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De werking en de dienstverlening
van de agro|diensten

Bo

TOT UW (AgRO-)DIENsT!
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De Vlaamse land- en tuinbouwers moeten vele uitdagingen het hoofd bieden. Wat
kan men doen bij piekmomenten of bij echt onvoorziene omstandigheden zoals
ziekte of overlijden? Een week verlof nemen of een paar handen bijtoveren behoort
niet tot de oplossingen … Of toch? – Pieter Vinck, stafmedewerker agro|bedrijfshulp

co
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oe kan je flexibel omgaan met de
opvang van piekmomenten op het
vlak van personeelsbeleid, de continuïteit van het bedrijf garanderen
ondanks ziekte of ongeval en inkomsten
waarborgen wanneer er bijvoorbeeld in
barre wintertijd niet te maaien of te
oogsten valt op het bedrijf? Een bedrijfsleider – en bij uitbreiding zijn familie – is
kwetsbaar. De agro|diensten trachten de
land- en tuinbouwer te beschermen en te
ondersteunen met specifieke dienstverleningen. In situaties waar er nood is aan
een helpende hand, gespecialiseerde
hulp, begeleiding van uitbouw van een
beheergroep of de ondersteuning in het
uitvoeren van een nevenactiviteit, schieten de agro|diensten te hulp. De verschillende doelstellingen vereisen uiteraard
een specifieke aanpak. De vlag
‘agro|diensten’ dekt de lading, al is het
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niet helemaal duidelijk wat de lading
precies is. In dit dossier willen we de
verschillende diensten voorstellen aan de
hand van praktijkvoorbeelden.

Agro|bedrijfshulp
Agro|bedrijfshulp wil land- en tuinbouwers die door ziekte, ongeval of familiale
omstandigheden niet in staat zijn hun
normale arbeidsactiviteiten uit te voeren,
professionele ondersteuning bieden zodat
de normale werking van het bedrijf niet in
gevaar komt.
Werk is er altijd en op de meeste bedrijven kunnen de uit te voeren taken ook
niet lang op zich laten wachten. Als de
bedrijfsleider arbeidsongeschikt is of
bezet door familiale omstandigheden,
dan kan die een beroep doen op zeer
ervaren bedrijfsverzorgers die de werkzaamheden op het bedrijf tijdelijk kunnen

overnemen. Zeven dagen op 7 en praktisch dag en nacht staan er een 80-tal
bedrijfsverzorgers over heel Vlaanderen
paraat om landbouwers die door ziekte of
ongeval geveld zijn, uit de nood te helpen.
Men kan de werking van
agro|bedrijfshulp eigenlijk het best zien
als een ‘verzekering’. Je sluit je aan bij
agro|bedrijfshulp (je ‘neemt’ een verzekering) en bij ziekte of ongeval kan je
haast onmiddellijk een beroep doen op
een professionele bedrijfsverzorger die je
uit de nood komt helpen en dit tegen een
voordelig tarief. Voor om het even welke
sector heeft agro|bedrijfshulp bedrijfsverzorgers paraat staan die de nodige
kennis van zaken hebben om de continuïteit op je bedrijf te waarborgen. Ook als
een familielid door ziekte geveld is, kan je
een beroep doen op onze diensten met
als reden familiale omstandigheden. Ook
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Agrobeheercentrum Eco² is de jongste
telg binnen de agro|diensten. Deze dienst
begeleidt landbouwers bij het oprichten
van agrobeheergroepen. Een agrobeheergroep is een groep van land- en tuinbouwers die samenwerken aan landschapsen natuurbeheer. Via en samen met deze
agrobeheergroepen zoekt het agrobeheercentrum oplossingen voor de knelpunten die opduiken bij de groepsaanpak
van bijvoorbeeld beheerovereenkomsten.
op dit ogenblik zijn er agrobeheergroepen (ABg’s) die werken rond thema’s
zoals landschapsbeheer, soortenbescherming, erosiebestrijding, water-

© frAns ClAEs
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De agro|diensten
ondersteunen de land- en
tuinbouwer met specifieke
dienstverleningen.

Agro|services is een regulier uitzendbureau met een bijzonder oog voor uitzendarbeid binnen de land- en tuinbouwsector. Bij seizoenpieken kan een
bedrijfsleider op zoek gaan naar uitzendkrachten die bepaalde werkzaamheden
kunnen uitvoeren op basis van korte
contracten. Jobstudenten, seizoenarbeiders of andere uitzendkrachten worden
er al jarenlang op succesvolle wijze
ingezet. In het hart van de sierteeltstreek,

Agrobeheercentrum Eco²

en

Agro|aanneming is een aannemingsbedrijf voor en door landbouwers. Het

Agro|services

of vrouw voor de plaats die ingevuld moet
worden op het bedrijf dat kampt met een
structureel of tijdelijk personeelstekort
en dit met een minimum aan administratie voor het bedrijf. Wat agro|services
voor een bedrijf kan betekenen, lees je
verderop in dit dossier.

er

Agro|aanneming

ook de landbouwmachines van de landen tuinbouwers op een bredere wijze
inzetten zorgt voor een meerwaarde op
vele vlakken. Zo zijn er elke winter heel
wat landbouwers in de weer om straten
sneeuwvrij te houden of om in de zomer
bermen van onder andere gewestwegen
te maaien. De landbouwer verdient een
centje bij en de opdrachtgever hoeft niet
te investeren in bepaalde machines. Een
win-winsituatie dus!

Bo

kunnen land- en tuinbouwers met een
gerust hart op reis vertrekken terwijl een
professionele bedrijfsverzorger instaat
voor de werken op het bedrijf. In de
praktijk contacteert men bij ziekte of
ongeval het kantoor waar een werkverdeler luistert naar de problemen of vragen
van het bedrijf. Deze werkverdeler gaat
op zoek naar een geschikte bedrijfsverzorger die op het gevraagde tijdstip
bereid is om het gevraagde werk uit te
voeren. Dat dit niet altijd eenvoudig is,
kan je lezen in het interview met de werkverdelers van agro|bedrijfshulp, Tom en
Roland (zie p. 28). Hoe zo’n dag van een
‘reddende engel’ of bedrijfsverzorger
eruitziet, kom je te weten dankzij het dagboek van Marij Janssen, een ervaren
bedrijfsverzorger die in elke sector haar
mannetje staat.
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heeft een tweeledige structuur. Enerzijds
biedt agro|aanneming een waaier van
diensten aan om een deel werk uit handen te nemen van de professionele landof tuinbouwers. Je kan er terecht voor
extra mankracht op momenten dat extra
hulp nodig is (piekmomenten), maar ook
voor een breed scala van manuele en
gespecialiseerde agrarische werkzaamheden kan je een beroep doen op
agro|aanneming. Klauwverzorging,
scheren van rundvee, castreren van
biggen, stalreiniging … het is een greep
uit het aanbod van de werking voor
landbouwers.
Anderzijds is agro|aanneming een aannemingsbedrijf waarbinnen landbouwers
zich organiseren zodat ze een nevenactiviteit kunnen opnemen. Wanneer het voor
sommige landbouwers rustiger is op het
eigen bedrijf, kan het een opportuniteit
zijn om de expertise alsook de werklust
van de landbouwers in te zetten op
andere terreinen dan het eigen bedrijf.

