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Hoe duurzaamheid en sociale betrokkenheid een steeds concreter, 
professioneler en competitiever marktaspect werden. En hoe de prijs 
daarbij steeds meer een rol gaat spelen. 

“De inhoud van duurzaamheid wordt 
al maar meer geconcretiseerd,” zegt 

Frank Vermeersch van Agrofair – dat vol-
gend jaar 25 jaar actief is in de verkoop van 
voornamelijk Fairtrade bananen. Hij stelt 
vast waar over dit onderwerp zo’n tien jaar 

geleden nog werd gelachen, het nu een van 
de belangrijkste marktaspecten is gewor-
den. “Vroeger was duurzaamheid iets waar 
je het over had, maar dat had niet zo heel 
veel gevolgen, nu is het ook een verkoopar-
gument geworden.“ 

Frank geeft aan dat voorheen eigenlijk 
alleen met commerciële mensen werd 
gesproken als het ging om het verkopen 
van Fairtrade bananen. Tegenwoordig heb-
ben veel bedrijven ook mensen in dienst 
die intern de prestaties op het gebied van 
duurzaamheid en sociale betrokkenheid 
bewaken en aanscherpen. De Customer 
Relations & Marcom manager constateert 
dat het bij Fairtrade  en bio-Fairtrade bana-
nen in het begin ging om pionieren waar-

Duurzaamheid in bananen: van een 
lachertje naar serieus verkoopargument

Agrofair is volgend jaar 25 jaar actief in de verkoop van Fairtrade bananen
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door de kosten en ook de marges hoog 
waren. Inmiddels is een ef�iciëntie- en pro-
fessionaliseringsslag gemaakt waardoor 
er een uitbreiding heeft plaatsgevonden 
en het bepaald geen niche-product meer 
is. Hij ziet dat de Fairtrade bananen in de 
retail ook ingezet worden als een competi-
tie-product wat zijn effect heeft op de prijs. 
Hoewel hij vindt dat het realistisch is dat 
marges van een strategisch product wat 
afnemen, waarschuwt Frank dat er daaraan 
wel een grens is. 

“Die grens wordt in sommige gevallen 
gewoon overschreden. Het loopt soms uit 
de hand als het over prijzen van Fairtrade 
bananen gaat.” Dat neemt overigens niet 
weg dat het in het algemeen in bio-Fairtra-
de en Fairtrade goed gaat. Frank meldt dat 
Agrofair zijn verkopen uitbreidt naar nieu-
we gebieden. “In vele landen in Europa zijn 
wij aanwezig. Maar ook in Azië, Oceanië en 
Nieuw-Zeeland hebben wij klanten.” Ook 
de toekomst ziet de handelaar in Fairtrade 
bananen gunstig in. “Wij denken dat er nog 
veel groeimogelijkheden zijn.” 

FAIRTRADE CONCEPT IN 
ONTWIKKELING
Frank stelt vast dat de vraag naar biologi-
sche Fairtrade bananen toeneemt. Hoewel 
hij dit toejuicht, signaleert hij ook een pro-
bleem. Klimatologisch is het soms niet voor 
alle Fairtrade telers mogelijk om biologi-
sche bananen te telen. “Als alle supermark-
ten uitsluitend nog bio-Fairtrade bananen 
zouden wensen, komen al deze pioniers 
van Fairtrade bananen in grote problemen. 

Zij hebben dan geen afzetmarkt meer, wat 
hen automatisch terug katapulteert naar 
het pre-Fairtrade tijdperk. Daarom zou 
het goed zijn dat de conventionele bana-
nen in de supermarkt worden omgeruild 
voor conventionele Fairtrade bananen. Zo 
wordt het probleem meteen aangepakt 
en kan het potentieel zelfs nog uitbrei-
den.” Ook waarschuwt hij dat de focus op 
alleen bio het zicht op de eigenschappen 
van de conventionele Fairtrade banaan 
wegneemt. Frank geeft aan dat het verschil 
tussen conventionele Fairtrade bananen 
en biologische bananen wetenschappelijk 
is onderzocht. Fairtrade bananen moeten 
ook aan strenge eisen voldoen. Zo is in de 
Fairtrade certi�icering het gebruik van veel 
gewasbeschermingsmiddelen verboden. 
“Vooral in droge gebieden schurken de niet-
bio bananen bijna aan tegen de biologische 
bananen.” Daarnaast staat het helpen van 
de teler voor Agrofair voorop. Ook als Fair-
trade en biologisch-Fairtrade (nog) niet 

