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Inleiding 

Deze marktstudie brengt het belang van de Duitse biologische voedingssector in kaart. Duitsland is met 

een omzet van 11,97 miljard euro de grootste markt voor biologische voedingsproducten in Europa. 

Naast een ruim aanbod aan biologische voedingsproducten in diverse verkooppunten geven 

consumententrends aan dat biologische voeding steeds belangrijker wordt. Tijdens de coronacrisis heeft 

de vraag naar biologische voedingsmiddelen zich verder versterkt. 

Eerst wordt ingegaan op de marktomvang en het consumentengedrag. Daarna volgen enkele nieuwe 

trends. Vervolgens komen de verschillende distributiekanalen aan bod. Daarop volgt een overzicht van 

de keurmerken, brancheverenigingen en vaktijdschriften. Tot slot vindt u een overzicht van 

de aankomende beurzen met betrekking tot biologische voeding.  

Vlaamse bedrijven kunnen met gerichte vragen over de Duitse markt beroep doen op de individuele 

dienstverlening van Flanders Investment & Trade. 

Onze dank voor het samenstellen van dit rapport gaat uit naar Sara Ghazaoui, stagiaire bij het kantoor van 

Flanders Investment & Trade in Keulen in de periode april-juni 2020. 

Augustus 2020 
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1. Sectoromschrijving in getallen 

In dit hoofdstuk komen onder andere de volgende vragen aan bod:  

• Wat is de omvang van deze sector? 

• Wat is het aandeel van de bestedingen aan bioproducten in de totale uitgaven aan voedingsmiddelen? 

• Hoe verhouden de Duitse bestedingen aan bioproducten zich ten opzichte van andere EU-landen? 

• Wat is het profiel van de Duitse consument en hoeveel consumeert hij? 

• Hoeveel import en productie vindt er plaats? 

 Omzet van de sector 

De omzet in biolevensmiddelen in Duitsland blijft jaar na jaar toenemen. Tijdens de coronacrisis kende 

de verkoop van biologische voedingsproducten een verdere groei, de pandemie blijkt de vraag naar 

gezondere en duurzame voeding nog te hebben versterkt.  

In het 1ste kwartaal van 2020 (maart) groeide de verkoop door hamsteraankopen, in het 2e kwartaal bleef 

de vraag op naar biologische voedingsproducten op een hoog niveau, zoals blijkt uit een recente rondvraag 

van het onderzoeksinstituut AMM. Hierbij gaf 30% van de consumenten aan hun bio-aankopen tijdens 

de pandemie te hebben uitgebreid, slechts 4% meldde een inperking van hun bio-aankopen. 

Naast gezondere voeding bleek ondersteuning van regionale aanbieders en boeren een bijkomende 

motivatie. Dat blijkt mede uit de verhoogde vraag naar abonnementsformule op bio-kistleveringen.  

Volgende grafiek geeft de omzet (in miljard euro) van bioproducten in Duitsland weer van 2000 tot 2019. 

Op 20 jaar tijd nam deze omzet toe van 2,1 miljard euro in 2000 tot bijna 12 miljard euro in 2020. 

De gemiddelde jaarlijkse omzetstijging in de voorbije 10 jaar is 6%. De meer dan gemiddelde omzetstijging 

in 2016 en in 2019 is opvallend. In 2018 bedroeg de omzetstijging 5,5%, in 2019 zelfs 9,72%. In 2019 

behaalde de verkoop van biologische voedingsproducten in Duitsland een recordomzet van 

11,97 miljard euro, tegenover 10,91 miljard euro in 2018.  
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Bron: BÖWL, geciteerd door de.Statista.com, 2020 

Wat betekent deze omzetstijging in termen van de totale consumentenbestedingen aan 

voedingsmiddelen? 

De volgende grafiek geeft de evolutie weer van het aandeel van de biologische voedingsmiddelen in 

de totale verkoop van voedingsmiddelen. Het afgelopen decennium startte in 2010 met een aandeel van 

3,74% en het aandeel steeg sindsdien jaarlijks. In 2019 is niet enkel de omzetstijging het grootst, zoals 

bovenstaande grafiek aangeeft, maar ook het aandeel van biologische voedingsmiddelen steeg het sterkst 

in vergelijking met de voorgaande jaren. Met 5,68% was het aandeel van biologische voedingsmiddelen in 

de totale omzet van voedingsmiddelen in de periode 2010-2019 het hoogst in 2019.  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4109/umfrage/bio-lebensmittel-umsatz-zeitreihe/
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Bron: BMEL, geciteerd door de.Statista.com, 2020 

  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/360581/umfrage/marktanteil-von-biolebensmitteln-in-deutschland/
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 De Duitse biobranche in de Europese context 

Binnen Europa was Duitsland in 2018 de grootste markt voor biologische producten met een omzet van 

10,91 miljard euro maar de groei in meerdere andere EU-landen is hoger. 
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In termen van het aandeel van biologische voedingsmiddelen op de totale voedingsconsumptie komt 

Duitsland evenmin op de eerste plaats, maar wel Denemarken. Buurland Denemarken realiseerde minder 

omzet in 2018, maar had met 11,5% het grootste aandeel van biologische voedingsmiddelen in de totale 

voedingsconsumptie. Daarop volgen Oostenrijk (9,9%) en Zweden (9,6%). Duitsland stond in 2018 met 

5,3% op de zesde plaats. België op de tiende plaats met een aandeel van 3% (zie onderstaande tabel 

‘Bio Umsatz in Europa’). 

 

Bron: BÖWL, 2020 
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Daarnaast was ook de consumptie van biologische voeding per hoofd van de bevolking het hoogst in 

Denemarken en Oostenrijk met 312 euro in 2018 (BÖWL, 2020). In Duitsland bedroeg de besteding per 

capita aan bioproducten in 2018 132 euro en in België 61 euro. 

 

 Consumentengedrag  

Zoals hierboven vermeld, bedroeg in 2018 de omzet per capita aan biologische voedingsmiddelen in 

Duitsland 132 euro. 

Uit onderzoek van BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) is gebleken dat vrouwen 

vaker bioproducten kopen dan mannen. De oudere generatie, voornamelijk 60-plussers kopen het vaakst 

uitsluitend bioproducten (18%). Jongeren en volwassenen tussen 14 en 29 kopen deze producten af en 

toe bij speciale gelegenheden (49%) (BMEL, geciteerd door de.Statista.com, 2020).  
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Onderstaande grafiek is een weergave van de biologische producten die het meest werden gekocht in 

2019. Eieren, groenten en fruit staan bovenaan, gevolgd door aardappelen, zuivelproducten, 

bakkerijproducten (brood, …) en vis en vlees. Biologisch snoepgoed en alcoholische dranken werden 

het minst gekocht door de Duitse consumenten (BMEL, 2019).  

 

Bron: Böwl, geciteerd door de.Statista.com 

Hoewel alcoholische dranken volgens bovenstaande grafiek het minst worden aangekocht, wordt er bij 

bio-brouwerij Lammsbraü, die op de vakbeurs Biofach 2020 twee nieuwe producten voorstelde, 

het aankomende jaar een omzetstijging verwacht van 3,8% (Lebensmittelpraxis, 2020). 