Landbouwers voeren winterwerkzaamheden uit voor Agrobeheergroep Dijleland.

Lochristi, startte deze uitzendactiviteit in
1999 met het oog op de daar florerende
sierteelt. In de loop der jaren is men de
activiteit gaan uitbreiden met nieuwe
kantoren in Roeselare (tuinbouw en
voedselverwerking), Lier (tuinbouw) en
sint-Truiden (fruitteelt). Ervaren uitzendconsulenten streven naar de juiste man

Boerenbond • Management&Techniek 10 • 24 mei 2013

conservering, waterkwaliteit … ook
participeert het ABC Eco² aan verschillende projecten die zich situeren rond
energetische valorisatie van biomassa,
duurzaam waterbeheer en het leveren
van blauw-groene diensten in het algemeen. n
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DE mANNEN ACHTER DE
BEDRIjFsVERzORgERs

co

py

rig

Agro|bedrijfshulp is gegroeid uit de verenigingen voor onderlinge bedrijfshulp,
die in geval van werkonbekwaamheid de hulp door collega-boeren uit de regio
organiseerden. Vanaf de jaren 80 werden voor zware noodsituaties professionele
krachten ingeschakeld. Daaruit evolueerde het systeem van bedrijfsverzorgers,
waarop je nu ook een beroep kan doen wanneer het druk is, of zelfs om op
vakantie te gaan. – Patrick Dieleman

R

oland De Pourcq (rechts op de
foto) en Tom Govaerts (links) zijn
onafgebroken aan het telefoneren,
wanneer ik bij hen op kantoor in Leuven
langskom. Op donderdag en vrijdag
organiseren ze het werk voor de volgende week van het veertigtal bedrijfsverzorgers die ze elk onder hun hoede
hebben. Dat vraagt overleg met landbouwers, bedrijfsverzorgers en ook met de
leiding van de agro|diensten in Leuven.
De telefoon is de meest directe weg
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daartoe. Roland is werkverdeler voor
agro|bedrijfshulp in oost- en West-vlaanderen. Tom neemt vlaams-Brabant,
Antwerpen en limburg voor zijn rekening.
Meestal bezoeken ze een bedrijf voordat
er een bedrijfsverzorger over de vloer

Het is een grote sterkte dat
we de bedrijven kennen.

komt. “Bij een ziektegeval gaan we
sowieso op bezoek”, vertelt Roland.
“Meestal bezoeken we een bedrijf voordat
er een bedrijfsverzorger over de vloer
komt. Toch gebeurt het af en toe dat door
een dringende hulpaanvraag wegens
ziekte of ongeval de bedrijfsverzorger
meteen wordt uitgestuurd.” Tom vult aan
dat ze veel bedrijven hebben die jaarlijks
een beroep doen op hun diensten, en die
worden bezocht in de loop van het jaar,
wanneer ze eens in de buurt moeten zijn.
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DE DAG VAn EEn BEDRIjFSVERZORGER

Marij Janssen studeerde ooit voor bejaardenhelpster. Ze nam samen met haar
man Benny diens ouderlijk bedrijf over, en kwam zo in de landbouw terecht. Ze
heeft gedurende 24 jaar dagelijks de koeien gemolken, maar vorig jaar hebben
ze het onderdeel melkveehouderij in hun bedrijf stopgezet. Omdat ze het wel
zag zitten om koeien te blijven melken, startte ze als bedrijfsverzorger. Ze heeft
ondertussen ook een cursus varkenshouderij gevolgd, zodat ze ook op varkensbedrijven aan de slag kan. Hieronder lees je hoe een willekeurige dag er voor
Marij uitziet.
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De bedrijfsverzorgers blijken in heel
diverse gradaties tussen voltijds en
deeltijds te werken. “Bij velen hangt dat
af van hoeveel verantwoordelijkheid ze
thuis in het bedrijf hebben”, vertelt
Roland. “Sommigen kunnen fulltime
werken omdat vader thuis op het bedrijf
nog alles aankan. We zijn daar heel
soepel in. De meesten beginnen voltijds,
maar na verloop van tijd schakelen ze
over naar 30 of 20 uur per week”, ervaart
Tom. “Ze worden geleidelijk aan zelfstandiger, bijvoorbeeld omdat het bedrijf wat
uitbreidt. We hebben ook enkele mensen
die op zelfstandige basis werken, waar
we altijd een beroep op kunnen doen. Dat
laat toe om extra mensen in te schakelen
wanneer we niet toekomen met onze
vaste ploeg. Vaak hebben die zelf een
klein bedrijf en doen ze dit als bijverdienste.” Ik verneem dat het werken met
deeltijdsen ook mogelijkheden met zich
meebrengt om vlot op onverwachte
vragen in te spelen. Overuren kunnen
worden gecompenseerd in kalmere
periodes. “Onze bedrijfsverzorgers zijn
allemaal boerenzonen of -dochters”,
verduidelijkt Tom. “Die komen zelf uit de
sector. Wanneer we die bellen, dan is de
bereidheid groot om ons te helpen.
omgekeerd zijn wij ook heel flexibel voor
hen. Wanneer er bijvoorbeeld bij hen
thuis plots veel werk is, en ze ons vragen
of we een andere oplossing kunnen
zoeken, doen we daar ook veel moeite
voor.” Roland wijst erop dat er ook veel
buiten de gewone uren gewerkt moet
worden. “Wie moet melken, wordt verwacht dat 7 dagen op 7 ’s morgens en ’s
avonds te doen. uiteraard geeft hen dat
ook de mogelijkheid om overdag op hun
eigen bedrijf te werken.”

