smaak en kwaliteit. Kennis betref-
fende welke producten onder deze local 
sourcing vallen, is echter niet makkelijk 
te vergaren. Door ons consumentenmerk 
uit te bouwen, trachten we daar een op-
lossing voor te bieden.
Sinds 2016 voert BelOrta campagne om 
het BelOrta Fruit & Vegetables merk 
bekend te maken bij de Belgische con-
sumenten. Deze inspanningen werpen 
duidelijk hun vruchten af. Onze merkher-
kenning steeg van 8% (eind 2015) naar 60% 
(eind 2019). In Vlaanderen ligt het merkher-
kenningscijfer ondertussen op 75%. Bovendien mer-
ken we eveneens een stijging van diverse andere belangrijke 
parameters, waaronder merkvoorkeur en positieve merkasso-
ciaties zoals smaak en plezier.
Ook in 2020 zullen we ons volop inzetten om deze cijfers ver-
der omhoog te stuwen aan de hand van een reeks verbazend 
plezante promotiecampagnes op tv, social media en radio en 
door consumentenwedstrijden, activaties op de winkelvloer, 
partnerships met andere populaire Belgische merken (waar-
onder Plopsa & Q Beach House) en nog veel meer. 

Pijler 5
Innovatie & 
procesverbetering

Zinvolle innovatie en procesverbetering 
staan aan de wieg van vooruitgang –  
zowel voor ondernemingen als voor de 
maatschappij in haar geheel. Hoewel duur-
zaamheid als een rode draad doorheen de 
huidige ondernemingsactiviteiten dient 
te lopen, mag het belang van continue 
vernieuwing en innovatie en product- en 
dienstverlening niet onderschat worden. 
Enkel door het constant faciliteren van on-
derzoek en ontwikkeling kunnen we op 
doorlopende basis werken aan een duurza-
mere samenleving. BelOrta gaat de verbin-
tenis voor constante vernieuwing aan via 
onder andere een systeem van auditing, in-
terne kwaliteitsbeleidslijnen en samenwer-
kingsinitiatieven met andere organisaties. 
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Automatisering van het 
orderpickingproces

In 2019 kochten we voor de site te Sint-Katelijne-Waver een AGV Pallet 
Mover (Automated Guided Vehicle) aan. De AGV wordt ingezet om het 
werk van de medewerkers te verlichten en het logistiek proces te struc-
tureren door middel van de automatisering van het producttransport in 
het verdeelcentrum. Het principe is als volgt: een orderpicker zet een 
pallet klaar op een vooraf ingestelde pick-up location. Daarop krijgt de 
AGV via specifieke software de opdracht om de desbetreffende pallet te 

verplaatsen naar de drop location van de relevante koper.
Onder leiding van ons IT-departement én in nauwe samenwerking met de leverancier, voeren we wekelijks 
testen uit (mét en zonder product) om het functioneren van de AGV te optimaliseren. Bij deze testen ligt de 
focus op veiligheidsaspecten. De AGV rijdt immers rond in een drukke omgeving, met veel vrachtwagen- 
en fietsverkeer. 

