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Samen sterk 

Onder de noemer ‘samen sterk’ organiseren we het SALV-evenement van 

2017 en dat is niet zonder reden: 

De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit bestaat 20 

jaar. Met deze GMO verstrekte de EU in 1997 de rol van de 

producentenorganisaties om zo schaalvoordelen en een sterkere 

onderhandelingspositie op de markt te krijgen. Concentratie van het aanbod 

wordt aangemoedigd door het feit dat het lidmaatschap van een 

producentenorganisatie een voorwaarde is om Europese financiële steun te 

krijgen. 

Dit jaar is het terrein van het SALV-evenement de noordelijkste gemeente van 

Vlaanderen: Hoogstraten. Wie kent de bakjes met aardbeien van Hoogstraten 

niet? Bakjes die worden verdeeld vanuit de veiling, die sinds enige tijd 

Coöperatie Hoogstraten heet. En dat is het ook, een coöperatie van 220 telers 

die samen hun producten op de markt brengen. Naast een veiling en telers 

zijn er in de regio Hoogstraten ook een tuinbouwschool, een proefcentrum en 

verschillende toeleverende bedrijven. En niet te vergeten, ook de consument 

bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid. 

Samen sterk, dat geldt ook voor de SALV, waarin 18 ledenorganisaties bij de 

beleidsmakers hun gezamenlijke stem laten horen over het land- en 

tuinbouwbeleid, en dat sinds 2008.  De SALV buigt zich over een veelheid aan 

thema’s die direct verband houden met de sector: het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid, het Vlaamse ruimtelijke beleid, het milieu- en natuurbeleid, 

het visserijbeleid,etc. Veelal kan er in de SALV-adviezen een algemene 

consensus gevonden worden, en wanneer dat niet direct lukt, laten we ook 

ruimte voor de alternatieve standpunten. 

De SALV is sinds 1 januari 2016 administratief ingebed in de SERV, wat heel 

wat nieuwe opportuniteiten biedt voor SALV en secretariaat, zowel naar 

inhoudelijke wisselwerking met de andere adviesraden uit het SERV-huis als 

naar ondersteuning toe. Zo werd het SALV jaarverslag in een nieuw kleedje 

gestopt en kreeg ook de website een make-over.   
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Samen sterk is ook het inhoudelijke motto van de SALV. De SALV doet 

regelmatig beroep op experten uit de Vlaamse overheid, in het bijzonder van 

het Departement Landbouw en Visserij en het Instituut voor Landbouw-, 

Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Voor adviesverlening tracht de SALV 

tot slot zo veel mogelijk in te zetten op gezamenlijke adviezen met andere 

adviesraden. 

 

Koen Carels      Hendrik Vandamme 

Secretaris SALV     Voorzitter SALV 
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Programma 

7u30 Ontvangst 

8u10 Verwelkoming door Koen Carels, secretaris SALV 

Verwelkoming door Tinne Rombouts, burgemeester Hoogstraten 

8u30 Kennismaking met Coöperatie Hoogstraten 

10u05 Verplaatsing 

10u35 Kennismaking met Proefcentrum Hoogstraten 

12u05 Ontwikkelingskansen glastuinbouw in de Provincie Antwerpen door 

Koen Eyskens, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid, provincie 

Antwerpen 

12u35 Afsluiter door Hendrik Vandamme, voorzitter SALV 

12u45 Lunchreceptie 
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Overzichtskaart 

 

Figuur 1 -  Locatie van het SALV-evenement 2017. (1) 
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Er was eens … een tuinbouwcluster 

In de regio rond Hoogstraten is een grote concentratie aan 

(glas)tuinbouwbedrijven (figuur 2) aanwezig. Deze regio wordt beleidsmatig 

aangeduid met de naam ‘macrozone Hoogstraten’. Als deze regio beter 

bekeken wordt blijken er niet alleen veel tuinbouwbedrijven aanwezig te zijn, 

maar ook verschillende gerelateerde bedrijven en diensten. Er kan dus 

gesproken worden van een ‘tuinbouwcluster’. 

Volgens Porter (2) zijn in een sterke cluster volgende determinanten 

aanwezig: 

 Factorcondities: geschoolde werknemers, goede infrastructuur, kennis, 

kapitaal, … In de macrozone zijn ook een praktijkcentrum (Proefcentrum 

Hoogstraten) en een secundaire tuinbouwschool gevestigd. Iets verderaf, 

maar niet onoverkomelijk ver, zijn ook verschillende hogescholen 

gevestigd die land- en tuinbouwonderwijs aanbieden. 

 Vraagcondities: De aanwezigheid van afnemers in de onmiddellijke 

omgeving. In de regio Hoogstraten zijn veel producenten lid van 

Coöperatie Hoogstraten, die het aanbod bundelt.  