sparen hun vakantie om in september en
oktober maïs te helpen oogsten bij een
loonwerker.
Op de vraag wat de moeilijkste situatie
was waarin hij een bedrijfsverzorger
moest inschakelen, antwoordt Roland dat
dit een situatie was waarin de man
vermoord was. “Vroeger werden we ook
nogal eens opgevorderd door het gerecht
om de dieren te verzorgen, nadat een

er

Van bij- naar hoofdberoep

tevreden over waren. Een dergelijke
vraag wordt dan onmiddellijk teruggekoppeld naar de betreffende bedrijfsverzorger, zodat die er al rekening mee kan
houden. De eerste weken van juli blijken
in trek te zijn bij melkveebedrijven, omdat
het daar dan nog vrij kalm is. De helpers
weten dat die weken hectisch zijn. Die
nemen daarom vakantie op een ander
moment. Heel wat bedrijfsverzorgers

Bo

“We gaan dan luisteren of alles goed
verlopen is en of ze tevreden zijn van de
hulp. Als je de mensen kent, praat het
ook iets gemakkelijker wanneer we later
telefonisch de hulp moeten afspreken.
Ook de bedrijven vinden dat interessant.”

Diverse situaties

Vanzelfsprekend wordt er gezocht naar
een bedrijfsverzorger die dicht in de
buurt woont van het bedrijf, maar dat lukt
niet altijd, zeker niet in de vakantieperiode. Er zijn bedrijven die vlak nadat ze
terugkwamen uit vakantie, al bellen om
een bepaalde bedrijfsverzorger vast te
leggen voor volgend jaar, omdat ze er

5u30: Marij staat op.
5u45: Melkveehouder X ligt met griep in bed. Tijd om te vertrekken om zijn
koeien te gaan melken.
6u30: Marij begint de eerste koeien te melken. in totaal gaan 150 koeien door
haar handen.
9u00: Tijd om te vertrekken naar varkenshouder Y. Hij heeft het te druk en kan
een helpende hand gebruiken. Marij maakt gebruik van de tijd onderweg
om enkele boterhammen te eten.
9u30: Er moeten biggen geënt en verspeend worden.
13u00: Het is tijd om naar huis te gaan. De eerste helft van de dag zit erop.
13u30: Tijdens het eten leest Marij de krant. Daarna begint ze aan enkele
huishoudelijke taken zoals wassen, strijken, poetsen en de warme
maaltijd klaarmaken.
16u30: Tijd voor het avondmaal.
16u50: Marij vertrekt opnieuw naar het melkveebedrijf van deze morgen.
17u30: in de melkstal zijn de eerste koeien blij dat ze gemolken kunnen worden.
21u00: na het melken en het reinigen van de stal is het tijd om naar huis terug
te keren. Daar neemt ze nog wat tijd om even rustig te zitten en wat
televisie te kijken.
22u30: Marij gaat moe maar voldaan slapen.
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aan. “De eerste dag kunnen ze het werk
samen met de boer doen, maar nadien
staan ze er alleen voor. De minimumleeftijd is 18 jaar, omdat ze zich moeten
verplaatsen met de wagen.” Tom vertelt
dat hij jobstudenten meestal stuurt naar

Aandacht voor veiligheid
veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij bedrijfsbezoeken, stipt Roland
aan. “Bij bedrijfsbezoeken maken we een
risicoanalyse. Dat wordt verplicht door de
arbeidswetgeving. We bezorgen werkpostfiches aan het bedrijf, en die moeten
ter beschikking liggen van de bedrijfsverzorger. Wanneer we in de zomer op een
melkveebedrijf een stier zien lopen
tussen de koeien, dan mag de bedrijfsverzorger niet starten. In de brief die we
bezorgen aan de bedrijven staat ook dat
honden niet mogen loslopen. Ook bij
grove nalatigheden kunnen we ons veto
stellen, zoals bij machines die niet veilig
zijn, bijvoorbeeld omdat de aftakas niet is
afgeschermd. Ook werken op hoogtes,
zoals op hooizolders, vraagt bijzondere
aandacht.”

en
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geheimstokerij opgerold werd.” Tom werd
ooit gebeld door een boer die opgepakt
werd door de politie, en die het ene
telefoontje dat hij nog mocht plegen
gebruikte om een bedrijfsverzorger te
regelen. “Dan moesten we blindweg

Intermediair

Bo
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Ik opper dat een werkverdeler toch wel
op heel veel gezond verstand moet
kunnen rekenen, en refereer naar de
jeugdige leeftijd van Tom. “We moeten
vooral met mensen kunnen omgaan”,
reageert die, “ik vind dat heel plezant”.
Mijn beide gesprekspartners vinden het
een grote sterkte dat ze de bedrijven
kennen. “We kennen ook de sterke
punten van iedere bedrijfsverzorger,
zodat we kunnen inschatten of die aan de
vraag van het bedrijf zal kunnen voldoen”, zegt Roland.
We eindigen met de vraag wat er zou
moeten verbeteren. “Dat de prijzen voor
de boeren wat beter zijn”, antwoordt Tom
vol overtuiging. “Als het bij de boeren
goed gaat, dan gaat het bij ons ook
goed.” n

Het helpen bij piekmomenten behoort tot het takenpakket van de bedrijfsverzorgers.

boeren die werkonbekwaam zijn. “Ze
kunnen nog altijd iets vragen aan een
boer die thuis in de zetel ligt met zijn voet
in het gips. Die kan ook nog een oogje in
het zeil houden. Op verlofbedrijven
hebben we liefst vaste mensen met
ervaring.” Een praktisch probleem is ook
dat jobstudenten niet met een gemotoriseerd voertuig mogen rijden, ook al zijn
het boerenzonen die thuis niets anders
doen dan met de tractor rijden.
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inspringen, zonder enige achtergrond te
kennen. Positief is wanneer je op het
evaluatieformulier kan lezen dat de
werkplanner het heel goed heeft geregeld. Of wanneer ze zeggen dat ze goed
zijn geholpen. Die appreciatie, daar doe je
het eigenlijk voor.”

