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Dossier
Landbouw in
zuidwest Portugal
Landbouw in Portugal roept beelden op van olijfbomen, wijnranken en sinaasappels. De
zuidelijke provincie Alentejo stond vroeger bekend als de graanschuur van Portugal, want
op de barre hellingen onder de loden zon groeide namelijk niet veel meer dan kurkeiken
en graan. Ook nu zie je die teelten nog, maar in een kleine regio in het zuidwesten van het
Iberische schiereiland nemen groenten, fruit en sierteelt een almaar groeiend deel van de
oppervlakte in. Dat is te danken aan het stuwmeer van Santa Clara, bij het gelijknamige
dorpje in de Alentejo, dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag vierde. Sinds de impressionante dam op de Mirarivier aangelegd werd, schieten polytunnels als paddenstoelen uit
de grond binnen de beregeningsperimeter. Gevoed door water uit het stuwmeer groeien
er onder die tunnels voornamelijk bessen en kleinfruit, grotendeels bestemd voor de
Noord-Europese markt. Ook kruiden en groenten doen het goed. Wanneer je in een Belgische supermarkt Driscollsframbozen of Vitacressveldsla koopt, is de kans reëel dat die
afkomstig zijn uit de Portugese Alentejo. Zelfs de grasmat van de Spaanse voetbalclub
Real Madrid komt uit Portugal. Wij gingen op zoek naar de wortels van dit succes.
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Maravilha Farms haalt de wereld naar Portugal

Liesbet Corthout

M

wordt doorgewerkt tot december. “Op
deze manier kunnen wij het hele jaar
rond produceren”, weet medewerkster
Ana Filipa Baltazar. Ze neemt mij mee
de plantages in op de grootste locatie.
Het is het einde van de werkdag en de
sfeer is goed. Door het zonnige weer
valt er plots enorm veel te plukken.
Ana Filipa stelt mij voor aan teamleader Oksana uit Oekraïne. “In mijn team
zitten mensen uit Bulgarije, Thailand,
Nepal … Niet iedereen spreekt Engels.

Luís Pinheiro: “Consumenten,medewerkers en gemeenschap: we hebben
ze allemaal even hard nodig.”
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aravilha Farms heeft twee
productiecentra in Portugal.
De kleinere vestiging
(40 ha) ligt in Tavira, in de oostelijke
Algarve, de meest zuidelijke provincie
van Portugal. Vanwege de milde winter
begint de productie er in februari en ze
eindigt in mei. Een veel grotere site van
wel 130 ha is er nabij het plaatsje Zambujeira Do Mar, aan de zuidwestkust in
de regio Alentejo. Daar start de productie van kleinfruit rond april en er

er

en

Op het visitekaartje van mijn contactpersoon bij kleinfruitteler
Marvilha Farms staat Comunicação & filantropia (communicatie en
filantropie). Aan die tweede functie hecht Maravilha Farms enorm veel
waarde. Het menselijke kapitaal is op dit bedrijf essentieel.
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“Tussen de bessen
is de voertaal
Portugees”

Daarom is de voertaal tussen de bessen
Portugees.” Het jaar rond werken hier
zo’n 300 medewerkers uit de hele
wereld. In het hoogseizoen kan dat
aantal oplopen tot wel 900. Na het
werk verzamelen ze aan een van de
bushaltes in de plantages om de bus te
nemen naar de plek waar ze wonen,
meestal een huurhuisje in een dorp in
de buurt. Dat is slechts een van de
domeinen waarop het bedrijf probeert
mee te werken aan de integratie van de
medewerkers. Directeur Luís Pinheiro
licht de filosofie van het bedrijf toe.