De reden voor aankoop van bioproducten heeft voornamelijk te maken met dierenwelzijn. 95% van 

de ondervraagden probeert dierenleed te verminderen door meer biologisch te eten. Ondersteuning van 

lokale bedrijven was een andere belangrijke reden (BMEL, geciteerd door de.Statista.com, 2020). 

Jaarlijks koopt ieder Duits gezin minstens één biologisch product. Meer dan een kwart van 

de consumenten (28%) geeft de voorkeur aan biologische producten wanneer deze beschikbaar 

zijn. Daarnaast worden de aankopen van biologische voedingsmiddelen het meest gedaan in de zuidelijke 

deelstaten en in Berlijn. In de oostelijke deelstaten daarentegen ligt het aandeel van consistente 

biologische consumenten aanzienlijk onder het gemiddelde (GfK, 2020).  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2378/umfrage/biolebensmittel-die-am-haeufigsten-gekauft-werden/
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Tot slot is uit een studie van Andechser Molkerei Scheitz gebleken dat in 2018 60% van de respondenten 

in heel Duitsland, biologische producten te duur vonden. Slechts 33% is van mening dat de prijs-

prestatieverhouding passend is (Andecher-Natur, 2019). Volgens de onderzoekers, is de meerderheid niet 

op de hoogte van de extra uitgaven die betrekking hebben op de gehele waardeketen voor biologische 

boeren en biologische verwerkers.  

 Productie 

In de biologische markt versterken vraag en aanbod elkaar. Door de toenemende vraag naar biologische 

voedingsmiddelen stijgt de productie van deze producten in Duitsland jaarlijks.  

Volgens berichten van het federaal ministerie van landbouw steeg de omvang van de ecologisch bewerkte 

oppervlaktes in Duitsland in 2019 met 7,7% tot ongeveer 1,6 miljoen hectare.  

Onderstaande grafiek toont aan dat het aantal biologische landbouwbedrijven en het biologische 

landbouwareaal tussen 2016 en 2018 aanzienlijk is toegenomen. In de jaren voordien was er een trage 

groei, vooral in de jaren 2011 tot 2014.  

 

Bron: BMEL, 2019 

Onderstaande tabel gaat dieper in op 2017 en 2018. In 2018 steeg het binnenlandse biologische 

landbouwareaal met 8%. In hectare is de oppervlakte gestegen met 109.863 ha naar 1.483.020 ha. 

Daarmee bedraagt in 2018 het aandeel van de bio-landbouwbedrijven 11,7% in het totaal aantal 

landbouwbedrijven, en het biologisch landbouwareaal vertegenwoordigt 8,9% van het totale 
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landbouwareaal in Duitsland. Door deze jaarlijkse omschakeling en toenemende vraag, stijgt 

de biologische productie sterk in Duitsland.  

 

Bron: BÖWL, 2019 

Hoewel het aantal biologische landbouwbedrijven stijgt in Duitsland, worden veel biologische producten 

geproduceerd en verpakt in het buitenland. Vaak komt de grondstof ook uit het buitenland. Zo wordt 

rauwe biomelk uit Oostenrijk of Denemarken vaak gebotteld in de detailhandel voor biologische 

consumptiemelk. Ongeveer een derde van de in Duitsland gekochte biologische melk komt uit 

het buitenland (Ökolandbau, 2019).  

https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Zahlen_und_Fakten/Brosch%C3%BCre_2019/BOELW_Zahlen_Daten_Fakten_2019_web.pdf
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Onderstaande grafiek geeft het aandeel weer van ieder landbouwproduct op de gehele biologische 

landbouwgrond in Duitsland tussen 2012 en 2017. Uit deze grafiek blijkt dat de productie van peulvruchten 

jaarlijks het grootste aandeel heeft op de bio-productie in Duitsland. Het aandeel daalt echter jaarlijks en 

opmerkelijk is een sterke daling in 2014. Verder is de productie van fruit een groeiend aandeel in Duitsland.  

Sinds enkele jaren neemt het aandeel van biologische eieren toe. Verder hebben biologische groenten 

een eerder stabiel aandeel. Onder de vleesproductie heeft schapen- en geitenvlees het hoogste biologisch 

aandeel, en aandeel aan bio-rundsvlees (hoewel nog zeer laag) kent eveneens een groei. 

Biologisch varkensvlees wordt het minst geproduceerd en buiten 2017 is er nauwelijks sprake van groei. 

 

Bron: BÖWL,2020 

  

https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Zahlen_und_Fakten/Brosch%C3%BCre_2019/BOELW_Zahlen_Daten_Fakten_2019_web.pdf
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 Import  

De meest recente gevonden cijfers omtrent de import van een aantal geselecteerde bioproducten dateren 

van 2017. In onderstaande grafiek zien we dat zowel in 2015/16 als 2016/17 sojabonen het meest worden 

geïmporteerd, gevolgd door erwten, en op een iets grotere afstand boter, wortelen, appels. De import 

steeg bij alle producten in 2016/17 behalve bij erwten, drinkmelk en tarwe. De import van yoghurt bleef 

ongewijzigd met 13%.  

 

Europa heeft in 2018 in totaal 3,3 miljoen ton biologische levensmiddelen geïmporteerd vanuit 

verschillende landen. De import van tropisch fruit, noten en kruiden vertegenwoordigde het grootste 

aandeel met in totaal 193.597 ton of 24% in import. Deze voedingsmiddelen komen voor het grootste deel 

uit Ecuador met 31,8%, gevolgd door de Dominicaanse republiek (31%) en Peru (17,4%). China levert in 
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volume het meeste biologische voeding aan Europa, met een productie van 415.243 ton of 12,7%. 

Gevolgd door Ecuador met 278.475% of 8,5% (FiBL &IFOAM, 2020). 

2. Trends en ontwikkelingen 

De biologische voedingssector kende in 2019 tal van nieuwe trends en ontwikkelingen. 

Naast de sectortrends die het aanbod aantrekkelijker maken zijn er ook nieuwe consumententrends 

waarbij de vraag naar bioproducten alsmaar groter wordt. 2019 was een jaar met een grote focus op 

klimaatveranderingen door de media-aandacht en wereldwijde klimaattochten. Onderstaande trends 

geven u een zicht op het stijgende belang naar biologische voedingsmiddelen. 

 Sectortrends 

Pandemie, marktaandelen, prijsconcurrentie 

Zoals in het eerste hoofdstuk aangegeven, heeft de pandemie in de 1ste jaarhelft van 2020 de vraag naar 

biologische voedingsmiddelen versterkt. Dit zou een blijvende trend kunnen zijn. Met het toenemend 

aanbod aan biologische voedingsmiddelen in de supermarkten en discounters in recente jaren neemt ook 

de onderlinge concurrentie toe, waardoor – mede met de tijdelijke btw-verlaging (van 1/7/2020 tot 

31/12/2020) – er sprake is van een verhoogde prijsconcurrentie ook voor biologische levensmiddelen. 

Van de toenemende prijsconcurrentie profiteert momenteel de consument. Deze laatste verkoopkanalen 

kunnen daardoor ook ‘bio-geregelde kopers’ aanspreken, terwijl de bio-gespecialiseerde detailhandel er 

minder in slaagt de ‘bio-gelegenheidskoper’ aan te trekken, met een mogelijks verdere verschuiving in 

het marktaandeel ten voordele van de supermarkt en discounters. (LebensmittelZeitung, 2020, 31 juli). 