 Gerelateerde en ondersteunende industrieën: De aanwezigheid van 

onder andere toelevering en handel. 

 Bedrijfsstrategie, -structuur en concurrentie: de manier waarop bedrijven 

opgericht, georganiseerd en gemanaged worden én de aard van de 

aanwezige concurrentie. 

Daarnaast meent Porter dat nog twee elementen een belangrijke rol spelen. 

Deze elementen zijn geen determinanten, maar ze oefenen wel een invloed 

uit op de vier determinanten: 

 Kans. Porter stelt vast dat in de historiek van succesvolle industrieën 

‘geluk’ steeds een rol speelde. 

 Overheid: De overheid kan de vier determinanten beïnvloeden op een 

positieve of negatieve manier. Omgekeerd beïnvloeden de 
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determinanten de overheid ook. De overheid heeft een belangrijke 

invloed op de competitiviteit, maar zijn rol is slechts gedeeltelijk. Voor de 

(glas)tuinbouw kan hierbij de rol van de GMO Groenten en Fruit en het 

glastuinbouwbeleid van de provincie vermeld worden. 

 

Figuur 2 -  De diamant van Porter. (2) 
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Landbouw in de provincie Antwerpen 

Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid, provincie Antwerpen 

Algemeen 

In 2015 zijn 3.600 landbouwbedrijven actief in de provincie Antwerpen. Dit 

komt overeen met 15% van het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen 

(23.998).  

 

Figuur 3 -  Aantal landbouwexploitaties per gemeente (3). 

De oppervlakte cultuurgrond in de provincie Antwerpen bedraagt 90.707 ha, 

dit is 31,5% van het grondgebied van de provincie.  
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Tabel 1 - Landbouwoppervlakte in de provincie Antwerpen. (3) 

Teelt  Opp. (ha) 

Bouwland 59 816,51 

 Granen voor de korrel 8 450,60 

 Nijverheidsgewassen 631,30 

 Aardappelen 3 894,35 

 Peulvruchten droog geoogst 125,09 

 Voedergewassen 44 009,36 

 Tuinbouwzaden en tuinbouwplanten in open lucht 1,88 

 Groenten in openlucht (niet-doorlevende fruitteelt inbegrepen) 2 188,04 

 Sierteelt in openlucht 105,32 

 Braakland 410,57 

Teelt vaste planten 1 948,18 

 Boomkwekerijen in openlucht 1 539,17 

 Boomgaarden 398,93 

 Kleinfruit in openlucht 11,08 

Oppervlakte steeds bedekt met blijvend grasland 28 134,46 

Teelten in serres 869,66 

Totale oppervlakte cultuurgrond 90 769,80 

 

Het grootste deel van de cultuurgrond (80 %) wordt gebruikt voor het telen van 

veevoeders (voedergewassen en blijvend grasland). Akkerbouw 

vertegenwoordigt 14 % (nijverheidsgewassen, aardappelen, granen voor de 

korrel, peulvruchten droog geoogst). Tuinbouwactiviteiten (tuinbouwzaden en -

planten, groenten in openlucht inclusief niet-doorlevende fruitteelt, sierteelt in 

openlucht, de teelt van vaste planten en de teelten in serres) vinden plaats op 

6% van de oppervlakte cultuurgrond.  
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Figuur 4 -  Percentage cultuurgrond per gemeente. (3) 

Uit de teeltarealen (80% voedergewassen) blijkt het belang van de 

veehouderij in de provincie Antwerpen. Gelet op het aantal bedrijven en het 

aantal dieren zijn de bedrijven in de provincie Antwerpen opvallend groter dan 

elders in Vlaanderen.  

De provincie Antwerpen huisvest 25% van de Vlaamse populatie runderen 

(334.000), 16% van de varkens (985.000), en 29% van het pluimvee (9,2 

miljoen).  

Gelet op het aantal actieve bedrijven per diercategorie: 15% van het aantal 

rundveebedrijven (1780 bedrijven) en 13% van het aantal varkenshouders, 

zijn de bedrijven in de provincie Antwerpen groter dan het Vlaamse 

gemiddelde.  

TUINBOUW 

De groenteteelt in openlucht (42% van het tuinbouwareaal in de provincie 

Antwerpen) en de boomkwekerij (36% van het tuinbouwareaal in de provincie 
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Antwerpen) zijn de tuinbouwteelten met de grootste arealen in  de provincie 

Antwerpen.   