De menselijke kant
Wat is de corebusiness van
Maravilha Farms?
“Onze productie bestaat voor 90% uit
braambes en framboos, twee teelten
die blijven groeien. De rest is voornamelijk blauwbes. Die groeit hier ook
wel, maar in de lente is er veel concurrentie uit Marokko en Spanje, in de
zomer uit Noord- en Oost-Europa. Dat
maakt deze teelt net wat minder interessant. In de periode septembernovember zijn wij de enige regio in
Europa die blauwbessen teelt, dat
maakt wel wat goed.”
De wortels van Maravilha Farms
liggen in de Verenigde Staten?
“Maravilha Farms behoort tot het Amerikaanse moederbedrijf Reiter Affiliated Companies. Zij zijn vooral actief in
California, in Mexico en Peru. Portugal
is de enige Europese vestiging. Dat we
hier produceren, heeft te maken met
het klimaat. De grootste vraag naar
onze bessen komt uit Duitsland.
Momenteel bekijken we of we ook daar
kunnen telen, om tegemoet te komen
aan de grote vraag van de consument
naar lokaal geteelde producten.”
Wat is jullie missie?
“Onze missie is ’The relentless pursuit to
delight our consumers and enrich our
employees and communities’ (Onophou-
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Ayteh Topalova is afkomstig uit
Bulgarije. Zij is sinds 2015 aan de slag
bij Maravilha Farms in Portugal.

en

in Santa Clara gebouwd en ontstond hier
het irrigatiegebied van de Mira. Je vond er
toen vooral kleine landbouwbedrijfjes. In
1995 werd het natuurpark gecreëerd, terwijl rond die periode ook de intensievere
landbouw in opmars was. De ligging in
het park heeft natuurlijk beperkingen,
maar wij proberen die om te buigen in
kansen. We worden gedwongen om duurzamer te werken. Als we dat goed doen,
maakt dat ons competitiever en dat levert
een commercieel voordeel op. We hebben
bijvoorbeeld bomenranden geplant om de
plastic overkappingen te camoufleren. We
hebben ecologische corridors waar wild
onze bedrijven kan oversteken en we hergebruiken ons water.”
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Zijn er nog plannen?
“We liggen vlak naast de oceaan. Om vervuiling te voorkomen is het essentieel dat
we de stoffen in het water dat we gebruiken goed controleren. We zijn momenteel
een timing en een plan aan het opstellen
om hier nog beter te scoren. We willen
ook alle plastic verpakkingen verbannen
om de eerste op de markt te zijn zonder
plastic in de verpakking. Volgend jaar
gaan we ook van start met biologische
productie. We zetten sowieso al jarenlang
biologische bestrijders in en proberen
zo weinig mogelijk andere gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Op
het vlak van irrigatie gaan we nog strenger controleren, innoveren en opvolgen.
Over vijf jaar moet ons waterverbruik
twintig procent naar beneden. We werken al langer met sensoren en hebben
veel data van onze planten ter beschikking, maar nu hebben we eindelijk ook de
juist software om alle puzzelstukjes in
elkaar te schuiven. We willen meer gaan
produceren met minder grondstoffen.
Wij zijn waarschijnlijk de grootste onafhankelijke kleinfruitteler ter wereld. Ja,
we hebben een grote omvang, maar
tegelijkertijd willen we op een heel menselijke manier blijven werken. Dat zijn
niet alleen mooie woorden. Consumenten, medewerkers en gemeenschap, we
hebben ze allemaal even hard nodig.” n