Hoe word je bedrijfsverzorger?
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De aanwerving van nieuwe bedrijfshelpers blijkt ook tot de verantwoordelijkheden van de werkverdelers te behoren.
“Wij moeten er zelf voor zorgen dat we
voldoende mensen hebben”, vertelt
Roland. “We leggen daarvoor ons oor te
luisteren bij landbouwscholen en houden
ook onze ogen open wanneer we op
bezoek gaan bij leden. Als we daar een
zoon of dochter zien rondlopen, informeren we eens naar hun studies en toekomstplannen. Vaak worden die een
eerste keer ingeschakeld via een vakantiejob tijdens de zomermaanden.” Soms
moet er een advertentie verschijnen in
Boer&Tuinder. “De studierichting speelt
niet echt een rol bij ons”, vertelt Tom.
“onze bedrijfsverzorgers moeten afkomstig zijn van een landbouwbedrijf en
zelfstandig kunnen werken”, vult Roland
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AGRO|BEDRIJFSHULP

• Opgericht in 1967 on
der de benaming Verbo
nd van Verenigingen
voor Onderlinge Bedri
jfshulp.
• Biedt hulp aan landen tuinbouwbedrijven
in geval van ziekte,
ongeval, overlijden, vak
antie of andere familia
le gebeurtenissen
die betrekking hebben
op de verzekerde perso
nen.
• In 2012 waren er 313
8 leden aangesloten die
in totaal 56.605,25 ure
sociale hulp vereisten.
n
Info tel. 016 28 64 64 of
ww

w.agro-bedrijfshulp.be
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spECIAlIsT IN AgRARIsCHE
WERKzAAmHEDEN
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Agro|aanneming biedt een waaier van gespecialiseerde diensten aan om een deel
van het werk uit handen van land- of tuinbouwers te nemen. Daarnaast zijn meer
dan 600 landbouwers vennoot van deze coöperatie en voeren ze als nevenactiviteit
ook agrarisch aannemingswerk uit, zoals maai- en sneeuwruimingswerken. Bij vennoot marc Arnalsteen in Neerijse leerden we samen met regiocoördinator Frans
Claes hoe dat praktisch verloopt. – Jan Van Bavel

A

gro|aanneming is een coöperatief
aannemingsbedrijf (cvba) dat
ontstond als dochteronderneming
van agro|bedrijfshulp. Het richtte zich
aanvankelijk specifiek op de agrarische
sector. Je kan er terecht als je (bijvoorbeeld op zeer drukke momenten) extra
hulp kan gebruiken, maar ook voor heel
wat gespecialiseerde agrarische werkzaamheden, zoals klauwverzorging
(rundveepedicure), het scheren van

rundvee, stalreiniging, gewasverzorging ...
in de voorbije 12 jaar bouwde de coöperatie een netwerk uit van land- en tuinbouwers, die als nevenactiviteit op een
georganiseerde manier opdrachten
uitvoeren, onder andere in het kader van
landschaps- en natuurbeheer. Het gaat
dan om het beheer van terreinen, onderhoud van houtkanten, maaiwerken, maar
ook over winterdiensten (sneeuwvrij
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maken van wegen en parkings). Ook
werkzaamheden als hout vermalen en
beplantingen water geven komen in
aanmerking. Samengevat kunnen alle
werken waarvoor land- en tuinbouwers
over motivatie, tijd en geschikte machines beschikken, worden opgenomen. De
werken die worden uitgevoerd, gebeuren
in opdracht van overheidsinstanties (VLM,
AnB, provincies, gemeenten), organisaties (zoals regionale landschappen en
dossier • 31
31

bosgroepen), privépersonen, maar ook
agrobeheergroepen. Aangenomen werken worden door land- en tuinbouwers
uitgevoerd en via agro|aanneming gecoordineerd en geadministreerd. Dit is een
mooi voorbeeld van een win-winsituatie:
de landbouwer genereert een neveninkomen en de opdrachtgever kan een beroep
doen op lokale uitvoerders, waardoor een
maatschappelijke betrokkenheid wordt
gecreëerd. voor sommige opdrachtgevers, zoals gemeenten, kan de inschakeling van landbouwers ervoor zorgen dat
er minder geïnvesteerd moet worden in
(specifieke) machines en kan de inzet van
personeel tijdens piekperiodes worden
beperkt.

met collega-landbouwers die eveneens
gemotiveerd zijn om nevenactiviteiten op
te nemen. Een groot pluspunt is dat je bij
de uitvoering begeleid wordt door ervaren
coördinatoren én je zelf niet geconfronteerd wordt met het opstellen en indienen
van offertes, vorderingsstaten, facturen
en andere administratie.

Hoe word je vennoot?

Om het agrarisch aannemingswerk
mogelijk te maken, ontwikkelde
agro|aanneming een systeem waardoor
je als land- of tuinbouwer tegen een lage
kost en minimale administratieve last kan
worden ingeschakeld bij de uitvoering van
werkzaamheden. Daarbij kan je ook op
een eenvoudige manier samenwerken
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Bij werken in opdracht
verdient de landbouwer wat bij
en moet de opdrachtgever niet
investeren in machines.
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Agro|aanneming zorgt voor de communicatie en coördinatie tussen opdrachtgevers en uitvoerders. frans Claes is coördinator. Hij is vooral in het oosten van de
provincie vlaams-Brabant aan de slag.
Soms geeft hij ook ondersteuning aan
andere collega’s. “Wij zoeken naar opdrachten, dienen offertes in en volgen de
werken op. Verder zorgen we ook voor de
nodige omkadering, bijvoorbeeld door het
geven van advies inzake veiligheid bij de
werkzaamheden: signalisatie, veiligheidskledij … Een van onze doelen is het
betrekken van landbouwers bij lokaal uit
te voeren werken en projecten. Hierdoor
wordt de maatschappelijke betrokkenheid
versterkt en kunnen de vaak dure machines, die aanwezig zijn op een landbouwbedrijf, extra worden ingezet. naast het
uitvoeren van de winterdienst op de
luchthaven van Zaventem (zie verder) zijn
ook de winterdiensten voor de gemeenten een succes. Een van de voordelen is
dat de boeren de streek kennen, waardoor het werk meestal heel vlot verloopt.
Ook het feit dat landbouwers ervaren
chauffeurs zijn en over een hele goede
machinekennis beschikken, wordt als
positief ervaren.

en
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loonwerk als neveninkomen
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Gemeente: Neerijse
leeftijd: 50 jaar
Specialisatie: vleesvee