De groenten in openlucht worden voornamelijk geteeld voor de versmarkt 

(16% van het Vlaamse areaal) binnen de historische groenteregio rond Sint-

Katelijne-Waver. De groenten voor industriële verwerking (4% van het 

Vlaamse areaal) zijn terug te vinden in de noordoostelijke gemeenten in de 

provincie. De belangrijkste openluchtteelten in oppervlakte zijn bloemkool (218 

ha), wortelen (182 ha), prei (171 ha) en uien (147 ha). Een specialisatie 

waarin de provincie Antwerpen uitblinkt zijn de alternatieve slasoorten.  

Opmerkelijk hierbij is dat het areaal tomaten onder glas (390 ha) feitelijk het 

grootste aanwezige areaal per groentesoort is.  

In vergelijking met het Vlaamse areaal scoren de boomkwekerij (33% van het 

Vlaamse areaal) en de aardbeienteelt (46,7%) sterk. Zowel de boomkwekerij 

als de aardbeiteelt zijn groeiende sectoren. Het areaal aardbeiteelt in volle 

grond (400 ha) en onder glas (137 ha) is bijna volledig gesitueerd in 

Hoogstraten.  

Glastuinbouw in de provincie Antwerpen. 

 Er zijn 378 glastuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen. 

Het totale glasareaal in de provincie Antwerpen bedraagt 869 ha. Dit komt 

overeen met 43% van het Vlaamse glasareaal. De belangrijkste teelten onder 

glas in onze provincie zijn tomaten (390 ha), aardbeien (137 ha), paprika (80 

ha), kropsla vers (30 ha) en andere groenten vers (30 ha).  

De gemeenten met het grootste glasareaal zijn Hoogstraten (137 ha), Sint-

Katelijne-Waver (123 ha) en Merksplas (98 ha).  
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Figuur 5 -  Oppervlakte serres per gemeente in hectare. (4) 

 

Tabel 2 - Oppervlakte tuinbouw in openlucht (in hectare) per provincie, 
percentage per teelt t.o.v. totaal in Vlaanderen. (3) 

 

  

Vlaanderen

ha % ha % ha % ha % ha % ha

Groenten 1.788 6,5 2.036 7,4 17.880 65,0 3.026 11,0 2.793 10,1 27.523

Sierteelt 105 13,9 26 3,5 247 32,6 342 45,1 37 4,9 758

Boomkwekerijen 1.539 33,0 174 3,7 707 15,2 1.700 36,4 544 11,7 4.665

aardbeien 400 46,7 41 4,7 88 10,3 59 6,9 268 31,4 856

Kleinfruit in openlucht 11 3,6 34 10,8 78 24,9 13 4,3 175 56,4 311

Boomgaarden 399 2,6 4.141 26,7 473 3,0 1.317 8,5 9.191 59,2 15.521

Totaal 4.243 8,5 6.451 13,0 19.473 39,2 6.457 13,0 13.010 26,2 49.633

Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen LimburgAntwerpen
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Coöperatie Hoogstraten cv 

Gaston Opdekamp, directeur Coöperatie Hoogstraten cv 

De organisatie 

Coöperatie Hoogstraten cv, vlakbij de Nederlandse grens, werd meer 

dan 80 jaar geleden opgericht en kende vooral de laatste decennia een 

enorme groei. Met een productomzet van 222 miljoen euro in 2016 is de 

coöperatie een grote speler op de Europese groente- en fruitmarkt. Maar 

Coöperatie Hoogstraten is veel meer dan alleen de cijfers. Het is een bedrijf 

waarin 220 producenten samenwerken om gezonde, veilige en lekkere 

producten op de markt te brengen. Centraal daarbij staan specialisatie, 

kwaliteit, dienstverlening, innovatie, kostenbeheersing en duurzaamheid. 

Bovendien draagt de coöperatieve vorm van ondernemen duurzaamheid in 

het DNA. De hoofdproducten binnen Coöperatie Hoogstraten zijn aardbeien, 

tomaten, paprika en specials. De groenten worden verkocht onder het 

“Flandria”-label, de aardbeien onder het “Hoogstraten”-label.  

Aardbeien zijn historisch gezien hét topproduct van de coöperatie. Ook 

nu nog staan ze voor zowat 50% van de omzet. Een derde van de 

Hoogstraten aardbeien komt uit Nederland. Dat is een rechtstreeks gevolg van 

een langdurige samenwerking met CLTV Zundert.  

Tomaten volgen op de tweede plaats. In 2005 werd het standaard 

assortiment uitgebreid met nieuwe en verrassende producten; de 

zogenaamde “specials”. Dat aanbod is dankzij het succes sindsdien alleen 

maar gegroeid. Het assortiment bestaat vandaag de dag uit meer dan 30 

specials; tomaatjes en paprika’s met een leuke vorm, in verschillende kleuren 

en aangeboden in allerhande verpakkingen.  
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Figuur 6 –  Luchtfoto Coöperatie Hoogstraten met op de achtergrond het 
centrum van Hoogstraten. 