Natuurpark, beperkingen
en kansen
Jullie zijn gelegen midden in het natuurpark Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Welke gevolgen
heeft dat voor het bedrijf?
“Precies vijftig jaar geleden werd de dam
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delijk ernaar streven om onze klanten te
verrassen en onze medewerkers en
gemeenschappen te verrijken). Dat verrassen doen we bijvoorbeeld door geregeld met nieuwe variëteiten te experimenteren. We hebben interne testpanels
om onze producten te beoordelen en we
passen onze teeltmethoden continu aan.
Onze medewerkers zijn het DNA van ons
bedrijf. Het zijn vooral arbeiders, die bijna
allemaal op het veld werken. We willen
hen daarvoor een meer dan gemiddeld
salaris geven, met bonussen en incentives, en we begeleiden hen ook naar een
woning en naar de gezondheidszorg. Hier
in Portugal zijn we daarvoor een vijftal
jaar geleden gestart met ons filantropieprogramma en intussen zien we de eerste
resultaten. Het is ons doel om een langetermijnrelatie op te bouwen met onze
medewerkers en met de plaatselijke
gemeenschap. We willen iedereen verrijken. Reiter Affiliated Companies bestaat
al meer dan honderd jaar op meerdere
locaties en op geen enkele van die locaties
zijn we gestopt. Wanneer we starten in
een regio, willen we ons er verankeren.
Portugal is wel een buitenbeentje binnen
de groep. In de VS zetten we voornamelijk
Amerikaanse en Mexicaanse arbeidskrachten in, een aanpak die daar allang
bekend is. Hier in Portugal komen de
werknemers van overal en dat maakt de
situatie heel gecompliceerd. Wij moeten
daarin onze verantwoordelijkheid nemen.
De grote toeloop van andere culturen creëert problemen voor de plaatselijke
gemeenschap. Denk maar aan de scholen,
transport, gezondheidszorg … Wij mogen
niet blind zijn voor die moeilijkheden. Dit
jaar zetten we vooral in op een betere
kennis van de Portugese taal.”

Maravilha,
iets bijzonders
Dit Portugese bedrijf heet Maravilha
Farms. Maravilha is het Portugese
woord voor een wonder, voor iets bijzonders. Tegelijk is het ook de naam
van de frambozenvariëteit die op dit
bedrijf het meest geteeld wordt.

Boer&Tuinder • 8 augustus 2019
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Portugese partner om Aziatische groenten te telen
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Een unieke internationale
samenwerking

en

De Nederlandse Helien Verhagen ging in 2000 op zoek naar exotische groenten. Die vond ze
in eerste instantie in Azië. Maar problemen met de voedselveiligheid en de vele voedsel
kilometers deden haar uitkijken naar een alternatief. Dat ligt in Portugal, bij het kleine
kustplaatsje Azenha do Mar, waar ze samenwerkt met Atlantic Sun Farms.
Liesbet Corthout

er

Farms gelooft in ons project. Daarom
zijn we samen van start gegaan.”
De zoete aardappel is een erg belangrijke teelt voor East4Fresh en Atlantic
Sun Farms. “We zijn met deze teelt
begonnen in 2012 omdat we ervan
overtuigd zijn dat zoete aardappel een
product met toekomst is”, vertelt Nuno
Duarte, CEO van Atlantic Sun Farms.
“Op dat moment wisten we heel weinig af van het teelt- en oogstproces. We
zijn echt van nul begonnen. We hebben
onze eigen oogstmachine en onze
eigen verpakkingslijn ontwikkeld. Dat
heeft veel tijd en moeite gekost, maar
we konden toch elk jaar groei optekenen. Zoete aardappel is een erg complexe teelt. Je moet aandacht besteden
aan heel veel kleine details om tot een
goed resultaat te komen.”
Het productieproces was dan wel experimenteel, de locatie werd heel doordacht gekozen. “We wilden sowieso binnen Europa telen, om dicht bij de
afnemers te zitten. We gingen dan op
zoek naar een regio met zandgrond,
warme temperaturen en een locatie
waar we land en water ter beschikking
hadden. Dat vonden we allemaal aan de
zuidwestkust van Portugal. Er werd in
deze regio ook al zoete aardappel
geteeld. De geel-paarse variëteit groeit
hier goed.” Deze variëteit, de Lira, is
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“Ik heb altijd een passie gehad voor Aziatische groenten en voor nichemarkten”,
vertelt Helien. “Vanuit die passie is
East4Fresh gegroeid. Wij zijn een innovatief bedrijf, dat zich specialiseert in
verse, authentieke, exotische groenten
en fruit. Om de retail stabiel te kunnen
beleveren, is het essentieel dat we onze
eigen teelten hebben. Atlantic Sun

Nuno Duarte:

“Zoete aardappel is een
kwetsbaar product.”
24
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sinds 2009 een erkend streekproduct
onder de naam Batata-doce de Aljezur. Elk
najaar worden er in meerdere dorpjes in
de buurt festiviteiten rond de zoete
aardappel georganiseerd.

