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Waar de rode bes en de kruisbes nog weleens te boek staan als 
‘vergeten vruchten’ en weinig aandacht krijgen is dit niet het geval bij 
BelOrta. “Wij brengen in zachtfruit het complete gamma en hebben 
ook voor de rode bes en de kruisbes een mooie afzet en kunnen voor 
onze telers een waardig inkomen creëren,” zegt Miguel Demaeght, 
Divisiehoofd verkoop fruit bij BelOrta. 

De coöperatieve veiling richt zich niet 
alleen op de traditionele drie zacht-

fruitsoorten – aardbeien, frambozen en 
bramen – maar blijft ook inzetten op inno-
vatie rondom rode bessen en kruisbessen. 
Jaarlijks wordt er rond de 350 ton rode 
bessen vermarkt van de rassen Rovada en 
nu ook Haronia. “Haronia komt iets eerder 

dan Rovada en heeft mooie en goed gevul-
de tros, wat andere vroege rassen vaak niet 
hebben.” 

Het rode bessen seizoen is in mei begonnen 
met de oogst van de bessen die in de kassen 
worden geteeld. Vanaf begin juni worden 
de grotere volumes verwacht. Dat zijn de 

rode bessen, die voornamelijk in de volle-
grond worden geteeld onder regenkappen. 
Deze overkapping zorgt voor bescherming 
tegen regen en directe zon en houdt de 
trossen bessen droog, zodat in de verpak-
king geen schimmel ontstaat door de oogst 
van natte bessen.  Rode bessen, bramen, 
aardbeien en frambozen van BelOrta telers 
worden onder dekking geteeld. “De inves-
tering in zachtfruit is te groot om onbe-
schermd te telen,” geeft Miguel aan. Rode 
bessen worden ook in ULO (ultra low oxy-
gen) koelcellen bewaard en tot kerst op de 
markt gebracht. Het koelhuis in Borgloon 
biedt de mogelijkheid om de rode bessen 
op palletniveau te bewaren en om iedere 
pallet apart te sturen op CO2 en zuurstof. 

Veilingen melden  
grillige start  
aardbeienseizoen

Miguel stelt vast dat de prijzen voor rode 
bes momenteel correct op niveau zijn, maar 
nog te hoog voor de consument. De rode 
bessen vinden nu vooral hun weg naar de 
speciaalzaken. Later in het seizoen wordt 
ook de Belgische retail beleverd en wordt 
een gedeelte geëxporteerd. 

HOUDBAARHEID
Kruisbessen worden geoogst van mei tot 
juli. Door ULO bewaring wordt het seizoen 

verlengd tot de derde week van augustus. 
Rond de 80 ton kruisbessen vinden hun weg 
naar de Belgische consument vooral via het 
retailkanaal en ook via de speciaalzaak. Een 
trend in kruisbessen is het aanbieden van 
eetrijpe bessen. Miguel geeft aan dat waar 
in het verleden de kruisbessen grasgroen 
werden geoogst, deze nu op vraag van de 
afnemers groen met een rode blos worden 
geplukt. De vruchten zijn daarmee zoeter. 

Bij frambozen signaleert Miguel duide-
lijk een stijging van het volume. Net als bij 
aardbeien en bramen wordt van de fram-
bozen ongeveer de helft van het volume 
geëxporteerd. Houdbaarheid is dan een 
belangrijke factor en dat is de reden dat in 
95 procent van de gevallen is gekozen voor 
het ras Kwanza. Miguel legt uit dat dit ras 
een goede houdbaarheid biedt maar ook 
op kleur en smaak goed scoort en trans-
port kan verdragen.  Het zachtfruit, dat 
niet alleen in België wordt afgezet maar 
ook geëxporteerd wordt, kent een ande-
re prijsvorming. Waar de Belgische retail 
graag Belgisch product in de schappen legt, 
is herkomst in de grotere Europese markt 
minder van belang en wordt de prijsvor-
ming meer Europees gestuurd merkt Migu-

el op. BelOrta zet in op nieuwigheden qua 
teelttechnieken en rassen en probeert zo de 
beste prijzen uit de markt te blijven halen. 

WISSELENDE PRIJZEN
De aardbeien maken een afwijkende sei-
zoenstart mee. Doordat er nog weinig war-
mere periodes zijn geweest en ook de nach-
ten nog relatief koud zijn, blijft het volume 
van de stellingteelt en de vollegrondsaard-
bei achter bij andere jaren. Miguel consta-
teert dat de prijsvorming in aardbei zeer 
wisselend is met af en toe een opleving. 
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Nu actueel: 
Hollandse Kersen en zomerfruit

Hoogste opkoopprijzen! 
www.palletcentrale.nl

  

  

BelOrta zomerfruit verpakt in een kartonnen 
schaaltje met topseal