Een eervolle derde in dit lijstje is paprika, voor meer dan de helft afkomstig 

van net over de grens, in Nederland.  

Samen zijn aardbeien, tomaat en paprika goed voor 97% van de omzet. De 

overige 3% bestaat uit komkommers, bessen en andere kleinere producten. Al 

deze producten worden met veel passie op een zo duurzaam mogelijke 

manier geteeld. En dat verantwoord ondernemerschap wordt beloond met 

keurmerken zoals Hoogstraten en Flandria. Meer dan ooit wil de coöperatie 

een kwaliteitsreferentie zijn en optreden als expert in groenten en fruit.  
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Figuur 7 - Volume per product (2016). 

 

Figuur 8 - Omzet per product (2016). 
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Transparant verkoopsysteem 

De verkoop kent diverse vormen binnen de coöperatie. Het ultieme doel is 

om de volledige productie te verkopen aan de best mogelijke prijs uit de 

markt. De keuze voor een bepaalde verkooptechniek hangt samen met de 

aard van het product.  

De klok blijft het belangrijkste verkoopinstrument en staat symbool voor 

een transparante en marktconforme prijs. Een directe confrontatie tussen 

vraag en aanbod bepaalt daarbij de prijs. Naast klokverkoop is er ook 

bemiddelingsverkoop of termijnverkoop. Een deel van de verwachte productie 

wordt vooraf, tegen een vaste prijs, te koop aangeboden door LAVA (Logistiek 

Administratieve Veilingassociatie). Aardbeien worden 100% via de veilingklok 

verkocht. Bij groenten gaat het vaak om grote volumes waarbij de klant een 

deel van zijn behoefte wil indekken via een vaste prijs; het ontbrekende deel 

koopt hij op dagbasis via de klok. De verkoop van specials gebeurt meestal 

via bemiddeling door het Hoogstraten sales team (met weekprijzen en 

langetermijncontracten), maar soms ook via de klok.  

Producten van Coöperatie Hoogstraten vertrekken naar heel Europa en 

soms zelfs daarbuiten. Frankrijk en Scandinavië zijn belangrijke 

exportbestemmingen voor de Hoogstraten aardbeien. Duitsland en Oost-

Europa zijn dan weer cruciaal voor groenten. Ook de afzet in België is van 

groot belang. Ongeveer 1/3e van de totale productie is bestemd voor de 

Belgische consument.  

Permanent verbeteren 

Een gezonde onderneming heeft oog voor haar werknemers, partners én 

de planeet. Want winst is niet alles. Vol overtuiging wordt gewerkt aan een 

duurzame toekomst. Duurzame ontwikkeling is een werkwoord. Zeker nu 

handelaren en consumenten interesse hebben in de herkomst van elk 

product. Als enthousiaste deelnemer van het MVO-charter zit maatschappelijk 

verantwoord ondernemen gebakken in het dagelijks bedrijfsbeleid. Zo verbindt 

de coöperatie er zicht toe om proactief te werken rond duurzaam ondernemen 



  
 

 

18 

 

en jaarlijks nieuwe actiepunten te definiëren. Coöperatie Hoogstraten gaat 

voor solidariteit en diversiteit in de organisatie, spant zich in voor een gezond 

milieu en verdedigt de economische belangen van de coöperatie en de 

aangesloten leden. Iedereen wint er dus bij.  

Groene energie  

 

Figuur 9 – Zonnepanelen op het dak van Coöperatie Hoogstraten. 

Een duurzaam energiebeleid is één van de belangrijkste pijlers van een 

geëngageerde onderneming. Coöperatie Hoogstraten werkt al jaren aan de 

vermindering van haar energieverbruik o.a. door het monitoren van het 

verbruik en het verlagen van de energiebehoefte. Zo voorzien maar liefst 

5.000 zonnepanelen 1,1 MW elektriciteit ofwel 15% van de totale 

energiebehoefte. Bovendien blijft de coöperatie in de toekomst inzetten op 

ecologische initiatieven. Coöperatie Hoogstraten beschikt bijvoorbeeld over 
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een ruime opslag van hemelwater en kiest resoluut voor een hoogwaardige 

afwerking (hoge isolatiegraad, ledverlichting …) bij nieuwbouwprojecten.  