Duurzame verpakkingen 

Duurzame alternatieven voor conventionele verpakkingsmaterialen behoren tot de belangrijkste trends in 

de biologische branche. Organisch is meer dan een voedingskwestie voor consumenten. 

Fabrikanten houden zich bezig met het reduceren van het verpakkingsvolume, het verbeteren van 

bestaande verpakkingen alsook met het verduurzamen van verpakkingsmaterialen en het inzetten van 

herbruikbare materialen (Biofach, 2020). 

Het ‘Greta-effect’ op het groeiend bewustzijn 

De biologische sector blijft groeien en deze positieve ontwikkeling heeft deels te maken met het ‘Greta-

effect’. Ook in Duitsland hebben de klimaatprotesten en beweging, geïnspireerd door Greta Thunberg, 

de consumenten bewuster van het belang van duurzaamheid. Volgens marktexperten heeft dit 

een duidelijke impact op de marktontwikkeling van de biologische voedingssector. 

Natuurvoedingsdistributeurs en groothandelaars konden mede dankzij deze impact in 2019 nieuwe 

klanten binnenhalen en hun omzet verhogen (Lebensmittelzeitung, 2020).  
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Tegengaan van voedselverspilling 

Er komen steeds meer initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is 

het bedrijf “Too Good To Go” dat samenwerkt met meer dan 25 partners uit de voedingsindustrie om 

voedselverspilling te voorkomen. Ze proberen verspilling te bestrijden door zegels met "vaak langer goed” 

op producten te plakken. De campagne wordt momenteel niet alleen ondersteund door biologische 

retailers zoals Alnatura, Bio Company en Dennree maar ook door grotere retailers en discounters. 

Zo zouden Lidl, Penny en dm ook gebruik maken van deze actie. Volgens een woordvoerder van “Too Good 

To Go” zal deze zegel de komende maanden op steeds meer producten verschijnen. In de toekomst wil 

het bedrijf nog meer partners winnen voor deze campagne (Lebensmittelzeitung, 2019). 

 Consumententrends 

Vleesconsumptie 

De Duitse consument consumeert gemiddeld 80 kilo vlees in een jaar, waarbij varkensvlees en kippenvlees 

het grootste aandeel hebben. De consumptie neemt echter af (jaarlijks gemiddeld met 1,4%). Ook de afzet 

in vleeswaren- en worstmarkt daalt jaarlijks met 2%. Duurzame productiemethoden, gezondheid, 

dierwelzijn en vertrouwen in voedselkwaliteit spelen een belangrijke rol bij het koopgedrag van 

de consument. De Duitse consumenten zijn kritischer en veeleisender geworden. Binnen die ontwikkeling 

is ook de vraag naar biologische voedingsmiddelen en vleesvervangers gegroeid (Agroberichten, 2019). 

Veganistisch, eerlijk of 'vrij van' 

Veganisme en plantaardige voeding zijn op dit moment duidelijk in de trend. Uit onderzoek is gebleken 

dat 40% van de consumenten de verpakkingsbeschrijving leest. Veganistisch, fair of 'vrij van' zijn hierdoor 

belangrijke termen. Biologische onderscheidingen worden steeds meer onderdeel van een bredere 

positionering op het gebied van gezondheid en ethiek. Het lijkt daarom logisch dat fabrikanten in 

de toekomst deze twee onderwerpen combineren met biologisch (Bio-markt, 2019).  

Meer biologische wijn  

Het aandeel van biologische wijn, dat wordt aangeboden door detailhandelaren en discounters in 

de dranksector, neemt toe. Voor de aankomende twee jaren wordt er een verdere groei voorspeld van 

11,4% met een omzet van 1,46 miljoen euro in 2022 (Bio-markt, 2018). Daarbij geeft de eindgebruiker 

de bereidheid aan om meer te betalen voor een fles biologische wijn. Voor de producenten is naast 

milieubescherming, nu ook de vrijwaring van de eigen gezondheid van de blootstelling aan het gebruik van 

pesticide, ook een belangrijke factor om over te schakelen op biologische wijnbouw. In Duitsland werd in 

2017 meer dan 120 miljoen liter biologische wijn verkocht, of meer dan 23% van de wereldwijde 

verkoop. Duitsland blijft nog steeds de grootste markt voor biologische wijn, gevolgd door 

Frankrijk. Vooruitblikkend op 2022, voorspelt het IWSR-onderzoek dat Duitsland de grootste markt voor 

biologische wijn zal blijven (Biofach, 2020).  
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3. Verkoop- en distributiekanalen 

Het aanbod aan bioproducten wordt alsmaar groter waardoor de concurrentie stijgt. Duitse consumenten 

kopen hun biologische voedingsmiddelen het vaakst in supermarkten. Ook de natuurvoedingswinkels/ 

gespecialiseerde biowinkels kunnen hun aandeel licht verhogen. Daarnaast wordt de aankoop van 

bioproducten op weekmarkten, in bakkerijen en bij de slager eveneens populairder. Online aankopen zijn 

tot nu toe niet succesvol geweest in vergelijking met de andere distributiekanalen, maar wordt jaarlijks 

steeds meer gedaan (Ökolandbau, 2019).  

Na een overzicht van de omzet in de biologische voedingsbranche en het aandeel op de totale omzet van 

voedingsmiddelen in hoofdstuk 1, gaan we nu dieper in op de verkoop- en distributiekanalen. 

Uit onderstaande tabel blijkt dat 60% van de biologische voedingsmiddelen in 2019 verkocht werd in 

detailhandel, inclusief drogisterijen. Daarnaast had de natuurvoedingshandel een aandeel van 27% en 

de overige handelaars een aandeel van 14 %. 

In 2019 steeg de verkoop het sterkst met 11,4%. Na de detailhandel komen op de tweede plaats, 

de gespecialiseerde biowinkels. De Duitse supermarkten groeiden zelfs sneller dan de discounters. 

Ze breidden hun assortiment uit en namen steeds meer producten van hogere kwaliteit op. De omzet van 

de drogisterijen groeide onder het gemiddelde. 

In de natuurvoedingshandel en andere overige kanalen, waaronder de directe marketeers en 

de ambachtelijke bedrijven, stegen de verkoopvolumes in sommige gevallen aanzienlijk meer dan 

de kosten. Door de grotere concurrentie in de detailhandel hebben deze winkels licht verlaagde prijzen. 
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1) Bakkerijen, slagerijen, gespecialiseerde groente- en fruitwinkels, weekmarkten, verkoop op 

de boerderij, abonnementendozen, postorderbedrijven, tankstations, natuurvoedingswinkels. 