tot de mogelijkheden behoren. Dat klinkt 
tegenstrijdig maar komt voort uit de moti-
vatie om meer telers een kans te geven. Als 
voorbeeld noemt Frank bananen uit Nica-
ragua. De bananentelers daar lijden onder 
de instabiele politieke situatie en kunnen 
hun oogst alleen voor onaanvaardbare prij-
zen op de markt brengen. Agrofair streeft 
ernaar een formule te vinden die aansluit 
bij de mogelijkheden en behoeften van de 
telers en heeft afspraken gemaakt over 
volumes en betaling ook al is niet al de pro-
ductie Fairtrade. “Agrofair is ontstaan puur 
vanuit de Fairtrade gedachte. En 80 procent 
bij ons is Fairtrade. Maar als de mogelijk-
heid er niet is en het niet realistisch is om 
Fairtrade te doen, dan kun je zeggen: “We 
doen niks, want we doen alleen Fairtra-
de.” Dan ben je niet goed bezig. Dat bete-
kent eigenlijk: Omdat wij zo denken in alle 
mogelijke omstandigheden, geven wij u de 
kans niet die u wel nodig hebt.” Deze bana-
nen vinden hun weg naar de retail. “Het is 

Agrofair ziet de vraag bio-Fairtrade bananen toenemen

PLASTIC RECYCLEN
Agrofair stelt vast dat plastic een rol speelt in het behouden van voedselkwaliteit en 
– veiligheid en bij het voorkomen van verspilling. Maar ook dat we er veel te veel van 
gebruiken. Daarom kijkt de handelaar in Fairtrade bananen naar de mogelijkheden 
om bio plastics te gebruiken maar ook daar zitten haken en ogen aan en soms blijkt 
het  verminderen of recyclen van ‘gewoon’ plastic de betere keuze voor het milieu. 
Geconfronteerd met massa’s rondslingerend plastic in de plantages, bergen en dalen 
in en rond de dorpen, ontstond bij Frank zo’n 12 jaar geleden het idee hier iets aan te 
doen. En zo is Agrofair met vallen en opstaan begonnen met het recyclen van plastic 
in Ecuador en Peru. Bananenproducenten verzamelen daar hun plastic en dat wordt 
vervolgens door lokale ondernemers gerecycled. Inmiddels kunnen de bananentelers 

-
den gebruikt worden voor het opbouwen van pallets bananendozen.
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in ieder geval een alternatief ten opzich-
te van een ‘conventioneel, conventionele’ 
banaan, waar niemand naar kijkt.” Frank 
geeft aan dat Agrofair met dit concept, dat 
wordt toegepast a�hankelijk van de moge-
lijkheden, een nieuwe weg inslaat. 

AGROFORESTRY
Ook de bodemschimmelziekte Fusarium 
Tropical Race 4 (TR4), die Frank een niet 
te onderschatten probleem noemt, houdt 
Agrofair bezig. Zo zijn er maatregelen 
getroffen om de schimmel buiten de plan-
tages van telers te houden. De handelaar in 

Fairtrade bananen spoort de keten aan de 
handen ineen te slaan om TR4 te bestrij-
den. Agrofair heeft het initiatief genomen 
om met retailers over deze problematiek 
te spreken. Frank roept iedereen op die er 
belang bij heeft dat de bananen op langere 
termijn nog probleemloos verkocht kunnen 
worden, hierover na te denken en hieraan 
bij te dragen. Hij geeft aan dat hiervoor veel 
kostbaar onderzoek en kostbare maatrege-
len noodzakelijk zijn. Prijs speelt daarbij, 
alweer, een rol. Frank observeert dat er 
boven op de reguliere bedrijfsvoering – 
inclusief het biologisch en Fairtrade telen 

van bananen – nog zo veel andere aspecten 
zijn zoals bijvoorbeeld de beheersing van 
TR4 die niet in de bananenprijzen verre-
kend worden maar waarvoor wel kosten 
gemaakt worden. Bij de bestrijding van de 
schimmelziekte kijkt Agrofair onder andere 
naar het doorbreken van de monocultuur: 
één van de redenen waardoor TR4 vrij spel 
heeft. Bij toeval werd ontdekt dat de Gros 
Michel, een bananenras dat in de jaren ’50 
vrijwel volledig van de kaart werd geveegd 
door de schimmelziekte Fusarium Race 1, 
nog steeds geteeld wordt, maar samen  met 
andere gewassen zoals cacao, kof�ie of man-
go’s, in agrofrestry systemen. Schimmel-
ziektes krijgen daardoor minder kans. “We 
zijn nu aan het kijken of we het areaal agro-
forestry kunnen uitbreiden. Het is spontaan 
gegroeid maar nu gaan we dat ook sturen. 
Die productie is misschien wel wat lager, 
maar anderzijds willen we het als een “best 
practice” naar voren brengen.” Duidelijk is 
wel dat het een intensievere manier van 
telen is waar meer werk bij komt kijken. 
“Dat betekent ook dat mensen bereid moe-
ten zijn wat meer te betalen. Je zou kunnen 
zeggen dat het een Fairtrade is die vanuit 
milieu- en sociaal oogpunt een extra dimen-
sie heeft,” besluit Frank. (MW) 

Frank.vermeersch@agrofair.nl

Biologische Fairtrade bananen van Agrofair

Frank Vermeersch en Hans Willem van de Waal in de Agrofair stand op FruitLogistica