Innovatieve teelten
Maar East4Fresh en Atlantic Sun
Farms gaan veel verder dan de traditionele variëteiten van de zoete aardappel.
“Dit jaar zullen we zeven variëteiten
oogsten: twee met oranje vruchtvlees,
drie met wit-geel vruchtvlees en twee
paarse soorten”, weet Nuno. “Voor Portugal is het op deze schaal alvast een
nieuwe teelt. Vroeger was zoete aardappel hier voedsel voor de arme mensen, dat ze teelden in hun eigen tuin.
Nu is het veel exclusiever. Je kunt zoete
aardappel starten op twee manieren: je
koopt de planten of je vertrekt van je
eigen zaaigoed. Belangrijk is dat je met
schoon zaad begint en dan is het
essentieel om het ziektevrij te houden.
Wij wisselen onze akkers uit met onze
buren die spinazie en sla telen. Zo kunnen we ons areaal verhogen – dit jaar
telen we 20% meer zoete aardappel –
en de ziektedruk beperken.”
Vanaf maart groeien de uitschieters
onder plastic, voorzien van druppel
irrigatie. In mei en juni worden ze dan
geknipt en in de grond gezet. Na

Helien Verhagen:
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“We hebben hier succesvol geëxperimenteerd
met de teelt van paksoi.”
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negentig dagen zijn ze oogstklaar. De
oogst begint midden augustus en loopt
tot december. De verkoop start pas in
september, aangezien de aardappelen
eerst drie weken moeten uitharden. Op
die manier wordt het product beter
bewaarbaar.
“De teelt van zoete aardappel lijkt
eenvoudig, maar hij is het niet”, weet
Nuno. “Een zoete aardappel is heel
kwetsbaar. Je moet hem behandelen
als een breekbaar ei, want als zijn schil
beschadigd is, is hij niet lang houdbaar meer. Dat indachtig hebben we
onze eerste oogstmachine gebouwd in
2012, een heel kleine, waarbij we de
aardappelen opraapten met de hand.
Samen met een ingenieur hebben we
in 2014 een nieuwe machine gebouwd,
die al gesofisticeerder is. Als we er nu
nog eentje bouwden, zou die ongetwijfeld nog beter zijn. Sowieso kan
het volledige proces niet machinaal
gebeuren. Hier werken permanent
twintig medewerkers. Tijdens het
planten en de oogst komen daar nog
zo’n zestig seizoenarbeiders bij.”

Paksoi en edamame
Onder impuls van East4Fresh experimenteert Atlantic Sun Farms met
minder traditionele variëteiten van de
zoete aardappel zoals de Japanse
murasaki, en de okinawa met wortels
in Latijns-Amerika. Met succes, weet
Helien: “Vanwege de ligging van het
bedrijf in een natuurgebied, kunnen
we niet veel ingrijpen, maar er zijn
ook weinig ingrepen nodig. De zoete
aardappel groeide hier al veel langer,
weliswaar in andere variëteiten. Het
is een robuust gewas, dat hier goed
gedijt. De retail is blij met het GlobalGAP-certificaat en vanwege het klimaat kan ik de hele winter leveren.
Dat zorgt voor de broodnodige continuïteit.
We telen hier overigens niet alleen
zoete aardappel. In het voorjaar hebben we met verschillende soorten paksoi geëxperimenteerd. De testvelden
bleken heel succesvol, dus zullen
verdergaan op de ingeslagen weg. De
tests met edamame lopen nog. We verwachten in 2020 de eerste oogst.” n
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Yves Crouzet gelooft in de veelzijdigheid van bamboe
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“Dit is het gewas
van de toekomst”

co

Het lijkt op de naam van een pretpark, maar Bambuparque is wel
degelijk een sierteeltbedrijf in zuidwest Portugal en met name de
grootste bamboeteler in Europa. “Misschien wel de grootste van de hele
wereld, maar dat weet ik niet helemaal zeker”, vertelt bedrijfsleider Yves
Crouzet. Bij het plaatsje Malavado teelt hij meer dan honderd
variëteiten – dwergbamboe die goed een halve meter hoog wordt, maar
ook reuzenbamboe die de tienmetergrens overschrijdt.
Liesbet Corthout