Minder impact, meer toekomst 

Ook telers maken deel uit van het duurzaam proces. Zij zijn de eerste 

schakel van de duurzame keten. Coöperatie Hoogstraten ondersteunt hen 

daarom met advies over de inzet van personeel, voedselveiligheid, het gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen, CO2-vermindering en rendabiliteit. Het 

duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh is een (h)erkenningsteken voor al 

wie betrokken is bij de markt van groenten en fruit en vooruitgang wil boeken 

inzake welvaart, welzijn en milieu. De tuinbouwsector is voortdurend in 

beweging, niet in het minst op vlak van duurzaamheid. Coöperatie 

Hoogstraten beschouwt het als haar plicht om hierin een voortrekkersrol te 

spelen. De stakeholders kunnen rekenen op blijvende inspanningen voor 

people, planet en profit. 
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https://youtu.be/9GHi73JnlAE  

 

Film 1 -  Bedrijfsfilm Coöperatie Hoogstraten 

  

https://youtu.be/9GHi73JnlAE
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Proefcentrum Hoogstraten 

Tom Van Delm, directeur Proefcentrum Hoogstraten 

Sinds de oprichting in 1955 speelt het Proefcentrum Hoogstraten een 

actieve rol in de ontwikkeling en uitbouw van de tuinbouw in de regio, 

samen met Coöperatie Hoogstraten en VITO (Vrij Instituut Technisch 

Onderwijs) Hoogstraten (Afdeling Land- en Tuinbouw). De tuinbouw is mede 

de motor voor de economische ontwikkeling en welvaart in de regio. Het 

Proefcentrum Hoogstraten wil via het onderzoek, voorlichting en 

dienstverlening de verdere uitbouw van de tuinbouw in de regio ondersteunen.  

 

Figuur 10 -  Luchtfoto van het Proefcentrum Hoogstraten. 

Het Proefcentrum Hoogstraten is gespecialiseerd in het onderzoek met 

betrekking tot de teelt van aardbeien (onder bescherming en in open 

lucht) en de teelt van tomaat en paprika onder glas. In deze teelten wordt 
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via het praktijkgericht toegepast wetenschappelijk en demonstratief onderzoek 

een antwoord gegeven op vragen die gesteld worden vanuit de praktijk. In 

samenwerking met andere onderzoeksinstellingen kunnen 

onderzoeksconsortia worden opgestart waardoor meer fundamentele 

problemen, die zich in de bovengenoemde teelten stellen, op projectmatige 

basis aangepakt worden.  

Het overbrengen van de resultaten van het onderzoek naar praktijk en 

telers enerzijds en wetenschappers anderzijds, is een van de 

belangrijkste uitdagingen voor het Proefcentrum Hoogstraten en zijn 

onderzoekers. Het permanent uitvoeren van nieuwe investeringen heeft 

ervoor gezorgd dat het Proefcentrum Hoogstraten uitgegroeid is tot een 

moderne en uiterst performante onderzoeksinstelling. Het bekomen van de 

GEP (Good Experimental Practices) accreditatie voor het uitvoeren van 

onderzoek is een belangrijke verworvenheid.  

Met een groep van 42 enthousiaste werknemers worden elk jaar een 160-tal 

proeven onder glas en in open lucht uitgevoerd. Hierbij wordt de aandacht 

gevestigd op diverse onderzoeksitems die momenteel aan de orde zijn zoals 

onder andere rassenonderzoek, het uittesten van innovatieve teelttechnieken, 

onderzoek naar duurzame productiemiddelen in de diverse teelten, 

biologische en geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen,… 
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Figuur 11 -  Opvolgen van de groei van tomaten. 

Enkele huidige speerpunten in het onderzoek zijn:  

 biologische gewasbescherming, waarbij meer en meer naar uitvoerige 
monitoring tot zelfs modellering en voorspellingen van populaties van 
plagen en bestrijders wordt gewerkt. 

 duurzaam watergebruik in productieteelten en opkweekvelden 
(trayvelden aardbei), waarbij naar duurzame oplossingen gezocht wordt.  

 opkweek van kwalitatief plantmateriaal in de aardbeienteelt wordt de 
door middel van plantanalyses (bloemknoponderzoek) ook sterk 
geoptimaliseerd.  

 het belichtingsverhaal, waarbij jaarrondproductie van tomaten en 
aardbeien ondertussen realiteit is geworden, maar waarbij nog 
optimalisatie noodzakelijk is.  
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Figuur 12 -  Bloemknoponderzoek bij Proefcentrum Hoogstraten. 

Het onderzoek is vraaggedreven vanuit de praktijk, en wordt uitgevoerd 

in nauwe relatie met de telers. Via de werkgroepen in de diverse teelten 

worden de telers op de hoogte gehouden van de recente ontwikkelingen in het 

onderzoek, en worden de jaarprogramma’s voor het toekomstig onderzoek 

vastgelegd. De telers hebben dus een actieve inbreng en belangrijke 

verantwoordelijkheid in de jaarlijkse selectie van het uit te voeren onderzoek. 

