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Vraag:
Hebben jullie gegevens van hoeveel biologische varkens bedrijven er in België zijn en waar
deze bedrijven gevestigd zijn?
Antwoord:
Aantal bedrijven en aantal varkens
In 2013 waren in Vlaanderen in totaal 14 biologische varkensbedrijven waar ongeveer 2.824
biologisch varkens werden gehouden1. In Vlaanderen worden voornamelijk in de provincies
Antwerpen en Vlaams-Brabant bio-varkens gehouden. In beperkte mate ook in Limburg en
Oost-Vlaanderen.
In vergelijking met Vlaanderen zijn er in Wallonië 4 tot 5 keer meer biologische varkens
aanwezig (ongeveer 10000 in 2013).
In België (Vlaanderen en Wallonië) zijn slechts enkele bedrijven gespecialiseerd, en bij die
bedrijven is de biologische varkenshouderij meestal geen hoofdactiviteit. Het merendeel van
de bedrijven zijn gemengde bedrijven, waar niet alleen biologische varkens worden
gehouden.
Biobedrijvengids
Via de Biobedrijvengids hebt u toegang tot de gegevens van Belgische gecertificeerde
biologische bedrijven. U kan bij de zoekopdracht selecteren op het soort bedrijf (boer), de
regio (plaats of postcode) en de afstand. Bij de zoekresultaten wordt weergegeven welke
product(en) op de respectievelijke bedrijven worden geproduceerd.

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
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