Pionier in de zoektocht 
naar een duurzaam 
verpakkingsmodel

Qua consumententrends staat de verssector voor een flinke uit-
daging. Enerzijds wordt kleinverpakking als zware en te ver-
mijden belasting van het milieu gezien. Anderzijds is er vraag 
naar meer en meer kleinverpakt product – gedreven door o.a. 
kleinere gezinssamenstellingen (en dus nood aan kleinere por-
ties), een stijgende vraag voor convenienceproducten en snack-
groenten en -fruit en de zelfscanningtrend. Bovendien speelt de 
verpakking ook een rol op het vlak van voedselhoudbaarheid 
– en dus vermindering van voedselverspilling.
De groente- en fruitafdeling is voor vele winkelformules het be-
langrijkste departement van de hele winkel. Door de vele soor-
ten, kleuren, vormen en concepten mooi te presenteren, creë-
ren winkeliers een beleving bij de consument en maken ze het 
verschil. Voor producten die moeten verpakt worden, kiezen ze 
daarom vaak voor transparante materialen. Door product te ver-
pakken in niet-transparante materialen gaat een groot stuk van 
de kracht van de presentatie verloren. Al deze bedenkingen in 
acht genomen, werkte BelOrta verschillende innovatieve (klein)
verpakkingen uit, maximaal rekening houdend met alle facetten 
van een duurzaam verhandelingsmodel.
Begin 2019 introduceerden we nieuwe kartonnen punnets voor 
topseal zachtfruit en aardbeien. Uiteraard kunnen ook andere 
groenten- en fruitsoorten in dit type verpakking verpakt wor-
den. In het kader van hardfruitverpakking investeerden we af-
gelopen jaar in sleevemachines, waarbij de klassieke folie ver-
vangen wordt door een kartonnen sleeve. Bij groenten werden 
plastic schaaltjes reeds eerder vervangen door karton of andere 
materialen, denk bijvoorbeeld aan tomaten. Ook bij witloof en 
asperges worden bepaalde referenties eveneens niet langer op 
polystyreen maar op kartonnen schaaltjes kleinverpakt. Ook 
voor een aantal producten die van oudsher op schalen met flow-

pack worden verpakt, worden tegenwoordig terug kartonnen 
draagmandjes aangeboden.

Ook voor andere verpakkingsvormen zijn we continu op zoek 
naar duurzame alternatieven. Voor de vaak verguisde - maar 
omwille van communicatie noodzakelijke - fruit- en groentes-
tickers worden tegenwoordig biocomposteerbare alternatieven 
aangeboden. Voor de klassieke plastic folies, zowel voor omver-
pakkingen als voor kleinverpakkingen, testen we momenteel de 
bruikbaarheid van composteerbare dekvellen als waardig alter-
natief. 
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Studie leefbaarheid windmolens
BelOrta poogt zoveel mogelijk groene of herbruikbare energie 
in te zetten voor de werking van haar sites. Gezien het elektrici-
teitsverbruik vrij constant verspreid is doorheen de dag, evenals 
gespreid over een gans jaar, zijn er diverse mogelijkheden. Van 
één van deze mogelijkheden, nl. PV-installaties, maken we reeds 
op vrij grote schaal gebruik. Een beperking van deze installa-
ties is hun ongelijkmatige productie. Daardoor kan de volledige 
elektriciteitsvraag moeilijk ingevuld worden door PV-panelen.
Windmolens kunnen in dit kader een zeer welkome aanvulling 
zijn, met als voordeel dat de productie sterker gespreid wordt 
over een volledige dag en nacht evenals doorheen het jaar. In 
2019 bestudeerden we verschillende mogelijkheden omtrent de 
plaatsing van één of meerdere windmolens op onze sites. Daarbij 
werden zowel grote als middelgrote windmolens in overweging 
genomen, rekening houdend met de mogelijke locaties en met 
de potentiële hinder voor de omgeving. Uiteraard stond ook het 

rendabiliteitsaspect 
volop in de aandacht. 
Grote windmolens 
blijken ook op de 
veilingterreinen op 
weinig draagkracht 
bij de omwonen-
den te kunnen re-
kenen. Als alternatief evalueerden we de 
mogelijkheden van middelgrote windmolens (max. 300 W). 
Omwille van de geringere hoogte en dus geringere hinder voor de 
omgeving, lijken deze aanvaardbaarder voor de omwonenden. De  
financiële rendabiliteit is echter afhankelijk van het al dan niet 
ontvangen van investeringssteun en/of de samenwerking met 
het installatiebedrijf. Niettemin zien we voldoende perspectie-
ven om deze piste verder uit te werken. 

Een grondige opfrissing van de infrastructuur

Een optimale werkom-
geving start vanuit een 
degelijke infrastruc-
tuur. BelOrta werkt 
dan ook continu aan 
de vernieuwing, aan-
passing en uitbreiding 
van de bestaande in-
frastructuur, alsook 

aan de uitbouw van nieuwe gebouwen, 
kantoren en loodsen. Hieronder vindt u een overzicht van de be-
langrijkste werken in 2019.