“Mijn doel is niet om de grootste bamboeteler te zijn”, zegt Yves Crouzet. “Ik
wil wel de beste kwaliteit telen en het
breedste gamma aanbieden.” Hij is
landbouwingenieur en begon bamboe

26
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te telen in 1977, toen nog in Frankrijk.
“Samen met mijn toenmalige echtgenote had ik een gemengd bedrijf in
Marseille. Omdat ik zo veel interesse
had in bamboe, nam die teelt snel de

overhand. We begonnen naast de landbouwactiviteit ook met een bamboepark. In de jaren 70 kon je nauwelijks
ergens bamboe kopen en het was ook
niet zo’n bekende plant. Toen we een
internationaal bamboecongres organiseerden in Frankrijk, ging de bal aan
het rollen. Deelnemers uit 32 landen
kwamen erop af. We haalden de pers
en ons park kreeg meer dan 300.000
bezoekers. Zelfs de zus van de voormalige Chinese president Jiang Zemin
kwam op bezoek. Zij vond dit de rijkste
collectie bamboe die ze al gezien had
en was verbaasd over de goede staat en

Dossier
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Nieuwe horizonten

“Ik ben ook bezig met een nieuw project”, vertelt Yves heel enthousiast. “Het
heet CAN: Connexion Active avec la
Nature. Ik wil graag het grote publiek
bereiken, hen op het bedrijf laten verblijven en hen de natuur laten ontdekken door ermiddenin te zitten. Zo kunnen ze kennismaken met de rijkdom
van de aarde.” Hiervoor zijn medewerkers volop kleine verblijven aan het
optrekken, uit bamboe natuurlijk. Het
is Yves’ bedoeling om veel meer te doen
dan bijzondere vakantiehuizen verhuren. “Ik wil graag bereiken dat mensen
activiteiten doen in eenheid met de
natuur. Ik wil hen meer leren over biologische landbouw en natuurlijk over
bamboe. Daarvoor heb ik onlangs een
stuk grond bijgekocht, waar ik naast
bamboe ook biologisch groenten wil
telen. Niet om die met grote winst te
verkopen, wel omdat ik het graag doe
en het zo aan bezoekers kan laten zien.
Qua activiteiten voor mijn gasten denk
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De jonge tropische bamboe wordt
opgekweekt in de serre, aangezien hij
niet zo goed tegen de kou kan. Maar
wanneer de zomertemperaturen
omhoog gaan, wordt het te warm onder
plastic. Dan worden de jonge planten
beschermd door een schaduwdoek.
“Watermanagement is heel belangrijk
bij bamboe. De plant heeft altijd water
nodig, maar nooit te veel. Moeilijk is
ook dat bamboe die te veel water krijgt,
er precies hetzelfde uitziet als een plant
die te weinig water krijgt. Er is dus
kennis nodig om dat te kunnen
inschatten.” De hoeveelheid beschikbaar water is hier alvast geen probleem, want Bambuparque is aangesloten op de irrigatiekanalen die vanuit
de dam in Santa Clara vertrekken om
de regio te bevloeien.
De grotere planten groeien dus in de
vollegrond en ook daar is er irrigatie.
Een elektriciteitsdraadje rond de percelen moet everzwijnen op afstand
houden, “want die zijn dol op de jonge
scheuten.” Reuzenbamboe groeit hier
overigens niet om als levende plant
verkocht te worden, maar wel om als
bouwmateriaal te dienen. De planten
krijgen een gekleurde bol opgeschilderd – elk jaar een andere kleur, zodat
de vierjarige staken er perfect tussen-