2) Inclusief boerderijwinkels die goederen met een nettowaarde van ten minste € 50.000 inkopen (ook bij 

de groothandel) 

3) Inclusief drogisterijen 

Bron: Arbeitskreis Biomarkt, 2020 

 Detailhandel 

Zoals in het hoofdstuk ‘sector omschrijving in getallen’ besproken wordt, heeft de populariteit van 

biologische voedingsmiddelen een impact gehad op het assortiment en positionering van discounters en 

supermarkten. De meerderheid van de bevolking (70%) zou haar producten kopen in supermarkten en 

discounters. Discounters zoals Lidl, Aldi, Netto, Penny en Norma verkopen ondertussen ook biologische 

producten met hun huismerk. Sinds 2018 worden in Lidl ook producten verkocht met een Bioland-zegel 

(Utopia, 2019). 
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Aldi is op dit moment marktleider in Duitsland met een aandeel van 14,6% biologische voeding in haar 

volledig aanbod van voedingsproducten. Daarnaast zou Aldi, met haar biologische assortiment, ook 

de goedkoopste aanbieder zijn in Duitsland en ze wil haar succes uitbreiden in Europa. 

Naast discounters zijn breiden de supermarkten hun assortiment uit met nieuwe biologische 

voedingsproducten. De grootste supermarktketen van Duitsland, Edeka, gelooft zo veel in de biologische 

handel dat het zelfs een nieuwe biologische winkel heeft gelanceerd met “Naturkind". Er zijn twee 

Naturkind-winkels in Hamburg en Dinkelsbühl. Zij bieden vele regionale producenten aan en producten 

van bekende biologische merken en teeltverenigingen zoals. Demeter of Naturland (Naturkind, 2020).  

Ook Rewe werkt samen met een vereniging. Met Naturland heeft REWE Bio een sterke en competente 

partner voor de productie en verwerking van biologische producten. Daarnaast heeft REWE 

een biologische huismerk genaamd “REWE bio” met 467 producten. De keten Kaufland is ook gestart met 

de verkoop van biologische voedingsmiddelen in 2019. Naast biologische huismerken heeft 

de voedselketen producten van de Demeter-telersvereniging in haar assortiment (Stern, 2019). 

Hoewel de bio-vakhandel veruit nog het voornaamste verkoopkanaal voor de bij Demeter aangesloten 

producenten, heeft ook Demeter een samenwerking met de conventionele supermarktketens voor 

de levering van Demeter bioproducten, waaronder bio-melk (Ökolandbau,2019).  

Daarnaast spelen drogisterijen eveneens een belangrijke rol bij de afzet van biologische voeding. 

De drogisterijketen DM bijvoorbeeld heeft een groot assortiment van het huismerk DmBio. Zij bieden van 

alles aan, van biologische bakproducten tot babyvoeding (Dm, 2020). 

Tot slot zijn er de gespecialiseerde winkelketens, zoals Alnatura, Denn’s, Basic. In 2017 had bio-keten 

Denn’s bio (behorende tot de Dennree groep met hoofdzetel in Töpen, Beieren), 204 filialen en daarmee 

de meeste filialen. Alnatura volgde met 132 filialen en Bio-Comany had er 56. Alnatura is de grootste speler 

in Duitsland met een omzet van 901 miljoen euro. In 1987 werd de eerste Alnatura winkel geopend in 

Mannheim. In 2006 waren er in totaal 35 vestigingen en het aantal steeg jaarlijks met gemiddeld 10 nieuwe 

winkels. Alnatura heeft een gemiddelde verkoopoppervlakte van 625 m2 en een assortiment van 

6000 producten waarvan 1350 producten onder het merk Alnatura. Verder heeft Alnatura in totaal 

12.700 vestigingen met haar handelspartners in verschillende 16 landen (Alnatura, 2020). Volgende link 

geeft een overzicht van de vestigingen van de shops: www.alnatura.de/de-de/m%C3%A4rkte/filialfinder.  

Denn’s Biomarkt, opgericht in 1996, beschikt tegenwoordig over ongeveer 300 biologische speciaalzaken 

in Duitsland en Oostenrijk (met een oppervlakte tussen 300 tot 800m2) waar 3.028 medewerkers 

werkzaam zijn. Denn’s Biomarkt biedt meer dan 6.000 biologische en natuurlijke producten aan. 

Supermarkten zijn terug te vinden via: www.denns-biomarkt.de/ 

Basic Aktiengesellschaft, opgericht in 1997 en met hoofdzetel in München, realiseert een omzet van bijna 

132 miljoen euro. Het biedt klanten, met meer dan 12.000 biologische producten, een groot aanbod aan. 

Het aanbod omvat niet enkel voedingsmiddelen, maar ook bijv. cosmetica en verzorgingsproducten. 

Het bedrijf heeft meer dan 30 filialen in 15 steden in Duitsland, alsook in Oostenrijk (Salzburg en Wenen). 

Een overzicht van de Basic supermarkten is te vinden op https://basicbio.de/Maerkte.aspx.  

https://www.stern.de/wirtschaft/news/themen/edeka-4148956.html
http://www.alnatura.de/de-de/m%C3%A4rkte/filialfinder
http://www.denns-biomarkt.de/
https://basicbio.de/Maerkte.aspx
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Onderstaand worden de vijf grootste bio-supermarkten geclassificeerd weergegeven naar omzet in 2019, 

alsook met informatie omtrent het aantal werknemers. 

 

Bron: Hoppenstedt-firmendatenbank, 2020)(omzet in 2019 

 Groothandel 

Het Bundesverband Naturkost Naturwaren eV (BNN) publiceert ieder kwartaal gegevens over 

de omzetontwikkeling bij 18 biologische groothandels in Duitsland. Deze 18 groothandels claimen 

ongeveer 75% van het marktvolume in de biologische levensmiddelenhandel te vertegenwoordigen 

(Ökolandbau, 2019).  

De groothandel in de biologische voedingsbranche heeft in 2019, met een stijging van 7,92%, een omzet 

van 1,92 miljard euro. In 2018 bedroeg de omzet van groothandelaars 1,78 miljard euro (BNN, 2020). 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de verkoop, gedifferentieerd naar het verse en droge assortiment, inclusief 

non-food. 2019 werd gekenmerkt door een bijzondere dynamiek. Traditioneel is de eerste helft van 

het jaar het sterkst, maar deze keer was het precies het tegenovergestelde. In de tweede helft van 2019 

was de verkooptrend aanzienlijk hoger dan verwacht na de eerste helft van het jaar. De aanzienlijke 

omzetgroei in de tweede helft van het jaar wordt verklaard door de politieke en maatschappelijke 

ontwikkelingen in 2019. Klimaatstakingen zoals 'Fridays for Future', hebben het thema duurzaamheid 

populairder gemaakt bij de consument dan in het voorgaande jaar.  

De groothandelaren van biologische voedingsmiddelen in Duitsland hebben een groot en vrij gevarieerd 

aanbod van biologische producten. Daarnaast leveren zij ook aan diverse klanten (bv. biologische 

voedingswinkels, reformhuizen, boerderijwinkels, biologische supermarkten, bio-grootverbruikers voor 

catering en evenementen, leverdiensten, etc.). Naast biologische supermarkt is Dennree ook 

een groothandelaar. Dennree is de grootste speler met een omzet van 968 miljoen euro in 2017. 

Met 13.500 artikelen biedt Dennree een uitgebreid assortiment van biologisch voedsel, natuurlijke 

cosmetica en natuurlijke goederen voor de natuurvoedingshandel aan (Dennree, 2020). 

