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LAVA cvba

Logistieke en Administratieve Veiling Associatie

 Opgericht in 1999

 CVBA: Coöperatieve vennootschap
 Leden zijn veilingen
 Bestuurders: directeurs en bestuurders van veilingen (telers)

 Leden:
 BelOrta (SKW – Zellik – Borgloon)
 Coöperatie Hoogstraten
 REO veiling Roeselare
 Limburgse Tuinbouw Veiling – Herk de stad



Situering LAVA-veilingen



LAVA cvba

 Activiteiten:
 Administratie
 Verkoop
 Marketing
 Onderzoek
 Kwaliteit

 Adres:
 Leuvensesteenweg 130A – B-3191 Boortmeerbeek

 7 personeelsleden



HISTORIEK Flandria®

1995

 Ontwikkeling van een gemeenschappelijk merk voor:
 Tomaten
 Witloof

 Profiel (gecombineerd):
 Superieure kwaliteit
 Milieubewuste teelt
 Traceerbaarheid
 Geteeld op familiale bedrijven



HISTORIEK Flandria®

1995 - 2005
 Tomaten: segmentatie

 Lastenboek – specifiek per product

 Uitbreiding naar andere producten
 Vruchtgroenten: paprika, komkommer, aubergine, courgette
 Sla en slasoorten
 Open lucht teelten

 Hygiënecode
 Persoonlijke hygiëne
 Huisdieren
 Gebouwen
 Onderhoud



HISTORIEK Flandria®

2005 - 2014

 Aanvaarding van externe lastenboeken
 Sectorgids voor de primaire plantaardige productie
 Vegaplan standaard – wederzijdse erkenning met QS (D)
 GlobalGAP (www.globalgap.org) 

 Productspecificaties
 Kwaliteit
 Sortering
 Verpakkingen

 66 verschillende producten / > 600.000 ton onder één merk

http://www.globalgap.org/


HISTORIEK Flandria®

Sinds 2013

 Milieubewuste teelt

 Responsibly fresh (duurzaamheid)

www.responsibly-fresh.com

http://www.responsibly-fresh.com/


Flandria® - producten en volumes

Product Volume eenheid

Tomaat (los + tros) 250.000.000 kg

Kropsla 80.000.000 stuks

Paprika 45.000.000 kg

Komkommers 110.000.000 stuks

Aubergines 10.000.000 kg

Prei 60.000.000 kg

Courgettes 46.000.000 stuks

Bloemkolen 12.000.000 stuks

Witloof 50.000.000 kg



Is smaak belangrijk bij groenten en fruit?

Indien we dit mogen geloven

‘De gustibus et coloribus non est disputandum’

(over smaken en kleuren valt niet te discussiëren)

… blijkbaar niet



Is smaak belangrijk bij groenten en fruit?

En toch:

- Eten we allemaal graag lekker!
- Lust niet iedereen graag spruitjes, witloof of asperges, … terwijl

anderen er gek van zijn!
- Moeten we onze kinderen leren om groenten en fruit te eten!
- Vinden we de tomaten in Spanje toch wel lekkerder dan bij ons!?
- Zijn tomaten de populairste groente in België, maar consumeren

Italianen, Spanjaarden of Turken er een veelvoud van!

M.a.w.
- smaak is een favoriet gespreksonderwerp en groenten en fruit horen

daar zeker bij!



Is smaak belangrijk bij groenten en fruit?

Echter:

Begin jaren ‘90 was het imago van de tomaten sterk gedaald!
- Productie primeert op houdbaarheid
- Uitzicht primeert op smaak

Op zich niets verkeerd mee, want na WO II was de taak van de landbouw
om te zorgen voor voldoende voedsel en liefst op een goedkope manier.

Maar:

Duitse pers Wasserbomben-affaire’ 

Duitse consumenten lieten de Nederlandse tomaten links liggen en 
noemden ze smakeloos. Een imago dat men moeilijk kwijt raakt!



Is smaak belangrijk bij groenten en fruit?

De maatschappij was echter veranderd en de consument stelde meer eisen
aan de producten. Eten was niet langer ‘louter voeden’, maar ook een
‘beleving’ geworden.

Tijd om hier meer aandacht aan te besteden!

Hoe?
- vernieuwing: introductie van de trostomaten
- Segmentatie van tomaat
- Introductie van kleinere tomatentypes
- Aandacht voor smaak!



Flandria® - tomaten assortiment

Zeg niet zomaar tomaat tegen een Flandria®
Prince, Baron, Princess, Elite, Prunella, Ministar, …



Flandria® - tomaten assortiment

Elk segment met zijn specifieke eigenschappen

- Baron  vleestomaten
- Prince  Tussentypes
- Elite  Trostomaten middel
- Princess  Trostomaten middelgroot
- Flavour (los en tros)  Smaaktomaten
- Pittoresk  Biologische insecten bestrijding
- Ministar  Cocktailtrostomaten
- Cherrystar  Kerstrostomaten
- Langwerpige (pruim)tomaten  Prunella

Voor elk wat wils, met suggesties voor bereiding



Flandria® - tomaten assortiment



Flandria® - tomaten assortiment



Flandria® - tomaten assortiment
sweet pink

3% san marzano
15%

kerstomaat los
5%

snoeptomaat
4%

coeur de pigeon
4%Coeur de boeuf

16%Intense
5%

kumato
6%

cherrystar
23%

Miss Perfect
19%

Specialties

sweet pink

san marzano

kerstomaat los

snoeptomaat

coeur de pigeon

Coeur de boeuf

Intense

kumato

cherrystar

Miss Perfect



Flandria® - tomaten assortiment



Flandria® - segmentatieonderzoek

Segment  = beperkt aantal variëteiten die kwalitatief vergelijkbaar zijn!