ik aan het destilleren van essentiële
olie uit de plant, bamboezeep maken,
technieken om te bouwen met bamboe … De natuur ontdekken en tegelijk
iets bijleren, dat is de bedoeling.”
Yves ziet niet alleen de toekomst van
Bambuparque rooskleurig in, ook voor
het product zelf heeft hij hoge verwachtingen. “Ik ben er zeker van: bamboe is het gewas van de toekomst. Er is
almaar meer vraag naar bamboe, bijvoorbeeld in de bouw en voor meubels.
Europese klanten willen vaak meer
betalen voor een duurzaam, lokaal
geteeld product. Dat lukt hier dus met
bamboe. Het is een lucratieve teelt,
want je kunt wel tot 20 ton per hectare
oogsten. Maar je moet geduld hebben,
want je perceel begint pas na enkele
jaren op te brengen. Overigens stijgt
ook de vraag naar bamboevezels voor
papier en kleding. Daar kunnen wij als
Europese speler weinig betekenen. Je
hebt duizenden hectares bamboe nodig
om de industrie op een constante
manier te kunnen beleveren.” n
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Sneeuwwit in de zomer

uit gehaald kunnen worden. Bamboe
is een zeer sterk bouwmateriaal.
Yves liet op het domein van Bambuparque een bijgebouw volledig uit
bamboe optrekken. En hij wil nog
meer bouwen.
Bambuparque heeft zelf een nieuwe
bamboesoort ontwikkeld, de Summer
Snow. “Het bijzondere aan deze hoge
bamboe is dat de blaadjes in het voorjaar gelig zijn, maar aan het eind van de
zomer spierwit kleuren. Dat zorgt voor
diversiteit in de tuin. Bamboe bloeit
overigens erg weinig, vandaar dat het
niet zo eenvoudig is om nieuwe variëteiten te ontwikkelen.”
Maar het hoeft niet altijd nieuw en
gecontroleerd te zijn. Op een hoek van
zijn bedrijf, die hij toepasselijk ‘Peking’
noemt, laat Yves een vijftigtal bamboesoorten uit China gewoon hun gang
gaan. “Ik wil zien hoe ze het doen, zonder dat ik er speciale zorgen aan geef.”
Misschien zit er wel een toekomstig
commercieel succes bij.

Bo

gezondheid van de planten, in een land
dat qua groeiklimaat toch erg verschilt
van China.”
In 1990 is Yves gestart met Bambuparque in Portugal en sindsdien is zijn
bedrijf nog gegroeid, tot de meer dan
50 ha die het nu is. “We commercialiseren hier honderd bamboevariëteiten:
enkele tropische soorten, maar vooral
soorten die het best gedijen in een
gematigd klimaat.” Het jaar rond werken hier dertig medewerkers, in het
hoogseizoen komen er daar nog een
tiental bij. Zij zijn vooral bezig met de
teelt van decoratieve bamboe in pot,
die verkocht wordt in onder andere
Duitsland, Nederland en Zweden.

“De wereldwijde vraag
naar bamboe stijgt
enorm.”
Boer&Tuinder • 8 augustus 2019
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Odemira, het Californië van Europa
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AHSA helpt telers
groeien en bloeien

co

In 1997 verenigde een groep telers in zuidwest Portugal zich in de
Associação Horticultores Sudoeste Alentejano (AHSA). In 2004 ging de nonprofitorganisatie echt van start. Ongeveer de helft van de aangesloten
telers is Portugees, de andere helft komt van over de hele wereld,
aangetrokken door de unieke omstandigheden die ‘het Californië van
Europa’ biedt voor land- en tuinbouwers. Margarida Carvalho is directeur
bij AHSA. Zij legt uit wat de uitdagingen voor de telers zijn.
Liesbet Corthout

Vanwaar kwam de nood om de telers
in de regio te verenigen?
“Onze twintig leden zijn allemaal actief
in de land- en tuinbouw en de sierteelt