Groothandelaar Terra is in 2019 de tweede grootste groothandelaar en biedt 15.000 biologische 

producten aan. Zij werken samen biologische boeren in Berlijn. Terra is uitgegroeid tot regionale 

marktleider in de regio Berlijn (Terra, 2020). Een uitgebreide lijst van groothandelaars kunt u verkrijgen bij 

het Flanders Investment & Trade kantoor in Keulen. 

Bedrijf Aantal werknemers Omzet in mio €
1. AlnaturA Produktions- und Handels ... 3.250 901,00

2. Denn's Biomarkt GmbH 3.028 453,38

3. Bio Company 1.602 180,00

4. BASIC Aktiengesellschaft Lebensmit... 899 132,00

5. ebl-naturkost GmbH & Co. KG 538 85,79

https://www.hoppenstedt-firmendatenbank.e/
https://n-bnn.de/node/10
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 Onlinehandel 

Onlinehandel is onmisbaar in het tijdperk waarin we ons bevinden. Ook voor de voedingssector wordt dit 

kanaal meer gebruikt, hoewel de stijging heel langzaam evolueert. Uit het onderzoek van Bitkom is 

gebleken dat 29% van de internetgebruikers boodschappen via het internet deed in 2018. Er is echter 

een significant verschil tussen de landelijke gebieden waar 21% van de bevolking boodschappen via 

het internet koopt en 37% kwamen uit steden.  

Over het algemeen is 88% tevreden over de huis-aan-huis levering. De voornaamste argumenten voor 

het online winkelen zijn de thuisbezorging die losstaat van de openingsuren en de tijdsbesparing. 

Een derde van de ondervraagden koopt geen voedingsmiddelen online omdat zij graag de boodschappen 

willen zien, ruiken en voelen voor ze betalen (Bio-markt, 2019).  

 

Bron: Bitkom, 2019 

Verder is uit onderzoek van Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gebleken dat 

slechts 6% van de bevraagden biologische voedingsmiddelen online kocht in 2019. De Duitse consumenten 

verkiezen nog steeds fysieke aankopen in een biologische supermarkt of discounter (Ökobaromater, 

2019). De twee belangrijkste webshops voor biologische voedingsmiddelen in Duitsland zijn Rapunzel en 

Amore bio (Utopia, 2016). 

Rapunzel, opgericht in 1974, is een van de weinige leveranciers die hun voedsel zowel op de markt als 

online verkoopt. 80% van het eigen merk van Rapunzel zijn veganistische producten. Rapunzel heeft 

een assortiment van meer dan 550 artikelen. Verder worden merchandisingartikelen zoals 

geschenkmanden alleen via de webshop aangeboden. De verzendkosten van 4,90 euro zijn niet van 

toepassing op een orderwaarde vanaf 49 euro. Het aanbod kan u vinden via: https://shop.rapunzel.de/ 

https://shop.rapunzel.de/
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-01/Bitkom-Charts%20PK%20Handel%2024012019_0.pdf
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Amorebio verkoopt al meer dan 15 jaar 5.500 bio-artikelen (food en non-food) via haar webshop. Rapunzel 

levert haar producten ook aan Amorebio. Amorebio is sinds 2012 biologisch gecertificeerd en alle 

bestellingen worden verzonden via het klimaatneutrale GoGreen-programma van DHL. De verzendkosten 

van 4,95 euro zijn niet van toepassing bij een bestelwaarde boven 50 euro. Het aanbod kan u vinden via: 

www.amorebio.de/de/ 

 Inkooporganisaties 

Er zijn enkele groothandelaars die gebonden zijn aan inkooporganisaties. ‘Die Regionalen’ is een landelijke 

organisatie die bestaat uit 12 regionale natuurgroothandelaars verspreid over heel Duitsland. 

De aangesloten groothandelaars leveren hun producten aan verschillende klanten in een bepaald gebied, 

onder andere aan leden van “Echt Bio”. Samen voorzien de groothandelaars meer dan 2000 biologische 

winkels van verschillende biologische producten (Die Regionalen, 2020). De groothandelaars die 

aangesloten zijn bij deze organisatie kan u vinden via www.die-regionalen.de/die-grosshaendler 

Achter ‘Echt Bio’ staan 460 onafhankelijke biologische winkels, speciaalzaken voor biologische voeding en 

biologische supermarkten in heel Duitsland, die hun onafhankelijkheid behouden en biologische waarden, 

zoals regionalisme en onbeperkte eerlijke handel, hooghouden (Se-biomarkt, 2020).  

4. Keurmerken 

In Duitsland kunnen voedingsmiddelen die geproduceerd en gecontroleerd zijn volgens de EU-wetgeving 

inzake biologische landbouw met het EU-label voor biologische landbouw worden geëtiketteerd alsook 

met het nationale eco-label (Bio-Siegel). Dit geldt ook voor geïmporteerde biologische producten. 

Het gebruik van dit nationale eco-label is vrijwillig en gratis voor de producenten. Voorafgaand aan 

het eerste gebruik moeten fabrikanten van gecertificeerde biologische producten die van plan zijn de Bio-

Siegel te gebruiken, hun intentie melden bij de Bio-Siegel Informatiedienst van de Federale Dienst voor 

Landbouw en Voeding (Organicexport, 2020). 

https://www.amorebio.de/de/content/bio-zertifizierung
http://www.amorebio.de/de/
http://www.die-regionalen.de/die-grosshaendler
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Onderstaande grafiek toont aan dat het aantal producten met een bio-zegel jaarlijks sterk toeneemt. 

In 2018 waren er 77.841 producten met biologische zegel. Het aantal is gestegen naar 82.054 producten 

met 5,13%. De productgroepen met de meeste labels zijn warme dranken, kruiden/specerijen en 

brood/gebak (Ökolandbau, geciteerd door de.Statista.com, 2020). Verder zijn er in 2019 

5312 ondernemingen die gebruik maken van het Duitse label Bio-Siegel. Het aantal bedrijven dat 

producten met een keurmerk produceert, is met 188 bedrijven gestegen ten opzichte van vorig jaar 

(Ökolandbau, 2019). 

 

Bron: Ökolandbau.de, geciteerd door de.Statista.com, 2020 

  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/280961/umfrage/nutzung-des-bio-siegels-in-deutschland-nach-warengruppen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/421382/umfrage/produkte-mit-bio-siegel-in-deutschland/
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In onderstaande tabel worden de Duitse bio-labels die een belangrijke rol spelen bij de etikettering van 

bioproducten verder besproken. Ook de producten waarop men het label voornamelijk terug kan vinden 

worden vermeld. De labels staan bovendien geordend volgens hun bekendheid. 

Label  Bijkomende informatie Voedingsproducten  

Bio-Siegel 

Toegekend door: 

Bundesministerium für 

Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL) 

De Duitse “Bio-Siegel” wordt 

gebruikt voor producten uit 

biologische landbouw, 

geteeld volgens de 

voorschriften van het BMEL.  

Het label kan in combinatie 

met het (verplicht) EU-label 

op biologische producten 

weergegeven worden.  

Vleesproducten, 

kaas, melk, eieren, 

salade, fruit, granen, 

kruiden 

 

Bioland  

Toegekend door: Bioland 

Verband für organisch-

biologischen Landbau e.V. 

Boeren die lid zijn van 

Bioland en voldoen aan 

de biologische richtlijnen 

kunnen het Bioland label 

gebruiken.  