!! Gebruikswaardeonderzoek tomaat !!

In opdracht van LAVA

Uitgevoerd door:
- Proefstation voor de groenteteelt – SKW
- Proefcentrum Hoogstraten – Meerle
- Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
- Proefcentrum voor de groenteteelt – Kruishoutem

Testen van nieuwe variëteiten i.v.m. referentierassen

Gebruik van KO criteria



KO-criteria – voorbeeld voor Elite 2018

Elite
Aug 2018

Prod
Gele 

kroon

SMAAK KLEUR HARDHEID

Frisheid 
GD’n

Oord 
keurd

Scheur-
tjes

Tros-
vorm

Tros-
vorm 
keurd

Score 
Elite On # KO’sBrix Panel

Hue
angle

Licht-
heid Panel Durofel UT

Stevig-
heid

Referentie 1 37,2 9,8 4,3 5,9 45,6 37,9 3,3 68 4,4 3,9 5,8 7,4 8,7 9,6 7,9 69 + 1

Referentie 2 35,8 9,8 4,6 6,6 46,2 37,6 3,5 71 4,5 4,5 5,9 7,4 9,2 9,0 7,5 71 + 1

Proefras A 39,8 9,6 4,2 5,9 43,9 37,8 3,6 73 5,2 4,0 6,1 7,6 9,6 9,2 7,8 72 + 1***

Proefras B 38,0 9,8 4,4 5,6 45,9 36,1 4,0 69 4,5 5,0 6,0 7,1 9,9 9,5 7,7 69 + 1*

Proefras C 36,4 9,8 4,3 6,1 42,9 38,5 3,5 67 4,7 3,6 4,6 6,9 9,0 9,4 7,7 68 + 3*

Proefras D 39,5 9,4 4,1 5,5 43,4 37,7 3,2 70 4,5 4,3 6,1 6,6 9,2 8,9 7,5 64 + 5

Proefras E 38,9 10,0 4,0 5,2 45,5 37,5 3,3 70 4,4 4,7 6,8 7,3 8,9 8,7 7,6 66 + 2

Ref. smaak 5,2 6,7 3,8 3,8

Proefras
Princess

38,9 9,7 4,5 5,4 44,1 37,6 4,2 69 4,5 4,0 7,3 7,9 8,9 9,3 7,9 71 + 0*

> -10% > 9,5 >= ref >= ref < +2% < +1% tss 3-5 >-5%; <+5%
> -

10%; 
<+15%

tss 3-5 > 6,2 > -5% > 7 > 8,5 > 7,5 > ref



KO-criteria – smaak

Brixmetingen (PCH – PSKW – VCBT)
- Gemiddelde van vele metingen
- Over verschillende seizoenen
Smaakproeven door smaakpanel (PCG)
- Smakelijkheid
- Zoetheid
- Zuurheid
- Stevigheid
- kleur

Duidelijk verschil in smaak per variëteit

Minimaal niveau voor alle segmenten
‘Higher level’ voor Flandria® Elite



Beperkingen van smaakonderzoek

- Brixmeting is onvoldoende
- Smaakpanel kan slechts een beperkt aantal rassen proeven
- Variatie volgens seizoen (invloed van (zon)licht)
- Variatie volgens teeltwijze (watergift – bemesting - klimaat)
- Invloed van oogststadium
- Temperatuur van het product
- Veel nieuwe specialties bij tomaten (bijna 1/3 van het areaal). 

Consument kiest vaak voor deze types als ‘lekkere tomaten’

M.a.w. nog veel onderzoek nodig:
- Metingen in plaats van panels!
- Invloed van teeltomstandigheden op de smaak
- Variatie van smaakbeleving bij consumenten



Smaakonderzoek bij andere producten?

- Voor tomaten wellicht het meest relevant!
- Smaakverschillen bij andere groenten wellicht kleiner?

- Komkommers, paprika, prei, bloemkool, courgettes, sla, 
spruiten, aubergines …??? 

- Ook onderzoek bij paprika en komkommers, maar nog 
geen parameter voor nieuwe variëteiten

- Fruit: vaak gebonden aan de soort! Wordt ook verkocht 
met aanduiding van variëteit

- Wat met witloof? Verschil in bitterheid, maar ook in 
voorkeur!



Tot slot! Smaak is belangrijk, maar maak er 
ook iets mooi van!



Smaak als parameter voor Flandria®–tomaten 

Bedankt voor de aandacht – zijn er nog vragen?
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