De coöperatie biedt een duidelijke meerwaarde
voor zowel uitvoerders als opdrachtgever.
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Werking

bo

iedere zelfstandige landbouwer in hoofdof bijberoep, tuinaannemer of loonwerker
kan aansluiten bij de coöperatie. Deze
aansluiting kost je eenmalig 10 euro,
waardoor je b-aandeelhouder van de
coöperatie wordt. Dit aandeelhouderschap wil landbouwers op een legale
manier laten deelnemen aan aanne-

mingswerkzaamheden. Een geïnteresseerde landbouwer moet enkel een
contactformulier invullen (dat kan via
www.agroaanneming.be), waarna de
coördinator contact met je opneemt. Zo is
een heel netwerk ontstaan van intussen
al meer dan 600 b-vennoten in vlaanderen en zelfs een tiental b-vennoten in
Wallonië. Voor bedrijven die over heel
België actief zijn, voert agro|aanneming
immers ook werken uit in Wallonië.
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NAMEN

LUXEMBURG

Samen met zijn oudere broer Luc nam
Marc Arnalsteen in 1984 het bedrijf over
van zijn ouders. Marc en Luc vormen al de
derde generatie op het bedrijf in de mooie
vallei van het landelijke Neerijse, een
deelgemeente van het vlaams-Brabantse
Huldenberg. Samen met zijn echtgenote
Jenny heeft Marc een dochter, Greet. De
familie heeft altijd al vleesvee gehad en in
de jaren 80 teelden Marc en zijn vader ook
grondwitloof. Toen ze daarmee stopten,
rooide Marc witloof als loonwerk. Daarna
ging hij ook maaidorsen en hooien voor
derden. Het loonwerk voor andere boeren
regelt Marc zelf. in 1998 stapte hij over
van witblauw runderen naar Limousins en
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op mijn broer. vorige winter was ik 17
dagen en nachten in de weer op de luchthaven om de start- en landingsbanen
sneeuwvrij te houden. Ons team bestaat
uit een 35-tal medewerkers, inclusief
mecaniciens. De coördinator (dispatcher)
op de luchthaven belt je via een permanentiesysteem op voorhand op. Je moet
dan 12 uur stand-by zijn, maar het levert
wel een vaste wachtvergoeding op. Indien
nodig roept de dispatcher alle beschikbare landbouwers en loonwerkers op.
Binnen 2 uur moet je dan op de luchthaven zijn.” in een loods staan er een dertigtal specifieke machines ter beschikking: borstelmachines, ruimers,
de-icing-korrelsproeiers, zoutsproeiers
(om de servitudewegen sneeuwvrij te
houden) … “Het is een van de enige
werken waarbij de landbouwers hun
eigen materiaal niet kunnen inzetten”,
vult frans aan. “We doen dit al sinds de
winter van 2009-2010, met steeds meer
succes. Momenteel zijn er 74 land- en
tuinbouwers, tuinaannemers en loon- en
grondwerkers actief. Agro|aanneming
fungeert hierbij als centraal aanspreekpunt, factureert het werk aan de luchthaven en zorgt voor de betalingen aan de
uitvoerders. De coöperatie biedt hier een
duidelijke meerwaarde voor zowel uitvoerders als opdrachtgever.”
In de toekomst wil Marc een stabiel
vleesveebedrijf uitbouwen en daarnaast
verder landschapswerken uitvoeren.
“Wat maaiwerk betreft, heb ik mijn
maximum stilaan wel bereikt. Dat kan
ook maar in een bepaalde periode: van
15 juni tot 15 juli en van september tot
eind oktober. Maar via het zagen en
vermalen van houtkanten hoop ik wat
meer variatie in dit werk te voorzien.” n

werd naar de vergistingsinstallatie van
een collega-landbouwer in Halle gevoerd.
ook klepelmaaien, werken met de kettingzaag, greppelfrezen, snoeien en
afzetten, grondbewerkingen (frezen,
rotoreggen …) en fruitbomen water geven
behoorden al tot zijn takenpakket.”

ht

breidde de weilandoppervlakte voor
begrazing uit. Marc heeft in totaal 90 koeien, die vooral in het nabijgelegen natuurgebied De Doode Bemde grazen. Op een
areaal van 73 ha verbouwt hij ook korrelen kuilmaïs (een deel van de korrelmaïs
wordt via een handelaar verkocht als
energiegewas), wintertarwe en -gerst en
suikerbieten. intussen gaat luc uit werken, maar hij helpt Marc nog wel op het
bedrijf, vooral met het verzorgen van de
koeien.

Bo

Landbouwers voeren in opdracht van gemeenten, bedrijven en ook de luchthaven van Zaventem
steeds meer sneeuwruimingswerken uit.

luchthaven sneeuwvrij houden

rig

Marc is ook al 3 jaar actief als sneeuwruimer op de luchthaven van Zaventem,
telkens in de periode van 15 november tot
30 maart. “Meestal kan ik dit werk goed
combineren met het verzorgen van het
vleesvee; indien nodig doe ik een beroep

Maaiwerk bij derden

co

py

“via een lid van de bosgroep (een vereniging van boseigenaars) kreeg ik in 2009
een vraag om een van zijn percelen
jaarlijks te onderhouden”, legt frans
Claes de start van de samenwerking met
Marc voor agro|aanneming uit. “Een van
de landbouwers-vennoten gaf mij de tip
om eens bij Marc te polsen. Hij toonde
meteen interesse en werd b-vennoot.
sindsdien voerde Marc al heel wat maaiwerk bij derden uit, voornamelijk in de
regio Dijleland. Dat gebeurde onder meer
op de kluis in sint-Joris-Weert en op
vochtige terreinen in het Zoniënwoud,
met een lichte trekker op speciale banden. Vorig jaar maaide hij ook grote
oppervlakten voor het Agentschap natuur
en Bos (AnB). Een deel daarvan was voor
eigen gebruik (als hooi), het andere deel
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AGRO|AANNEMING

• Opgericht in 2001.
• Is een coöperatie wa
arbij land- en tuinbouwe
rs kunnen
aansluiten als b-venno
ot. De coöperatie telt 610
aangesloten b-vennoten.
• Biedt land- en tuinb
ouwers een kader om
werkzaamheden uit te voeren voo
r derden.
• Is werkzaam over he
el Vlaanderen.
Info tel. 016 28 64 64 of
ww

w.agroaanneming.be
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WERKEN mET
UITzENDKRACHTEN
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De land- en tuinbouwsector heeft nood aan flexibele arbeidskrachten. Arbeidspieken moeten snel en vlot opgevangen kunnen worden. Daartoe beschikt de sector,
naast vaste tewerkstelling en seizoenarbeid, ook over de mogelijkheid om (seizoen)
arbeiders aan te werven via een uitzendbureau. – Walter van Neck