De EU-regelgeving rond 

biologische producten + 

die van Bioland e.V. 

moeten worden 

nageleefd. 

Vleesproducten, 

groenten, fruit, 

zuivelproducten, 

graanproducten, kruiden, 

dranken, honing, planten 
 

Demeter  

Toegekend door: Demeter 

e.V. 

Productiebedrijven die 

lid zijn van Demeter en 

aan de vereisten 

voldoen, kunnen het 

label op hun producten 

gebruiken. 

De EU-regelgeving rond 

biologische producten + 

die van Biokreis e.V. 

moeten worden 

nageleefd. 

Vleesproducten, 

zuivelproducten, fruit, 

groenten, granen, 

kruiden en cosmetica 
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Naturland  

Toegekend door: 

Naturland - Verband für 

ökologischen landbau e.V.  

Een internationaal label 

dat strenge eisen stelt. 

Het geeft de consument 

de garantie dat de 

producten voortkomen 

uit biologische landbouw 

en niet genetisch 

gemodificeerd zijn.  

Leden van Naturland die 

aan de vereisten 

voldoen, kunnen het 

label op hun producten 

gebruiken. 

Vleesproducten, kaas en 

zuivelproducten, granen, 

eieren, sla, fruit, 

specerijen 

 

Naturland Fair  

Toegekend door: 

Naturland - Verband für 

ökologischen landbau e.V. 

Het Naturland Fair label 

is een vrijwillig label dat 

door de leden, naast het 

hierboven vermelde 

Naturland-label, kan 

worden gebruikt. Het 

label bestaat sinds 2010. 

Producten met het 

Naturland Fair label zijn 

zowel ecologisch 

geproduceerd als eerlijk 

verhandeld.  

De EU-regelgeving rond 

biologische producten + 

die van Naturland e.V. 

moeten worden 

nageleefd. 

Koffie, bananen, 

chocolade, thee, 

specerijen, suiker, 

granen, brood en 

bakkerijproducten, 

zuivelproducten, 

gedroogd fruit, olijfolie, 

pasta, peulvruchten 

 

Ecovin 

Toegekend door: Ecovin 

Bundesverband 

ökologischer Weinbau e.V. 

Wordt gebruikt om 

biologische wijnen aan 

te duiden.  

De EU-regelgeving rond 

biologische producten + 

die van Ecovin e.V. 

Biologische wijn  

 

http://www.naturland.de/
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moeten worden 

nageleefd 

Biokreis  

Toegekend door: Biokreis 

e.V. - Verband für 

ökologischen Landbau und 

gesunde Ernährung 

Gebruik van het label 

vereist: 

- Lidmaatschap van 

Biokreis e.V. 

- Geldig producent of 

verwerkerscontract  

- Geldig certificaat van 

goedkeuring 

De EU-regelgeving 

rond biologische 

producten + die van 

Biokreis e.V. moeten 

worden nageleefd 

Vleesproducten, 

zuivelproducten, 

groenten & fruit, 

graanproducten, leer 
 

Biokreis- Regional & fair  

Toegekend door: Biokreis 

e.V. Verband für 

ökologischen Landbau und 

gesunde Ernährung 

Promoot samenwerking 

met organische 

regionale boeren. 

Daarnaast zorgt het ook 

voor een eerlijke 

samenwerking met de 

leveranciers d.m.v. 

langetermijncontracten.  

De EU-regelgeving rond 

biologische producten 

moet worden nageleefd. 

Vlees- en 

zuivelproducten, 

bakkerijproducten, 

producten van de 

bijenteelt, dranken en 

graanproducten  
 

Biopark 

Toegekend door: Biopark 

e.V. 

De EU-regelgeving rond 

biologische producten + 

die van Biopark e.V. 

moeten worden 

nageleefd. 

Vlees, graanproducten en 

aardappelen 

 

Gäa – ökologischer 

Landbau 

Toegekend door: Gäa e.V. 

- Vereinigung ökologischer 

Landbau  

Boeren die lid zijn van 

Gäa e.V. en voldoen aan 

de biologische richtlijnen 

kunnen het Gäa-label 

gebruiken. 

Vis, brood, gebak, 

zuivelproducten, vlees, 

ijs, fruit, groenten, bier, 

sap, koffie, thee 
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De EU-regelgeving rond 

biologische producten + 

die van Gäa e.V. moeten 

worden nageleefd. 

Ecoland  

Toegekend door: Ecoland  

Het label op de 

producten garandeert 

dat deze afkomstig zijn 

van een geclassificeerd 

ecologisch beheerde 

boerderij en voldoen aan 

de nodige eisen gesteld 

door Ecoland. 

Vlees, kruiden, 

specerijen, granen, meel  

 

5. Bio-verenigingen en brancheorganisaties 

Alle producenten die bio-levensmiddelen op de markt brengen, moeten zich minstens aan de EU-

verordening inzake biologische landbouw houden. De Duitse bio-verenigingen vinden dit echter 

onvoldoende. Zij hebben strengere eisen dan de EU-regels en voorschriften inzake de biologische 

landbouw. Landbouwers hebben zelf de keuze om lid te worden van een federatie. Meer dan de helft van 

de biologische bedrijven zijn lid van een biologische landbouwvereniging. De tabel hieronder geeft 

een overzicht van de belangrijkste bio-verenigingen in Duitsland met het aantal bedrijven die lid zijn.  

 

Bron: BÖWL, 2020 

https://www.boelw.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Zahlen_und_Fakten/Brosch%C3%BCre_2019/BOELW_Zahlen_Daten_Fakten_2019_web.pdf
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In onderstaande tabel worden de federaties vermeld met informatie omtrent de oprichting en werking. 

Ze hebben allemaal een eigen label die partners en leden kunnen gebruiken, indien ze voldoen aan de 

richtlijnen. 

Naam Informatie Website 

Bioland  De vereniging werd in 1971 opgericht in Baden-

Wuerttemberg. Bioland is momenteel volgens BÖLW 

(Federatie van de biologische levensmiddelensector) 

de grootste vereniging voor de biologische landbouw 

in Duitsland. De vereniging heeft 8.154 leden en 

maakt gebruik van 451.048 ha grond. De leden van 

Bioland ontwikkelen zo een ecologisch, economisch en 

sociaal aanvaardbaar alternatief voor de traditionele 

landbouw. 

www.bioland.de  

Naturland  Naturland werd in 1982 opgericht in Gräfelfing bij 

München. Naturland is na Bioland de tweede grootste 

vereniging die aan biologische landbouw doet en heeft 

momenteel 4000 leden die op 440.000 ha grond 

kweken. 

De vereniging is tevens wereldwijd actief en lid van 

IFOAM en BÖLW.  

www.naturland.de 

Demeter Demeter is de eerste en oudste biologische 

landbouwvereniging in Duitsland. 1.700 boeren 

kweken op meer dan 93.000 ha grond. Demeter is ook 

wereldwijd actief. In Duitsland wordt Demeter 

vertegenwoordigd door regionale verenigingen in alle 

deelstaten. 

www.demeter.de 

Biokreis  Sinds 1979 vormt Biokreis een netwerk van 

momenteel 1.200 boeren, 180 verwerkers en 

150 consumenten die aan biologische landbouw doen 

op 60.000 ha grond. 

