VLINDERBLOEMIGEN ALS MOTOR VOOR INNOVATIE EN
GRENSOVERSCHRIJDENDE KETENONTWIKKELING IN BIO
CŒUR DE L’INNOVATION ET
DES FILIÈRES TRANSFRONTALIÈRES
DES FILIÈRES TRAeNSFRONTALIÈRES

Overzicht van de biologische landbouwsector in
Hauts-de-France, Vlaanderen en Wallonië
Gelegen tussen de grootsteden Brussel, Rijsel en Parijs, bieden de drie regio’s Hauts-de-France, Vlaanderen en Wallonië, belangrijke
ontwikkelingskansen voor de biolandbouwers en voor marktdeelnemers van de biologische keten. De regio Hauts-de-France is even groot
als België (resp. (resp. 31.813 km2 et 30.528 km2) maar heeft wel een bevolking die half zo groot is als de Belgische bevolking (resp. 6 en
11,5 miljoen inwoners).

Context van de grensoverschrijdende regio

Het biologisch areaal in België en Frankrijk zijn in volle groei. Toch vertegenwoordigt de biologische productie slechts 1,8% van het
totale landbouwareaal in Hauts-de-France en 1,3% van het landbouwareaal in Vlaanderen. In Wallonië vertegenwoordigt de biologische
productie 11% van het totale landbouwareaal.

Wallonië

1.742 bio landbouwbedrijven
+117 landbouwbedrijven in 2018
(1/7 landbouwbedrijven in Wallonië)

81.087 hectare
+5.000 ha in 2018
(11% waals landbouwareaal)
Vlaanderen

514 biobedrijven
+46 bedrijven in 2018
(2,2% Vlaamse landbouwbedrijven)

7.913 hectare
+546 ha in 2018
(1,3% van het landbouwareaal in Vlaanderen)

Hauts-de-France
Evolutie van het biologisch landbouwareaal in Hauts-de-France
(bio én in omschakeling)
1.003 bio landbouwbedrijven
1ste jaar omschakeling
2de en 3ste jaar omschakeling
bio-areaal

+155 bedrijven in 2018
(3,8% van de bedrijven)

aantal bio-landbouwbedrijven

38.469 hectare
+5.120ha in 2018
(1,8% van het landbouwareaal in H-d-F)

Wallonië -verdeling van het biologisch areaal (2018)
andere
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In 2011: 11%
Wallonië – evolutie van het areaal akkerbouwgewassen (2018)
Het akkerbouwareaal nam met +600 ha toe tussen 2017 en 2018. Dit is een toename met + 1.000 ha in 3 jaar tijd.
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Wallonië – evolutie van het areaal biologische groenten (2018)
Het areaal akkerbouwgewassen groeide met +600 ha tussen 2017 en 2018. Dit is een toename met + 1.000 ha in 3 jaar tijd.
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Hauts-de-France
BIO EINDE 2018 – GEGEVENS VAN DEPARTEMENTEN

PRODUCTIETYPES
(AANTAL BEDRIJVEN)

PRODUCTIETYPEN

Dierlijke productie
Plantaardige productie

Akkerbouw is de belangrijkste bedrijfstak van meer dan 20% van de biologische landbouwbedrijven in Hauts-de-France. 28% van de
nieuwe omschakelaars naar de biologische teelt in 2018 waren akkerbouwers. Er zijn 6 gecertificeerde silo's voor productopslag,
waaronder 1 nieuwe in 2018

Vlaanderen
Er is ± 10 maal meer biologisch landbouwareaal in Wallonië als in Vlaanderen

Verdeling van het biologisch areaal in 2018 in Vlaanderen

Evolutie van het akkerbouwareaal in 2018 in Vlaanderen
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Evolutie van het areaal biologische groenten in Vlaanderen en in Wallonië

Verdeling van het areaal biologische groenten in Vlaanderen

Meer informatie bij:
Fanny Vandewalle (+33 (0)3 22 22 58 37) - Bio en Hauts-de-France
Ariane Beaudelot (+32 (0) 479 93 70 16) - BioWallonie
Paul Verbeke (+32 (0) 497 42 93 68) - BioForum Vlaanderen

www.symbiose-interreg.eu

