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Zuiderse groenten en fruit  -  Teelt in Vlaanderen

Niet alleen in het zuiden, maar ook in Limburg worden er meloenen gekweekt. Dat blijkt 
uit een artikel in Het Belang van Limburg van 13 augustus j.l.

Hoeselaren Kristof Reweghs en Kim Cuppens zijn de eerste professionele telers van de 
cavaillonmeloen in België. De warme zomermaanden zorgden voor een eerste succesvolle 
teelt. Maar liefst tienduizenden cavaillons in drie gewichtsklassen kunnen verkocht 
worden via de Belorta-veiling. De cavaillonmeloen die we vandaag in onze winkelrekken 
terugvinden kent zijn oorsprong in Zuid-Frankrijk, Spanje en Marokko, maar binnenkort 
kan men dus diezelfde vrucht, die geteeld werd op lokale bodem, in sommige winkels 
terugvinden. De fruitmanager van de telerscoöperatie Belorta stelde het volgende : “De 
meloen past in onze zoektocht naar nieuwe fruitsoorten. Zo verbreden wij ons aanbod 
terwijl de fruitboeren hun inkomen kunnen halen uit meerdere teelten.” In een 
aansluitend artikel lazen we dan weer dan zuiderse groenten en fruit in Limburg een 
uitzondering blijven. Volgens Kris Jans van Belorta gaat de zoektocht verder.

1. Heeft de minister een overzicht van de geteelde zuiderse groenten en fruit in 
Vlaanderen? Graag een opdeling per groente- en fruitsoort, per jaar en per provincie.

2. Heeft de minister zicht op het succes van deze teelten? Wat waren de voornaamste 
redenen bij een mislukte teelt?



HILDE CREVITS
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, 
WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

ANTWOORD
op vraag nr. 796 van 7 september 2020
van STEVEN COENEGRACHTS

1. Er worden al heel wat soorten Zuiderse groenten geteeld in Vlaanderen: tomaat, 
paprika, courgette, aubergine … De teelt van zuiderse groenten vertegenwoordigt zelfs 
al een belangrijk onderdeel van de Vlaamse groententeelt.

In tabel 1 wordt de geteelde oppervlakte in Vlaanderen van een aantal zuiderse 
groente- en fruitsoorten vermeld voor de jaren 2010, 2013, 2016 en 2019. Dit zijn de 
resultaten van de landbouwenquête van FOD Economie – Statbel. In de meeste 
gevallen gaat het om serreteelt. De productie is gecentraliseerd in een aantal regio’s in 
Vlaanderen. We zien ook dat de oppervlakte van de tomatenteelt in de laatste jaren 
nog sterk gestegen is.

Voor nieuwe teelten, zoals de cavaillons-meloenen beschik ik niet over concrete cijfers.
In tabel 2 worden deze oppervlaktes voor 2019 uitgesplitst per provincie.

Tabel 1. Oppervlakte (ha) van zuiderse groenten en fruit in Vlaanderen in 
2010, 2013, 2016 en 2019

 2010 2013 2016 2019
Courgettes (open lucht) 201,91 577,86 630,53 572,54
Wijnstokken (open lucht) 53,77 72,67 129,70 197,65
Tomaten (serre) 428,38 450,97 499,99 534,21
Paprika (serre) 95,16 75,71 96,39 89,80
Komkommer (serre) 39,39 25,10 26,04 38,68
Courgettes (serre) 25,48 23,33 39,10 48,75
Aubergines (serre) 21,93 10,72 15,8 20,37
Druiven (serre) 6,77 0,81 0,26 0,57
Bron: FOD Economie - Statbel

Tabel 2. Oppervlakte (ha) van zuiderse groenten en fruit in Vlaanderen in 
2019 per provincie

Vlaams 
Gewest Antwerpen Vlaams-

Brabant
West-

Vlaanderen
Oost-

Vlaanderen Limburg

Courgettes (open lucht) 572,54 38,55 16,66 506,98 9,84 0,51
Wijnstokken (open 
lucht) 197,65 13,58 46,38 38,26 21,58 77,85
Tomaten (serre) 534,21 403,20 1,85 59,87 69,27 0,02
Paprika (serre) 89,80 76,00 5,30 0,41 8,09 0,00
Komkommer (serre) 38,68 16,26 0,09 22,29 0,04 0,00



Courgettes (serre) 48,75 15,59 0,00 33,16 0,00 0,00
Aubergines (serre) 20,37 12,40 0,95 5,81 1,21 0,00
Druiven (serre) 0,57 0,00 0,23 0,00 0,00 0,34
Bron: FOD Economie - Statbel

2. Ik kan de initiatieven die de producentenorganisaties en de praktijkcentra ondernemen 
in hun zoektocht naar nieuwe soorten en variëteiten die ook in Vlaanderen goed 
gedijen, enkel toejuichen. De belangrijkste uitdaging bestaat er in teelten te vinden die 
ook geschikt zijn voor ons klimaat (temperatuur, hoeveelheid zonlicht, bodem …). 
Daarnaast zal het succes ook voor een stuk bepaald worden door de rendabiliteit van 
de teelt. 
Zo hebben we in Vlaanderen ook de bescheiden teelt van heerlijke tafeldruiven, maar 
door de duurdere productieomstandigheden (o.m. de verwarming van serres) ligt de 
productiekost van druiven in Vlaanderen een pak hoger van het geval is in zuiderse 
landen zoals Italië, wat zich ook vertaalt in een prijsverschil in de supermarkt. Het is 
dus zeker ook belangrijk om via promotie en communicatie onze mooie, lokale 
producten in de kijker te plaatsen. 