Daarenboven zijn ook de diverse financierders van het onderzoek 

vertegenwoordigd in deze werkgroepen, om het onderzoek mee vorm te 

geven en bij te sturen. 

Het onderzoek wordt gefinancierd via verschillende kanalen. Telers van 

Coöperatie Hoogstraten en CLTV Zundert dragen financieel bij met betrekking 

tot de jaarlijkse onderzoeksprogramma’s en bij investeringen, dit in het kader 

van de GMO. Proefcentrum Hoogstraten is door de Vlaamse Overheid erkend 

en kan hierdoor jaarlijkse onderzoeksprogramma’s voorleggen voor een 

financiële toelage bij het Departement Landbouw en Visserij. Daarenboven 

kunnen praktijkcentra via het VLIF investeringssteun aanvragen. De provincie 
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Antwerpen geeft een jaarlijkse werkingstoelage, en participeert bij 

investeringen. Ook Boerenbond zorgt voor een jaarlijkse werkingstoelage en 

voor financiële ondersteuning bij projectmatig onderzoek. In het kader van 

GMO onderzoek, draagt ook Lava bij. Bij projectmatig onderzoek dragen ook 

Lava en VBT financieel bij. Het projectmatig onderzoek wordt hoofdzakelijk 

gefinancierd vanuit de Vlaamse Overheid via VLAIO (Landbouw-trajecten) en 

het Departement Landbouw en Visserij (Demoprojecten). Daarnaast wordt ook 

beroep gedaan op Europese fondsen, zoals Horizon2020, EFRO en Interreg. 

Proefcentrum Hoogstraten is dan ook een gekende en gespecialiseerde 

Europese onderzoekspartner voor toegepast wetenschappelijk en 

praktijkgericht onderzoek in de teelten van aardbei, tomaat en paprika. 

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in het 

vaktijdschrift Proeftuinnieuws. Dit tijdschrift publiceert elke 14 dagen, 

gegroepeerd in diverse thema’s, de resultaten van het onderzoek dat 

uitgevoerd wordt op de proefcentra. Daarnaast worden telers op de hoogte 

gebracht van het onderzoek via studiedagen, rondgangen, nieuwsbrieven, 

voordrachten,… zodat de resultaten ook aangewend en toegepast worden op 

de praktijkbedrijven. 

In de teelt van aardbeien worden door de dienst Voorlichting van het 

Proefcentrum Hoogstraten ongeveer 200 aardbeibedrijven op een 

professionele manier begeleid en opgevolgd in binnen- en buitenland. 

Sterkte van dit voorlichtingsteam is dat er een sterke interactie is met het 

aardbeionderzoek, zodat de adviezen die gegeven worden wetenschappelijk 

onderbouwd kunnen worden. Dit voorlichtingsteam is voor het Proefcentrum 

Hoogstraten een belangrijk klankbord in het opzetten van innovatieve 

onderzoeksitems. 
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Glastuinbouw in Antwerpen:  
kansen en uitdagingen 

Koen Eyskens, adviseur glastuinbouw, Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid, 
provincie Antwerpen 

De glastuinbouwsector in provincie Antwerpen wordt geconfronteerd 

met verschillende uitdagingen, maar ook opportuniteiten. Het aantal 

bedrijven neemt af, hun schaal neemt toe. In de meest verstedelijkte provincie 

van Vlaanderen waar versnippering en gebrek aan ruimte een realiteit zijn, en 

in een tijd waar energie een kostbaar iets is, vraagt dit om innovatieve 

oplossingen, ondernemerschap en een faciliterende overheid.  

Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw een belangrijke 

economische sector. Zo telt onze provincie telt bijna 50% procent van de 

glastuinbouwoppervlakte in Vlaanderen en bijna 60% van het Vlaamse areaal 

groenten onder glas. Het grootste aandeel van deze groenten wordt via de 

veilingen verhandeld. Onze provincie telt twee veilingen, Veiling Hoogstraten 

en BelOrta. De kennisinstellingen in onze provincie, het Proefstation voor de 

Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver en het Proefcentrum Hoogstraten, staan 

telers bij op het vlak van praktijkonderzoek en advies. Ook de provinciale 

tuinbouwscholen, PITO Stabroek en PTS Mechelen stomen de leerlingen 

klaar voor een instroom in de glastuinbouwsector. 

Het areaal glastuinbouw in de provincie Antwerpen is de afgelopen 10 

jaar constant gebleven. Duidelijke tendens is deze van schaalvergroting. 

Aangedreven door deze schaalvergroting zijn de sleutelwoorden in de 

glastuinbouw specialisatie, automatisatie, innovatie en vooral optimalisatie. 