V

co

ooral in de tuinbouw worden veel
mensen tewerkgesteld als seizoenarbeider. Heb je als tuinder maar af
en toe extra arbeidskrachten nodig, dan
kan je overwegen om via een uitzendbureau een arbeider tewerk te stellen. Dit
uitzendbureau verzorgt de selectie van de
arbeiders, zorgt voor de dimona-aangifte,
rsZ, kinderbijslag … zodat de administratieve rompslomp voor de tuinder tot
een minimum beperkt blijft.
De industrie kent de tewerkstelling via
het uitzendbureau al veel langer en zij
maakt er ook veelvuldig gebruik van.
Agro|services, het uitzendbureau van
Boerenbond, stelt niet alleen arbeiders

34
34 • dossier

tewerk in het paritaire comité Landbouw
en/of Tuinbouw, maar ook in andere
sectoren. Samen met Johan Delaere,
bureauverantwoordelijke agro|services,
van het kantoor in Roeselare, gingen wij
een kijkje nemen bij Agripom/Warnez in
Tielt, een aardappelverwerkend bedrijf
dat vaak een beroep doet op de diensten
van agro|services.

Aardappelverwerkend bedrijf
De firma Agripom/Warnez is gespecialiseerd in het telen, wassen, uitlezen en
verpakken van aardappelen, voornamelijk
voor de horeca en grootdistributie met
onder andere Carrefour, Delhaize en Lidl

als voornaamste klanten. in Tielt (Westvlaanderen) zijn er 2 productie-activiteiten en 3 jaar geleden werd Pomfresh in
fleurus opgestart. De activiteit in dit
laatste bedrijf richt zich hoofdzakelijk op
het schillen en koken van aardappelen.
Agripom/Warnez is nog steeds een
familiebedrijf met de broers Jan en filip
Warnez als zaakvoerders. Het bedrijf
werd in 1951 door hun vader opgericht en
is uitgegroeid tot een firma die zeer sterk
gespecialiseerd is in de dagdagelijkse
toelevering van verse aardappelen naar
supermarkten en horeca. Vader kwam
als zaakvoeder van Aveve veelvuldig in
contact met de plaatselijke boeren en zo
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omdat wij onder het paritair comité 119
'Handel in voedingswaren' vallen, is ook
een medisch attest onontbeerlijk voor
een tewerkstelling in ons bedrijf.”
Arbeiders die via agro|services tewerkgesteld worden in de voedingssector ondergaan voorafgaand aan de tewerkstelling
een medische keuring bij idewe (Externe
Dienst voor Preventie en Bescherming op
het Werk in België). Dit geldt ook voor

rig
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Doorgroeimogelijkheden

co

“Daarnaast”, geeft Jan Warnez aan, “is
uitzendarbeid de ideale manier om goede
en nieuwe mensen te ontdekken die later
in een vaste betrekking tewerkgesteld
kunnen worden. Zo is er momenteel in
onze tweede vestiging in Tielt een leidinggevende vrouw van Afrikaanse
origine tewerkgesteld die in 2006 als
uitzendkracht via agro|services bij ons
aan de slag is gegaan. We kunnen wel
spreken van dubbele integratie. Als
Ghanese vrouw zwaait ze momenteel de
plak over 7 medewerkers.”
Al 8 jaar werkt de firma Agripom/Warnez samen met agro|services. Jan
Warnez heeft 2 uitzendbureaus geselecteerd die voor de uitzendarbeiders

Multiculturele arbeidsbezetting

Jan Warnez maakt regelmatig gebruik van uitzendarbeiders om de vele pieken in het bedrijf te
kunnen opvangen.

ht

personeelsbezetting dan ook voor 10% uit
uitzendkrachten.”
In het bedrijf kunnen we niet spreken van
echte ploegenarbeid. Wel werkt het
personeel in 2 shiften die elkaar overlappen: de eerste shift loopt van 6 uur tot
14.30 uur, de tweede shift van 9.30 uur tot
18 uur.

studenten jonger dan 18 jaar en voor
arbeiders met een veiligheidsfunctie,
zoals chauffeurs van tractoren, heftrucks
…

er

uitzendarbeid is de ideale
manier om goede mensen te
ontdekken die later vast
tewerkgesteld kunnen worden.

zorgen. De waardering voor agro|services
is echter groot: “Zij sturen ons steeds
goede arbeiders door met de juiste
ingesteldheid en die beschikken over de
juiste papieren. Wij nemen enkel mensen
aan met de juiste verblijfspapieren.

Bo

is de aardappelhandel eigenlijk ontstaan
en gegroeid.
De primeuraardappelen, die momenteel
10% van de omzet uitmaken, zijn afkomstig uit Cyprus, Israël en Spanje. De
overige 90% komt voor 40% uit België,
voor 40% uit frankrijk en voor 10% uit
nederland en Duitsland. De eigen productie is goed voor 20% van de omzet en
is afkomstig van percelen in België en
frankrijk.
Jan Warnez maakt regelmatig gebruik
van uitzendkrachten om de vele pieken in
het bedrijf te kunnen opvangen: “Het
productieproces is niet rustig te plannen
en is afhankelijk van de aanvoer en de
vraag. uitzendarbeid is dan ook een
welkome aanvulling op de vaste arbeid.
omdat de arbeid uit betrekkelijk eenvoudige handelingen bestaat, kan iedereen
die wil werken, snel ingeschakeld worden. Op sommige momenten bestaat de

Johan Delaere van agro|services roeselare geeft aan dat het moeilijk is om
Belgische seizoenarbeiders of uitzendarbeiders te vinden die gemotiveerd zijn
om in de land- of tuinbouw te willen
werken. In het kantoor in Roeselare
hebben veel van de beschikbare arbeidskrachten dan ook de Poolse nationaliteit.
Tijdens het bezoek aan de fabriek stuiten
wij op Brahim. Hij werkt al 7 jaar als