28
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in de regio. Ze telen voornamelijk bessen, maar ook bladgroenten, kruiden,
zoete aardappel en sierplanten. Met
AHSA staan wij sterker om hun belan-

gen te verdedigen op lokaal, regionaal
en nationaal niveau. Door ons te verenigen kunnen we de uitdagingen aan
waarmee we geconfronteerd worden.
Onze leden vertegenwoordigen zo’n
20% van de land- en tuinbouwbedrijven
in de regio, maar het zijn wel de grootste
spelers. Het nationaal park Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
beslaat 89.000 ha. Zo’n 12.000 ha wordt
geïrrigeerd door de stuwdam van Santa
Clara en daarvan is 15% in beheer van
de 20 bedrijven die aangesloten zijn bij
AHSA. Het park, de irrigatieperimeter
en de plaatselijke overheden vormen
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Zachte winters, milde zomers
Waarom is dit zo’n aantrekkelijke
regio voor land- en tuinbouw?
“Doordat de Atlantische Oceaan nabij
is, heerst hier een microklimaat met
zachte winters en gematigde zomertemperaturen. We hebben hier nauwelijks last van nachtvorst en dankzij de
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Maar de ligging in het nationaal park
brengt ook beperkingen met zich mee.
“Het park heeft een ontwikkelingsplan:
een geheel van wetten en regels die de
landbouwactiviteit er aan banden leggen. Het is goed dat wij die regels hebben! We moeten de natuur respecteren
en het gebied in zijn waarde laten.
Wanneer een bedrijf zich bijvoorbeeld
wil vestigen of wil uitbreiden, moet er
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Een belangrijk domein waarop jullie
actief zijn, is dus tewerkstelling?
“Wij vertegenwoordigen onze bedrijven
op de grote fora als sociale partner. Zo
hebben wij vorig jaar een collectieve
arbeidsovereenkomst gesloten voor
deze regio. De onderhandelingen hebben twee jaar gelopen. We hebben nu
een basissalaris onderhandeld dat hoger
is dan het minimumloon. Dat is goed
voor de werknemers, maar ook voor
onze bedrijven, want zo kunnen ze
gemakkelijker arbeidskrachten aantrekken. Mensen menen vaak nog dat werk
in de landbouw slecht betaald is en dat
klopt helemaal niet. Door ons te verenigen, kunnen we zwaarder wegen op het
maatschappelijke debat en bijvoorbeeld
ook opleidingen organiseren.”

eerst een milieu-impactstudie
gemaakt worden. Alles wordt netjes
opgevolgd. Ik zie dat niet als een
beperking. Het zijn gewoon regels die
we moeten volgen.
De meeste van de landbouwbedrijven
in onze regio leggen de focus op export:
80% van wat hier groeit, is bestemd
voor het buitenland. De consument
wordt alsmaar veeleisender. Mensen
willen weten waar hun voedsel vandaan komt en op welke manier het
geteeld werd. Duurzaamheid is erg
belangrijk. Onze bedrijven investeren
daar veel in, net omdat ze hier gelegen
zijn, maar ook om te leveren wat de
klant wil. Doen we dat niet meer, dan
verliezen we ons plaatsje in de markt.
Op onze bedrijven vind je de best practices uit de sector, de meest innovatieve
en geavanceerde werkwijzen op het
vlak van milieu, productie en ook het
sociale aspect. Het zou op korte tijd
gedaan zijn met ons wanneer we een
heel goed product afleverden, maar de
omgeving waarin we telen stuk maakten. Wij praten allang niet meer over
irrigatie in het algemeen, maar over
doorgedreven watermanagement.
Door de planten te monitoren, weten
we perfect hoeveel water we wanneer
moeten geven, welke nutriënten nodig
zijn … Zo kunnen we efficiënt met
onze grondstoffen omgaan.”
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Welke uitdagingen zijn er zoal?
“Arbeid is een grote uitdaging. Dat is
wel geen plaatselijk probleem, want
het is in het hele land moeilijk om Portugese arbeidskrachten te vinden voor
handenarbeid. Het is goed betaald,
maar het is hard werk. Jonge mensen
verlaten het platteland en gaan in de
steden wonen. De Alentejo is een regio
waar de bevolking krimpt. Dat is niet
alleen een probleem voor de land- en
tuinbouw. Het toerisme bijvoorbeeld
kampt met dezelfde uitdagingen.”