Biokreis werkt samen met regionale boeren en 

verwerkers. Ze zijn vertegenwoordigd door regionale 

verenigingen in alle deelstaten. 

www.biokreis.de  

Biopark De vereniging werd in 1991 opgericht in de deelstaat 

Mecklenburg-Voor-Pommeren De vereniging richtte 

www.biopark.de  

http://www.bioland.de/
http://www.naturland.de/de/
https://www.demeter.de/
http://www.biokreis.de/
http://www.biopark.de/
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de eerste GGO1-vrije regio in Duitsland op. Intussen is 

de vereniging vertegenwoordigd in gans Duitsland en 

heeft 535 leden die op 107.709 ha grond kweken. 

GÄA Een landbouwvereniging waar zowel boeren, 

verwerkers als handelaren zijn aangesloten.  

De zetel van de vereniging is in Dresden, de Gäa is 

vertegenwoordigd in alle deelstaten. De federatie is 

tevens lid van IFOAM. 

www.gaea.de 

Ecovin  De vereniging werd in 1985 opgericht als de 

overkoepelende organisatie van ecologisch 

wijnboeren. In totaal cultiveren 245 leden uit 

12 wijnbouwgebieden 2.606 ha wijngaarden.  

Ecovin is ook lid van IFOAM en BÖLW. 

www.ecovin.de 

Verbund 

Ökohöfe  

De vereniging werd opgericht in 2007 en is vooral 

actief in Oost-Duitsland. Vee- en bijenteelt alsook 

paddestoelenkweek staan op de voorgrond. 

Ökohöfe e.V. is tevens lid van BÖLW. 

www.verbund-oekohoefe.de 

Ecoland  Sinds de oprichting in 1997 heeft de federatie 

momenteel 51 leden die op 2.474 ha grond kweken, 

vooral in de regio Hohenlohe en Baden-Württemberg. 

De vereniging doet vooral aan graan- en 

vleesproductie en is tevens lid van BÖLW en IFOAM. 

www.ecoland.de 

AÖL AöL is sinds 2002 een vereniging van biologische 

voedselproducenten voor: de verdere ontwikkeling 

van het Europese recht, met name het organieke 

recht, vanuit het oogpunt van kwaliteit, transparantie 

en milieu bewustmaking van waarden voor voedsel, 

de proceskwaliteit van biologisch voedsel. 

www.aoel.org 

ÖLD ÖLD is de vereniging van bedrijven in de 

levensmiddelenhandel en drogisterijen die een breed 

scala aan ecologische producten in hun assortiment 

aanbieden. Het doel van de leden is om dit segment 

www.boelw.de/ueber-

uns/mitglieder/oeld/ 

 

1 Genetische Gemodificeerde Organisme 

http://www.gaea.de/
http://www.ecovin.de/
http://www.verbund-oekohoefe.de/
http://www.ecoland.de/
http://www.aoel.org/
http://www.boelw.de/ueber-uns/mitglieder/oeld/
http://www.boelw.de/ueber-uns/mitglieder/oeld/
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verder te ontwikkelen, biologische landbouw te 

ondersteunen en publiekelijk bij te dragen aan 

voedingsvraagstukken. 

IGBM De IGBM is de gemeenschap van belangen van de 

biologische markten in Duitsland. De gemeenschap 

opgericht in 2018. Het vertegenwoordigt de belangen 

van gespecialiseerde biologische voedingsdistributeurs 

op nationaal niveau ten opzichte van andere 

verenigingen, belangengroepen en politici. 

www.boelw.de/ueber-

uns/mitglieder/ig-biomaerkte/ 

In onderstaande tabel staan de overkoepelende federaties van enkele federaties die hierboven werden 

vermeld. 

Naam Informatie Website 

BNN: (Bundesverband 

Naturkost Naturwaren)  

Nationale federatie van natuurlijke 

voedingsmiddelen en natuurlijke 

producten. 

Een vereniging rond biologische 

voeding en producten in Duitsland en 

Europa.  

Doel: 

• volledig ecologische productieketen 

• gezonde voeding 

• sociaal aanvaardbare productie 

• promoten van natuurlijke voeding 

en andere ecologische producten. 

www.n-bnn.de  

BÖLW: (Bund Ökologische 

Lebensmittelwirtschaft)  

De Federatie is een toonaangevende 

vereniging van agrarische 

producenten, verwerkers en 

handelaars van en in biologische 

voedingsmiddelen in Duitsland. 

Het doel is het bevorderen van 

het imago van biologische productie in 

de politiek en de samenleving. 

www.boelw.de  

http://www.boelw.de/ueber-uns/mitglieder/ig-biomaerkte/
http://www.boelw.de/ueber-uns/mitglieder/ig-biomaerkte/
http://www.n-bnn.de/
http://www.boelw.de/
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IFOAM: (International 

federation of organic 

agricultural movements) 

Wereldwijd overkoepelend orgaan van 

organisaties in de biologische 

landbouw met kantoren en netwerken 

over de hele wereld. Het hoofdkantoor 

is in Bonn, Duitsland. De kernactiviteit 

bestaat uit het vertegenwoordigen van 

de biologische belangen volgens 

de biologische regelgeving in de hele 

wereld. 

www.ifoam.bio 

6. Bio-vaktijdschriften 

In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van vaktijdschriften met informatie rond 

de biologische voedingssector. In de eerste tabel worden de vaktijdschriften met als centraal thema “bio” 

verder toegelicht. De tweede tabel geeft een overzicht van vaktijdschriften waarbij bio niet 

de belangrijkste focus is, maar waarin regelmatig informatie i.v.m. de bio-sector te vinden is. 

  Specifieke bio-vaktijdschriften 

Naam Uitleg Website 

Biopress  Een vakblad en online informatieplatform over 

de biologische sector. 

Digitale en geprinte versie, wordt 

driemaandelijks uitgegeven. 

www.biopress.de 

Biohandel Een vakblad rond de biologische sector. Het is 

een informatieplatform en een praktische gids. 

Digitale en geprinte versie, wordt maandelijks 

uitgegeven. 

www.biohandel-online.de 

Biowelt  Vakblad met uitgebreide informatie over 

trends en ontwikkelingen in de biologische 

markt. 

Digitale en geprinte versie, wordt maandelijks 

uitgegeven. 

www.biowelt-online.de 

https://www.ifoam.bio/
http://www.biopress.de/index.html
http://www.biohandel-online.de/
http://www.biowelt-online.de/
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BioNachrichten  Het vaktijdschrift bevat artikels met praktische 

tips over de biologische landbouw, alsook 

informatie en nieuws omtrent de biologische 

sector. Het tijdschrift is gratis voor leden van 

‘Biokreis’. 

Digitale en geprinte versie, wordt 

tweemaandelijks uitgegeven. 

www.biokreis.de/bionachrichten.ph

p 

 Vaktijdschriften zonder specifieke focus op BIO 

Vaktijdschrift Bijkomende informatie Website 

Lebensmittel-

zeitung  

Vaktijdschrift over de levensmiddelenindustrie 

met regelmatig artikels over de bio-sector. 

Digitale en geprinte versie, wordt wekelijks 

uitgegeven. 

www.lebensmittelzeitung.net  

Lebensmittel-

praxis  

Vaktijdschrift over de handel en 

voedingsindustrie. 