AGRO|SERVICES

• Opgericht in 1998.
• Eerste kantoor in lo
christi, later uitgebreid
naar Roeselare, lier
en sint-Truiden.
• Uitzendkantoor met
specialisatie in land– en
tuin bouw.
• staat garant voor een
persoonlijke èn mense
lijk
e aanpak van
hoogstaande kwaliteit
.
• In 2012 werd er een
activiteit van 412.000 ure
n gegenereerd.
Info tel. 016 28 64 64 of
www.agro-services.be
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uitzendkracht voor agro|services.
Brahim heeft de franse nationaliteit,
maar is van Algerijnse origine. Dagelijks komt hij van Tourcoing (noordfrankrijk) naar Tielt. “Binnen de 35
minuten heb ik de afstand tussen mijn
woonplaats en het bedrijf met de auto
overbrugd”, verzekert Brahim, die nu
al 8 maanden op de site in Tielt werkt.
Regelmatig vindt hij een job in de
tuinbouw via agro|services en de
laatste 7 jaar heeft hij zo op verschillende locaties gewerkt.

er
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lANDBOUWERs
HEBBEN OOg VOOR
lANDsCHAp EN
NATUUR
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In het paritair comité Landbouw (PC
144) en het paritair comité tuinbouw
(PC 145) bestaat sinds enkele jaren de
mogelijkheid om seizoenwerkers
tewerk te stellen met de plukkaart via
het uitzendbureau. Over het algemeen
mogen seizoenarbeiders 30 dagen per
jaar werken in het PC 144 (landbouw)
en 65 dagen per jaar in het PC 145
(Tuinbouw).
Als je occasioneel (seizoen)personeel
nodig hebt, maar je hebt lak aan alle
administratie, dan is het aanwerven
van seizoenpersoneel via een interimkantoor zeker een optie.
Het uitzendbureau treedt op als werkgever en zorgt voor de nodige administratie. Dit biedt heel wat voordelen
voor de land- of tuinbouwer.
De werving en selectie van het personeel gebeurt door het uitzendbureau.
Een aansluiting bij een sociaal secretariaat is niet nodig en je hoeft zelf
geen rsZ-nummer aan te vragen. De
administratieve rompslomp wordt tot
een minimum herleid: aanvragen van
het gelegenheidsdocument (= nieuwe
benaming voor de plukkaart), de
dimona-aangifte, DmfA-aangifte
(multifunctionele aangifte rsZ), verzekering arbeidsongevallen, aansluiting
bij het kinderbijslagfonds, uitbetalen
en berekenen van de lonen, het afleveren van de loonfiches… al deze zaken
worden door het uitzendbureau geregeld. n

en

Werken met een plukkaart
via een interimkantoor

De jongste telg van de agro|diensten is de vzw
agrobeheercentrum Eco2. Onder leiding van lokale
landbouwers zorgen intussen 16 agrobeheergroepen
(ABg) voor een duurzaam beheer van heel wat
landschaps- en natuurprojecten. samen met regiocoördinator mathias D’Hooghe gingen we een kijkje
nemen in Kruibeke. – Anne Vandenbosch

H

et agrobeheercentrum Eco2 (ABC
Eco2) is een duurzame verderzetting van het succesvolle Efro
(Europees fonds voor regionale ontwikkeling) project Eco2 dat in oktober 2008
36
36 • dossier

van start ging. Eco2 onderzocht de mogelijkheden om agrarisch landschaps- en
natuurbeheer uit te bouwen tot een
economische activiteit voor landbouwers
– of EConomie x ECologie. Een van de
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bouwers zijn geïnteresseerd om mee te
werken omdat ze gronden verloren en
nergens anders bijkomende gronden
konden verwerven. Door de overblijvende
percelen in het weidevogelgebied op een
natuurvriendelijke manier te beheren,
kunnen deze percelen nog een bepaalde
meerwaarde bieden voor hun bedrijf.”

Door samenwerking bereik je meer

© AnnE vAnDEnBosCH
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Guido De Nocker baat samen met zijn
vrouw Veronique De Wilde een gemengd
landbouwbedrijf uit in kruibeke. veronique doet er voornamelijk de melkverwerking en thuisverkoop. Samen hebben ze
3 kinderen. sinds enkele maanden werkt
een van hun zonen mee op het bedrijf als
landbouwhelper. guido is erg geëngageerd. Hij is niet alleen voorzitter van de
lokale bedrijfsgilde, maar ook lid van de
beheercommissie van het GOG KBR én
voorzitter van de ABg kBr. Zelf heeft hij
geen percelen in het betreffende gebied,
maar de problematiek ligt hem wel nauw
aan het hart.
“Het gog kBr was zo’n 700 ha groot,
waarvan ongeveer 400 ha landbouwgrond. in 2000 besliste men dat dit 300 ha
slikken en schorren, 300 ha bossen en
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pijlers van Eco2 was het uitbouwen van
agrobeheergroepen (ABg).
De vzw ABC Eco2 werd in september 2012
opgericht. kerntaak van dit ABC is de
verdere begeleiding en oprichting van
agrobeheergroepen, de toeleiding van
individuele landbouwers naar landschaps- en natuurbeheer en de juridische omkadering ervan. Daarnaast zijn
de kennisopbouw en -uitwisseling en het
initiëren van vernieuwende projecten
belangrijke opdrachten. Bij al de activiteiten zoekt men naar samenwerking met
alle betrokken actoren op het terrein
(bosgroepen, wildbeheereenheden,
regionale landschappen, natuurverenigingen …). Met het oprichten van deze
vzw werd dus een belangrijke stap gezet
in de verduurzaming van het agrarisch
landschaps- en natuurbeheer.
Binnen deze ABg werken landbouwers
samen rond een breed scala aan thema’s:
graslandbeheer, bijen, weidevogelbeheer,
waterconservering, akkervogels, erosie,
het beheer van holle wegen, graften en
houtkanten … (zie ook het dossier in
Management&Techniek 18, 2012). van
cruciaal belang voor het succes is de
vrijwilligheid waarmee de betrokken
landbouwers meewerken in de ABg.