Dakwerken site Zellik
Op de site Zellik werd een groot gedeelte van de daken ver-
nieuwd. Bij deze werken werd de verouderde en versleten 
dakbedekking vervangen door een goed isolerende en volledig 
waterdichte bedekking. Vooral een goede aansluiting aan de be-
staande afvoergoten garandeert dat bij zware neerslag het water 
afgevoerd wordt via de voorziene weg.
De isolatie zorgt eveneens voor merkbaar kleinere temperatuur-
schommelingen in de loodsen bij extreme hitte of koude. Door 
deze werken maakten we de site daarenboven asbestvrij.

Aanpassing kantoorruimte Zellik
Ook het interieur van het kantoorgebouw op site Zellik kreeg in 
2019 een stevige opfrissing. De kantoren werden volledig opnieuw 
ingericht, met als grootste focus de centralisering van het onthaal. 
Dankzij deze herlocalisering verloopt de aanmelding van bezoekers 
vlotter. De refter en nieuwe keuken op de plaats van het vroegere 
secretariaat vervangen de vorige refters. Hierdoor kwam er naast de 
ingang voldoende ruimte vrij voor nieuwe kleedkamers. Dankzij 
deze ingrepen kon er in de aanvoerloods bijkomende ruimte gecre-
eerd worden, ruimte die zeer nuttig van pas komt.

Nieuwe verpakkingsloods Boeshoven (site Borgloon)
Sinds eind april 2019 is de nieuwe verpakkingsloods Boeshoven 
op site Borgloon in gebruik. Tijdens de bouw van deze loods 
stond duurzaam bouwen centraal, met uitgebreide aandacht 
voor onder andere isolatie, wateropvang en energiezuinige tech-
nieken. Opgevangen regenwater wordt gebruikt voor sanitaire 
voorzieningen en het reinigen van de loods. Zowel voor de led-
verlichting als voor de verluchtingsventilatoren werd geopteerd 
voor de meest energiezuinige mogelijkheden. 

Vernieuwing verharding palloxplein Borgloon
Na de plukperiode van het hardfruit startten we in Borgloon 
aan de vernieuwing van de asfaltverharding op het palloxplein. 
Deze broodnodige nieuwe verharding zorgt ervoor dat de hef-
truckchauffeurs de aanvoer, afvoer en stapeling van palloxen op 
een veilige en vlotte manier kunnen uitvoeren.

Update (en upgrade) refter Sint-Katelijne-Waver
De refter in Sint-Katelijne-Waver kreeg afgelopen jaar een nieu-
we, meer hedendaagse indeling. Het ruime centrale aanrecht 
biedt werknemers meer dan voldoende ruimte voor zelfbedie-
ning. Aan de achterzijde werden knusse zithoeken geïntegreerd, 
ideaal voor een momentje verpozen tijdens de middagpauze. 
Kleinere tafels en beplanting verspreid over de refter maken de 
ruimte aangenaam en gezellig. 
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Interorganisationele 
samenwerking 
als motor van 
vooruitgang

BelOrta staat, als vaandel-
drager van het coöperatief 
ondernemen, aan de wieg 
van een uitgebreide verza-
meling van interorganisati-
onele overlegorganen. On-
der andere in het bestuur 
van VBT, LAVA, VLAM, 
EPS, Better3fruit, Primo-

ris, Freshfel, KDT en Etion 
spelen we een steunende 
dan wel sturende rol en be-
palen we mee de krijtlijnen 
van de toekomst.
Daarenboven stellen we 
onze deuren graag open 

voor buitenlandse contac-
ten en geven we hen met 
plezier een inkijk in onze 
werking. In 2019 kwamen 
o.a. het ISHS (Internatio-
nal Society for Horticul-
tural Science) en een dele-

gatie van het stadbestuur en 
de groothandelsmarkt van 
Seoul op bezoek.
Op 6 maart mochten we 
bovendien kersvers mi-
nister van Landbouw 

Koen Van den Heuvel ver-
welkomen op onze site te 
Sint-Katelijne-Waver. De 
minister toonde vooral 
interesse in de inspan-
ningen die de veiling en 
leden-producenten leve-

ren met betrekking tot klimaatvriendelijke oplos-
singen. Uiteraard brachten we ook een bezoek aan 
de verkoopzaal, het logistiek distributiecentrum en 
de verpakkingsafdeling. Zo kon minister Van den 
Heuvel kennismaken met de dagelijkse operationele 
werking van de veiling. 