Alle aspecten binnen de teelt en het bedrijf werden en worden 

geoptimaliseerd: het klimaat in de serre, de teelt zelf, de 

verwarmingssystemen, de oogst, sortering en vermarkting. Daarvoor 

werd/wordt beroep gedaan op allerlei nieuwe technologieën en nieuw 

verworven kennis, zoals WKK’s, plantsensoren, klimaatcomputers, substraten, 

geïntegreerde teeltmaatregelen,… 
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Figuur 13 -  De bedrijven in Antwerpen volgen de Vlaamse trend; de totale 
oppervlakte tuinbouw blijft constant, maar de gemiddelde 
oppervlakte per bedrijf neemt toe. (5) 

Niet alle glastuinbouwbedrijven kiezen voor schaalvergroting. Er zijn een 

aantal glastuinders die gekozen hebben voor diversificatie en nichemarkten. 

Voorbeelden daarvan zijn omschakeling naar asperge-, kruiden-, veldsla- en 

aardbeienteelt. Ook zijn er in onze provincie glastuinders die kiezen voor een 

bedrijfsmodel met een lokale afzet zoals CSA en zelfpluktuinen. In de 

glastuinbouwsector is dus sprake van eenzelfde tweesporenevolutie als in de 

land- en tuinbouw in het algemeen: sommigen kiezen voor uitbreiding en 

export, anderen voor verbreding en korte keten. 

De uitdagingen die daarbij komen kijken, zijn echter voor iedereen gelijk: 

het gebrek aan en de hoge kosten verbonden aan energie en ruimte. Wat het 

eerste betreft (energie), worden al veel inspanningen geleverd. Zo is de 

glastuinbouwsector een belangrijk verbruiker, maar ook een belangrijk 

producent van energie (elektriciteit via WKK’s en zonnepanelen). Bovendien 
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werd massaal overgeschakeld van petroleum naar aardgas. Wat het gebrek 

aan ruimte betreft, wordt gekeken naar de mogelijkheden van autonome 

glastuinbouwontwikkeling en het versterken en verduurzamen van bestaande 

glastuinbouwgebieden in provincie Antwerpen. 

Ondanks deze uitdagingen heeft de glastuinbouwsector in onze 

provincie belangrijke troeven achter de hand: de centrale ligging in 

Europa, het gematigd klimaat, voldoende water, gestructureerde afzetkanalen, 

een belangrijke kenniscluster, exportgerichtheid, de kwaliteit van de producten 

en het pionierschap op het vlak van duurzaamheidscriteria en lastenboeken. 

Daartegenover staan nog de veroudering van de serres en de telers, evenals 

het kapitaalintensieve karakter en de moeilijke prijsvorming. 

Glastuinbouwbeleid provincie Antwerpen 

Het provinciaal glastuinbouwbeleid zet in op het behouden en het 

verduurzamen van het glastuinbouwareaal in de provincie Antwerpen. 

We streven niet naar meer hectaren glas, maar willen het areaal dat we 

hebben behouden en verder verduurzamen. Hiervoor werkt de dienst 

landbouw- en plattelandsbeleid (DLP) van provincie Antwerpen aan een 

glastuinbouwbeleid dat inzet op vier pijlers.  

De eerste pijler zet in op een actief ruimtelijk beleid. Hiervoor werkt de 

provincie aan de uitvoering van een Vlaams ruimtelijk driesporenbeleid. 

Hiervoor zijn er in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) als in het 

provinciaal ruimtelijk structuurplan Antwerpen (RSPA) macrozones aangeduid 

als concentratiegebieden voor serrebouw. Concreet betekent dit dat de 

vestiging van nieuwe starters (nieuwbouw van serres als hergebruik van 

bestaande serres) in deze macrozones gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. 

Binnen de provincie Antwerpen zijn er drie macrozones afgebakend (figuur 

14). 
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Figuur 14 -  Voorstelling van de macrozones in de provincie Antwerpen. De geel, 
bruine kleur is een weergave van de intensiteit van groenten onder 
glas in euro standaard output per hectare. (5) 

Uit onderzoek is gebleken dat het spoor van de autonome 

glastuinbouwontwikkeling het meest gedragen spoor is. Met een autonome 

glastuinbouwontwikkeling bedoelen we dat de glastuinbouwer zelf instaat voor 

de aankoop van de nodige landbouwgronden en hiervoor de nodige 

vergunningen aanvraagt. Ter ondersteuning van gemeenten en sector 

onderzoekt DLP samen met de gemeenten de ruimtelijke 

glastuinbouwontwikkelingskansen.  

De tweede pijler, het stimulerings- en ontwikkelingsbeleid, moet nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk maken of de realisaties mee ondersteunen. 

Hiervoor organiseert en coördineert DLP overleg met de verschillende 

overheden en met de glastuinbouwer om te komen tot realisaties.  