voor 4 ABg in oost- en West-vlaanderen.
“Het agrobeheercentrum Eco2 werkt rond
graslanden in het Beverhoutsveld in
Beernem en in het gecontroleerd overstromingsgebied kruibeke-Bazel-rupelmonde (GOG KBR). In de polder van
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde wordt
momenteel een gecontroleerd overstromingsgebied gerealiseerd. Behalve veiligheid – de uitvoering van het Sigmaplan –
worden er ook natuurdoelstellingen
nagestreefd”, legt Mathias uit. “De landbouwers die voordien de landbouwpercelen bewerkten, en die nu onteigend zijn,
hebben nu een onderhoudscontract met
projectuitvoerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) voor het onderhoud van het
weidevogelgebied. Ze hebben zich verenigd in een agrobeheergroep. In de
beheercommissie, waarin behalve de
agrobeheergroep en W&Z ook onder
andere het Agentschap voor natuur en
Bos (AnB), het instituut voor natuur- en
Bosonderzoek (inBo), de vlaamse landmaatschappij (vlM) en het gemeentebestuur aanwezig zijn, worden afspraken
gemaakt in verband met het beheer. De
landbouwers krijgen de percelen kosteloos in gebruik. In ruil hiervoor moeten zij

Graslandbeheer in natuurgebied
Het ABC Eco2 werkt met regiocoördinatoren. Mathias Dhooghe is regiocoördinator

Het GOG KBR was zo’n 700 ha groot, waarvan ongeveer 400 ha landbouwgrond. In 2000 besliste men
dat dit 300 ha slikken en schorren, 300 ha bossen en het overblijvende deel vogelgebied moesten
worden. Momenteel zijn de werken volop aan de gang.

de percelen kort houden door ze te
maaien of te beweiden. Gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen en
bemesting is niet toegelaten. De land-

Boerenbond • Management&Techniek 10 • 24 mei 2013

het overblijvende deel vogelgebied moesten worden (meer info via www.gogkbr.
be). Dat was erg confronterend voor de
landbouwers. Hoewel we tegen deze
dossier • 37
37

Kruibeke
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LUXEMBURG

Gemeente: Kruibeke
leeftijd: 49 jaar
Specialisatie: gemengd bedrijf met melkvee, zuivelverwerking,
zoogkoeien, zeugen en vleesvarkens en akkerbouw

bij hem terecht met onze vragen en hij
coördineert ook onze vergaderingen. Hij
geeft de nodige ondersteuning vanuit het
hoofdkantoor in leuven. onze ABg kBr
telt vandaag 18 leden waarvan 5 bestuursleden. We betrekken echter alle 38
boeren met een onderhoudscontract in
het GOG KBR bij onze vergaderingen. Zo
is er bijvoorbeeld een jaarlijks overleg
met W&Z over de onderhoudscontracten.
We hadden ook al interessante sprekers
op onze vergaderingen. ik leerde bijvoorbeeld erg veel over het gebruik van dit
beheergras van professor Dirk Reheul.
We kunnen dit namelijk nuttig aanwenden voor onze droge koeien, het jongvee
en de zoogkoeien. We worden ook voortdurend geconfronteerd met nieuwe
zaken. Zo kregen we nu instructies dat
we het rietgras moeten maaien, want dat
trekt geen weidevogels aan door verstoring van de open vlakte. Vandaag worden
we ook meer en meer geconfronteerd
met de vos, opnieuw een predator voor de
weidevogeleieren en kuikentjes. Ook dat
bespreken we in de ABg.
onze ABg is ontstaan vanuit het strakke
keurslijf van het GOG KBR waarbij we een
volledige win-winsituatie willen realiseren waarbij de weidevogel primeert. Maar
her en der in het land werden reeds heel
diverse spontane initiatieven gerealiseerd
bijvoorbeeld omtrent bloemenranden,
erosie, trage wegen, enzovoort. Ik vind dit
een positieve evolutie. In tegenstelling tot
wat menig ‘groene jongen’ denkt, toont
dit immers aan dat wij als landbouwers
open staan voor de vragen en noden over
natuur en landschap in onze omgeving,
als dat maatschappelijk relevant is én
inpasbaar in de bedrijfsvoering!” n

nd
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bosgebied gerealiseerd en in bomen
zitten roofvogels … en dat zijn predatoren
voor de weidevogels. We moeten hier dus
verschillende doelstellingen realiseren
die niet altijd even goed samengaan. Het
is dus belangrijk om alles goed af te
stemmen en het gebied te optimaliseren.”
Bij de oprichting van Eco2, goed 4 jaar
geleden, dachten Guido en de betrokken
collega’s onmiddellijk dat dit project goed
aansloot bij hun eigen situatie. “Ons
verhaal en onze werking pasten helemaal
in dit nieuwe project. Daarom hebben we
hier een eigen ABg opgestart. Mathias
werd onze regiocoördinator. We kunnen
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plannen waren, hadden we nog voor de
start van de onteigeningen het gevoel dat
we met die andere partijen moesten
blijven praten en overleggen. We waren
onze velden en weiden dan wel kwijt,
maar die moesten wel nog onderhouden
worden. Hierin zagen we mogelijkheden
die naar een win-winsituatie moesten
leiden. Mits het naleven van randvoorwaarden konden we hiervoor immers
betaald worden via een onderhoudscontract. onze bedrijfsgilde Wase scheldekant werd voor deze aanpak trouwens
bekroond als een van de laureaten van de
innovatiecampagne in 2006. in 2007 werd
de beheercommissie GOG KBR opgericht.
Daarin ben ik bestuurslid om de landbouwbelangen te verdedigen.
Eén van de Europese doelstellingen voor
dit gebied is bijvoorbeeld het realiseren
van 100 weidevogelbroedparen (tureluur,
kievit, grutto en scholekster) door een
optimaal weidvogelgebied voor deze
soorten te creëren. Dit betekent een
schrale weide nastreven, zonder risico op
predatoren. Maar hoe lok je (voldoende)
weidevogels naar dit gebied? Om daarop
antwoorden te krijgen, bezochten we
onder meer enkele nederlandse projecten. Het is daar dan wel een volledig
andere situatie, maar je leert toch uit
elkaars aanpak. Hier wordt immers ook
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We moeten innovatief nadenken over dit gebied.
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ABC ECO2
• Opgericht in 2012
• Bestendigt duurzam
e werking tussen Boere
nbond,
agro|bedrijfshulp, de Vla
amse landmaatschapp
ij, het
Agentschap voor Natuu
r en Bos, ABs en ADlO
• Begeleidt landbouwe
rs bij bestaande en op
te richten ABg’s
• Bestaande ABg’s we
rken rond landschapsb
eheer, soortenbescherming, erosiebestrijding
, waterconservering, wa
terkwaliteit,…

Info tel. 016 28 64 64 of
ww

w.agro-beheercentrum.
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