Structurele samenwerking 
proefstations groente- en 

fruitteelt
Innovatie staat aan de wieg van vooruitgang. Het mag 
dan ook niet verbazen dat BelOrta nauwe banden on-
derhoudt met verschillende proefstations voor groen-
te- en fruitteelt.  We werken op structurele basis samen 
met het Proefstation voor de Groenteteelt 
(Sint-Katelijne-Waver), het Praktijkpunt 
Landbouw Vlaams-Brabant (voorheen de 
Nationale Proeftuin voor Witloof, Herent), 
het Proefcentrum Fruitteelt (Sint-Truiden) 
en het VCBT (Vlaams Centrum voor Bewa-
ring van Tuinbouwproducten, Leuven).
Met deze proefstations blijft de intense sa-
menwerking zowel op omkaderend als op inhoudelijk 
vlak een toegevoegde waarde, zowel voor BelOrta als 
bedrijf als voor onze leden-telers. Regelmatig overleg 
met enerzijds producenten en anderzijds onderzoekers 
brengt BelOrta in polepositie om snel en doeltreffend 
in te spelen op praktijkproblemen en gericht te zoeken 
naar kwaliteitsvolle oplossingen.
Enkele aandachtspunten die in 2019 de revue passeerden 
zijn nieuwe teelttechnieken, houdbaarheid en transpor-
teerbaarheid, smaak, energie en automatisering. 

Geslaagd! BelOrta behoudt 
certificatenportefeuille

Voedselveiligheid en duurzaamheid zijn twee belangrijke focuspunten van 
BelOrta, en dit zowel op het niveau van de telers als op het niveau van de coö-
peratie zelf. In het voorjaar van 2019 werden diverse externe audits uitgevoerd. 
Met succes! BelOrta behaalde deze certificaten:
• British Retail Consortium (BRC) Storage & Distribution
• International Food Safety (IFS) Logistics
• Autocontrole voor handel groenten en fruit met uitbreiding betrokken bij 

export naar derde landen (G014)
• Biologische Productiemethode (BIO)
• Qualität und Sicherheit (Q&S)
• Duurzaam Ondernemen (VCDO) - charter

Daarnaast heeft BelOrta ook deze erkenningen behaald in 
2019:
• International Standard Organisation (ISO) 9001: 2015
• Productcertificaat Flandria-keurmerk
• Certificaat GlobalG.A.P. optie 2 - producentengroep

Onze dochteronderneming Sort&Pak behaalde deze certifica-
ten voor sorteren en kleinverpakken:
• British Retail Consortium (BRC) Food
• International Food Safety (IFS) Food
• Autocontrole voor handel groenten en fruit met uitbrei-

ding betrokken bij export naar derde landen (G014)

Al onze certificaten en erkenningen zijn eveneens te vinden 
op www.belortaprofessional.be/nl/certificaten 
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Ook in 2020 timmeren we verder aan de 
toekomst als duurzame organisatie. Zo blij-
ven we ons engageren in onze doorlopende 
duurzaamheidsprojecten, met o.a., goede 
doelschenkingen van primeurverkopen, 
voedsel hulp, steun van sectorrelevante on-
derzoeken,... 
Bovendien starten we enkele gloednieuwe 
initiatieven op waaronder nieuwe infra-
structuurinvesteringen, bloedgeefacties, een 
gloednieuwe campagne in het kader van 
2020 als “Internationaal Jaar van de Plan-
tengezondheid”, een gemoderniseerd 
CRM-systeem in het kader van een vlotter 
relatiebeheer.
Ook volgende projecten nemen in ons 
duurzaamheidsbeleid voor 2020 een voor-
name plaats in.
• Uitdieping car policy in het kader van 

duurzame mobiliteit met meer aandacht 
voor hybride en elektrische wagens

• Uitbouw van Digital Experience 
Platform voor telers

• APPEAL, studies naar alternatieve 
toepassingen van fruitafval i.s.m. UCLL

Blik op  
2020
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