De derde pijler zet in op de verduurzaming van het glastuinbouwareaal in 

onze provincie. De provincie Antwerpen zet in op de samenwerking tussen 

glastuinbouwbedrijven door middel van warmte- en CO2-netten, zoekt 

synergie met andere sectoren en onderzoekt de mogelijkheden voor nieuwe 

duurzame energiebronnen zoals bijvoorbeeld diepe geothermie in de 

macrozone Hoogstraten. Voor de uitvoering van deze pijler onderzoekt 

Kenniscentrum Energie vzw (Thomas More) in opdracht van provincie 
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Antwerpen energieclustering en centrale CO2-benutting in 

glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen en onderzoekt POM-

Antwerpen vestigingsplaatsen nabij restwarmte en -CO2 alsook de koppeling 

van restwarmte en -CO2 met glastuinbouwbedrijven. 

De laatste pijler zet in op agrarische reconversie en op de integratie van 

glastuinbouwbedrijven in het landschap. Hiervoor gaat DLP samen s de 

praktijkcentra ’s met de glastuinbouwers op zoek naar nieuwe teelten onder 

glas en werkt onze tuin- en landschapsarchitect in samenwerking met de 

glastuinbouwer landschapsintegratieplannen uit. Voor de uitvoering van deze 

pijler op terrein loopt er momenteel een plattelandsproject ‘Mooi 

glaslandschap’. 
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 www.plattelandstv.be/video/tourn%C3%A9

e-provinciale-antwerpen-mooi-

glaslandschap  

 

Film 2 -  Tournée Provinciale – Antwerpen mooi glaslandschap. Film over 
glastuinbouw in de provincie Antwerpen en over het project 'mooi 
glaslandschap'. 

  

http://www.plattelandstv.be/video/tourn%C3%A9e-provinciale-antwerpen-mooi-glaslandschap
http://www.plattelandstv.be/video/tourn%C3%A9e-provinciale-antwerpen-mooi-glaslandschap
http://www.plattelandstv.be/video/tourn%C3%A9e-provinciale-antwerpen-mooi-glaslandschap
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Afkortingen 

CLTV Zundert Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging Zundert 

CO2 koolzuurgas 

CSA Community Supported Agriculture 

cv Coöperatieve Vennootschap 

DLP Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid van de 

provincie Antwerpen 

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

GEP Good Experimental Practices 

GMO Gemeenschappelijke Marktordening 

Lava Logistieke en Administratieve Veilingassociatie 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

PITO Stabroek Provinciaal Instituut Technisch Onderwijs Stabroek 

POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

PTS Mechelen Provinciale school voor Tuinbouw en Techniek 

Mechelen 

RSPA Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen 

RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 

VBT Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties 

VITO Hoogstraten Vrij Instituut Technisch Onderwijs Hoogstraten 

VLAIO Agentschap Innoveren en Ondernemen 

VLIF Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

WKK Warmtekrachtkoppeling 
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De SALV dankt 

 De directeur en de medewerkers van Coöperatie Hoogstraten 
 De directeur en de medewerkers van het Proefcentrum Hoogstraten 
 Mechtilde Hennebert en Koen Eyskens van de Dienst Landbouw- en 

Plattelandsbeleid van provincie Antwerpen 
 De medewerkers van de SERV-communicatiedienst 
 Het departement Landbouw en Visserij 

voor hun medewerking, tijdens de dag zelf of bij de voorbereiding, aan het 

SALV ontmoetings- en netwerkmoment 2017.  



  
 

 

34 

 

Bronnen 

1. Google Maps.  

2. Porter, Michael E. The competitive advantage of nations. London : The 

MacMillan Press ltd, 1990. 

3. ADSEI. Landbouwenquête 2015. bewerkt door provincie Antwerpen. 

4. Departement Landbouw en Visserij. Eenmalige perceelsregistratie 2015. 

bewerkt door provincie Antwerpen. 

5. —. op basis van FOD Economie - Algemene Directie Statistiek. 

 

  



  
 

 

35 

 

Colofon 

Redactie Kris Van Nieuwenhove 

Koen Carels 

Fotografie Coöperatie Hoogstraten (6, 9) 

Proefcentrum Hoogstraten (10, 11, 12) 

SALV (cover, achterflap) 

Druk SERV 

Verantwoordelijke 

uitgever 

Hendrik Vandamme 

voorzitter SALV 

Contactgegevens Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij 

(SALV) 

Wetstraat 34-36 

1040 Brussel 

Tel: 02 209 01 35 

E-mail: kcarels@serv.be 

URL: www.salv.be 

Twitter: @SALVtweet 

 

  

mailto:kcarels@serv.be
http://www.salv.be/


  
 

 

36 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2016 

www.salv.be 