Digitale en geprinte versie, wordt tweewekelijks 

uitgegeven. 

www.lebensmittelpraxis.de  

7. Vakbeurzen 

Wegens de Corona-crisis werd de planning van vakbeurzen en evenementen vanaf maart 2020 gewijzigd. 

Het is aan te bevelen de website van de individuele vakbeurs of evenement regelmatig te raadplegen voor 

eventuele wijzigingen. 

De grootste biovakbeurs, Biofach 2020, waarop FIT een groepsstand organiseert, kon nog net voor 

de Corona-uitbraak in februari 2020 plaatsvinden. De meeste regionale vakbeurzen gepland vanaf maart 

2020 werden uitgesteld tot 2021. Sommige lokale bio-initiatieven zoals hamburg.bio, hebben nog geen 

datum voor de lokale/regionale beurs meegedeeld. 

Ondertussen legden de Duitse autoriteiten voor vakbeurzen en evenementen vanaf het najaar 2020 

specifieke hygiënemaatregelen op. Biofach 2021 zal met in achtneming van deze maatregelen 

georganiseerd worden. (Stand: 14 augustus 2020, www.biofach.de/de/messeinfo/schutzmassnahmen)  

http://www.biokreis.de/bionachrichten.php
http://www.biokreis.de/bionachrichten.php
http://www.lebensmittelzeitung.net/
http://www.lebensmittelpraxis.de/
http://www.biofach.de/de/messeinfo/schutzmassnahmen
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende vakbeurzen die jaarlijks georganiseerd 

worden in Duitsland. Enkele beurzen, waaronder ‘BioFach’, zijn volledig gericht op de biologische 

voedingsindustrie. Anderzijds worden ook algemene voedingsbeurzen georganiseerd die beschikken over 

een bio-afdeling of een bio-stand.  

BioFach is ondertussen wereldwijd als internationale vakbeurs voor biologische producten gekend. Zo trok 

Biofach 2020 (incl. VIVANESS) met ruim 3.730 exposanten rond 50.000 bezoekers uit 136 landen. 

(www.biofach.de/de/presse/daten-fakten) 

Voedingsbeurzen zoals Anuga die beschikken over een bio-hal, worden voorgesteld in de tweede tabel. 

Tot slot worden de beurzen met een kleiner aantal bio-standen in de derde tabel voorgesteld.  

 Vakbeurzen en evenementen met focus op BIO 

Beurs Informatie Frequenti

e 

Plaats Datum Website 

BioFach  

(met groepsstand 

FIT) 

Internationale en 

grootste vakbeurs voor 

de biologische 

voedingssector 

Jaarlijks Nürnberg 17-20 februari 2021 www.biofach.de 

Next Organic 

Startup 

Trendshow Berlin 

Internationaal platform 

voor eco-sociale start-

ups: bieden van 

zichtbaarheid, verbinden 

met besluitvormers in 

de voedingsindustrie, 

bevorderen van 

innovaties voor 

een duurzaam 

voedselsysteem  

Jaarlijks Berlin 22 november 2020 www.nextorganic.de 

BioNord Regionale vakbeurs rond 

biologische voeding en 

dranken voor de 

bioretail, vakhandel, 

gastronomie en 

grootverbruikers 

Jaarlijks Hannover 26 september 2021 www.bionord.de 

BioSüd Regionale vakbeurs rond 

biologische voeding en 

Jaarlijks Augsburg 3 oktober 2021 www.biosued.de 

http://www.biofach.de/de/presse/daten-fakten
http://www.biofach.de/
http://www.nextorganic.de/
http://www.bionord.de/
http://www.biosued.de/
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dranken voor de 

bioretail, vakhandel, 

gastronomie en 

grootverbruikers 

BioWest  Regionale vakbeurs rond 

biologische voeding en 

dranken voor de 

bioretail, vakhandel, 

gastronomie en 

grootverbruikers 

Jaarlijks Düsseldorf 18 april 2021 www.biowest.info 

BioOst Regionale vakbeurs rond 

biologische voeding en 

dranken voor de 

bioretail, vakhandel, 

gastronomie en 

grootverbruikers 

Jaarlijks Leipzig 25 april 2021 www.bioost.info 

Veggie 

World 

Internationale vak- en 

consumentenbeurs voor 

biologische producten en 

diensten. 

Jaarlijks Düsseldorf; 

Berlijn; 

München; 

Keulen; 

Frankfurt; 

Hamburg 

27-28 maart 2021 

20-21 maart 2021 

13-14 november 2021 

23-24 oktober 2021 

6-7 februari 2021 

16-17 oktober 2021 

https://veggiew

orld.de/ 

http://www.biowest.info/
http://www.bioost.info/
https://veggieworld.de/
https://veggieworld.de/
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 Algemene voedingsbeurzen met afzonderlijke hal voorbehouden voor 

bioproducten 

  

Beurs Informatie Frequentie Plaats Datum Website 

Anuga  Internationale 

voedingsmiddelenvakbeurs

De hal “Anuga Organic 

market” is voorbehouden 

voor biologische 

voedingsproducten. 

Tweejaarlijks Köln 9-13 oktober 2021 www.anuga.com 

Internationale 

Grüne Woche  

Internationale vak- en 

consumentenbeurs alsook 

congres rond voedsel, land- 

en tuinbouw. In de bio-hal 

“Organics-more for life” 

worden bio producten en 

activiteiten aangeboden. 

Jaarlijks Berlijn 15-24 januari 2021 www.gruenewoche.

de 

 

Food 

ingredients 

Europe & 

Natural 

ingredients  

Internationale vakbeurs 

voor de 

voedselingrediënten-

industrie. In de “Natural 

Ingredients” hal worden 

natuurlijke en biologische 

voedingsingrediënten voor 

voedingssupplementen, 

voedsel/dranken en andere 

voeding gerelateerde 

producten gepromoot. 

Jaarlijks Frankfurt 1-3 december 2020 www.figlobal.com 

http://www.anuga.com/
http://www.gruenewoche.de/
http://www.gruenewoche.de/
http://www.figlobal.com/
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 Andere vakbeurzen met aanwezigheid van aantal bio-standen/producten 

  

Beurs Informatie Frequentie Plaats  Datum Website 

Internorga Internationale vakbeurs 

voor de horecasector. 

Zeer breed 

productenassortiment.  

In de categorie voeding en 

dranken worden ook een 

aantal biologische 

producten aangeboden. 

Jaarlijks Hamburg 12-16 maart 2021 www.internorga.com 

Fruit 

Logistica  

Internationale vakbeurs 

voor de groenten- en 

fruitsector en de volledige 

Supply Chain errond. 

Jaarlijks Berlijn 3-5 februari 2021 www.fruitlogistica.de 

ISM  Internationale vakbeurs 

voor snacks en zoetwaren. 

Jaarlijks Keulen 31 januari- 

3 februari 2021 

www.ism-cologne.com 

Prowein  Internationale vakbeurs 

voor wijn en sterke 

dranken. 

Jaarlijks Düsseldorf 21-23 maart 2021 www.prowein.com 

http://www.fruitlogistica.de/
http://www.ism-cologne.com/ISM/index-2.php
http://www.prowein.com/
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