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Bevraging publiek (62 deelnemers)



Bevraging publiek (66 deelnemers)



Doelstelling

Is er voldoende marktpotentieel voor 

alternatieve granen en pseudogranen 

in Vlaanderen? 



Markt- en ketenverkenning



Globale markt voor alternatieve en 
pseudogranen zeer klein maar groeit 
jaarlijks

- Markt zeer klein
- Verwachte groei met 4% per jaar tussen 2018 en 2025
- Versheid en gezonde karakter motor van de groei
- Noord-Amerika domineert de markt (36% marktaandeel)
- Vooral toepassingen in:

- bakkerij en snoepgoed,
- snacks 
- granen zelf



Moeilijk zicht te krijgen op markt voor 
alternatieve en pseudogranen in Europa en 
Vlaanderen

- Geen productiestatistieken granen afzonderlijk
- Productie categorie ‘overige granen’ in België bijzonder klein 

(minder dan 1 procent)
- Ook import en export bijzonder klein t.o.v. andere granen



Verkennende ketenanalyse



Consumenten- en voedingstrends

Transparantie en clean labels Gezondheid en evenwicht

Minder afval



Consumenten- en voedingstrends

Flexibiliteit Nieuwe sensatiesPersonalisatie en convenience



Consumenten- en voedingstrends

Retailbeleving Ambachtelijk

Wereldse smaken



Vlaming eet en koopt minder brood



Vlaming koopt minder bij de bakker

Overzicht van het marktaandeel van de verschillende distributiekanalen van brood en banket in % van de bestedingen (overgenomen uit GFK 2018a).



Biomarkt blijft stijgen maar blijft klein

- Biomarkt tussen 2008 en 2017 verdubbeld
- Marktaandeel verse biologische voedingsproducten slechts 3,2% 

(nog kleiner voor brood)
- Alleenstaanden hoogste bio-aandeel
- In absolute cijfers zijn welgestelde gezinnen met kinderen en 

welgestelde gepensioneerden belangrijkste groep



Glutenvrij aanbod blijft stijgen

- Slechts 0,5% tot 1% glutenintollerant (=55 000 mensen in België)
- Aanbod en vraag blijft stijgen 
- Vaak tot 4 keer duurder
- Producenten blijven nieuw producten lanceren 

- In België stijging met 30% per jaar in het aanbod
- Vooral voedingshype

- Mensen ‘denken’ dat het gezond is
- Bakken van brood zonder gluten is complex



Afnemersanalyse

- Steekproefgrootte: 303
- Convenience sample
- Niet representatief 
- Eerste verkennende beeld

- Vooral ingevuld door vrouwelijke, hoger opgeleide, werkende 
consumenten die geen jonge kinderen in het huishouden hebben. 
Zien zichzelf als gezondheidsbewust en hechten belang aan sport 
en beweging. 



Bijna helft respondenten nog nooit 
gehoord van oertarwes
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Respondenten kennen vooral boekweit, 
haver, rogge, spelt en quinoa
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Q4 Kent u onderstaande (pseudo)granen, al is het maar van naam? Duid enkel diegene
aan die u kent.



Oergranen geassocieerd met gezond en 
spelt



Aankoopmotieven brood met oergranen: 
Gezond en lekker
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Respondenten kopen het vaakst hun brood 
bij de bakker, gevolgd door de supermarkt.
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Meergranen- en bruin brood wordt het 
vaakst gekocht
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Respondenten kopen vooral brood, granen 
en pasta met oergranen
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Bereid om meerprijs te betalen voor een brood dat 
oergranen bevat. Bereidheid stijgt bij lokaal 
geteelde granen.
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Verkennende ketenanalyse



Enkele interessante innovatieve 
bakkerijconcepten steken de kop op. 





Aanbod in supermarkten beperkt, vooral 
producten met spelt, haver, quinoa en 
boekweit

- Producten met oergranen vaak gecombineerd met termen 
vezelrijk, gezond, biologisch en glutenvrij



Supermarkten spelen in op beleving, versheid, 
ambacht, lokaal en gezondheid bij broden



Andere kanalen biowinkels en horeca



Potentieel korte keten groeit 

• Betrokkenheid van de consument via een 
rechtstreekse relatie met de producent; 

• Een beperkt aantal transparante schakels; 
• Zelfstandigheid van de producent in zijn prijszetting; 
• Zijn aanbod en zijn productiemethode (zeggenschap) 

en het lokale karakter, wat zorgt voor een territoriale 
verbondenheid met het product.



Korte keten niet alleen voordelen  

Voordelen
- Meer contact tussen consument en 

producent
- De consument weet vaak wie zijn 

producten gemaakt heeft en de 
producent weet naar wie zijn product 
gaat. 

- Vergroot contact tussen de stad en 
het platteland.

- Eerlijke prijs voor de producent
- Meer zeggenschap over aanbod en 

productiemethode
- Lokale of regionale economie 

gestimuleerd
- Ecologisch voordelen

Nadelen
- Tijd- en arbeidsintensiteit
- Onzekere rentabiliteit
- Onzekere afzet 
- Soms investeringen die lastig te 

financieren zijn 



Potentieel korte keten groeit 

• Omzet stijgt met 5%
• Echter marktaandeel beperkt
• Aandeel brood- en graanproducten nog veel 

beperkter



Vlaamse korte keten initiatieven nemen 
toe  

- Recht van bij de boer: initiatief van de VLAM
- Steunpunt Korte Keten met website Fermweb
- Korte Keten Oost-Vlaanderen: webwinkel
- Netwerk CSA
- Voedselteams
- Week van de korte keten



Regionale korte keten initiatieven nemen toe  

- Korte Keten Kaart van Boer’n Brood: 
omgeving Gent

- Vanier: Gentse coöperatie
- Boerenburen.be 



Korte keten privé-initiatieven nemen toe  

- Lokale markten
- Hoevewinkel
- Samenwerkingsverbanden



Aanbevelingen korte keten

• Neem je tijd
• Sterkten en de zwakten zijn van jouw bedrijf en van jou, als bedrijfsleider.
• Ligging van je verkooplocatie.
• Zit er winkelier verscholen in jou?
• Vraag en aanbod 
• Aanbod centraliseren. 
• Marketingverhaal. 
• Begeleiding
• Netwerken



Aanbod van lokale producten in de 
supermarkten stijgt en gebeurt op 
verschillende manieren

- Colruyt: centraal distributiecentrum.  
Regionale winkel kan deels assortiment bepalen.

- Carrefour: rechtstreeks aan de winkel.
Regionale winkel kan deels assortiment bepalen
Vb. 2018:  850 lokale producenten, 11 00 lokale producten

- Delhaize: verschillend. 
Hoofdzetel bepaalt assortiment



Aanbevelingen samenwerking supermarkt

• Aangepast distributiemodel;
• Marges bij de onderhandelingen;
• Afhankelijkheid van 1 of een beperkt 

aantal afnemers;
• Flexibiliteit en open communicatie.



Verkennende ketenanalyse



Aanbod oergranen primaire keten klein



SWOT-analyse



Hartelijk dank 
voor uw 
aandacht!