dam van Santa Clara is er veel water
van goede kwaliteit beschikbaar. Dat
wil wel niet zeggen dat we het kunnen
verspillen! We moeten er bedachtzaam
mee omgaan. Dankzij de mogelijkheden voor irrigatie, verandert het landschap. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook
vlak bij de Spaanse grens. De regio
rond de Alquevadam daar was heel
droog en alleen geschikt voor de teelt
van granen. Sinds er een stuwdam
werd aangelegd, zijn daar veel meer
verschillende teelten mogelijk. Hier,
nabij de kust, zien we al sinds de
jaren 60 de groei van de landbouw. De
grond heeft hier een zachte textuur, die
vooral veel bessentelers aantrekt. Het
wordt hier wel eens het ‘Californië van
Europa’ genoemd.”

Bo

een kluwen van instanties die elk verantwoordelijk zijn voor een stuk van de
puzzel en dat leidt tot de nodige conflicten. Wij zitten hier middenin en wij
moeten de regels volgen. Onze missie is
om de stem te zijn van al deze ondernemingen en van de sector.”

Margarida Carvalho:

“Dankzij de
mogelijkheden voor
irrigatie, verandert
het landschap.”

De laatste decennia is er veel veranderd.
“Dit was een arme regio, met kleine,
traditionele landbouwers. De groei is
enorm. Maar we praten niet alleen over
groeien in de breedte, wel over groeien
in de diepte, dankzij precisielandbouw.
Natuurlijk hebben we nog een lange
weg te gaan, maar er zijn al veel stappen voorwaarts gezet. Denk aan voedselveiligheid en gewasbescherming.
Wij zetten zwaar in op preventie, niet
op chemische bestrijding. Dat is niet
meer van deze tijd. De consument wil
dat niet meer. Ik heb zelf landbouw
gestudeerd in een tijd waarin de natuur
nog beschouwd werd als een moeilijk ->
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mers ook op het terrein. Door taallessen
bijvoorbeeld, of door een cursus Verkeersveiligheid, die we samen met de politie
organiseerden.”
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En wat wil jij persoonlijk nog bereiken?
“Door deze job te doen, kan ik het verschil maken. Ik raakte gefrustreerd wanneer ik foute informatie over de landbouw
tegenkwam. We mogen het kind niet met
het badwater weggooien. Ja, sommige
landbouwbedrijven werken (nog) niet
duurzaam genoeg, maar dat wil niet zeggen dat alle boeren het slecht doen. Ik heb
zelf gewerkt op een landbouwbedrijf
(n.v.d.r. bij Atlantic Sun Farms, zie pag. 22),
maar ik voel dat ik op deze stoel meer kan
doen om goede voorbeelden nog beter
bekend te maken. n

en

Wat is de grootste uitdaging voor AHSA?
“Communiceren en mensen informeren
over wat we doen. Enerzijds willen we het
publiek en de overheden informeren over
hoe wij ons inzetten voor een duurzame
landbouw. Anderzijds willen we ook nog
meer land- en tuinbouwers aanzetten om
op een duurzame manier te produceren.
We hebben allemaal dezelfde verantwoordelijkheid, want we willen allemaal het
beste voor de regio hier. Om dat te bereiken, moeten we samenwerken. Op het
domein van de sociale verantwoordelijkheid doe we dat al zeer actief. We hebben
samen met de gemeente een integratieplan voor arbeidsmigranten uitgetekend.
Onze landbouwers dragen daar financieel
aan bij en ze ondersteunen de nieuwko-
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Er komt wel eens commentaar op de
vele plastic tunnels die opduiken in het
landschap.
“Veel mensen weten niet dat hierop beperkingen staan. We mogen maar 30% van de
beteelbare oppervlakte onder plastic zetten en we zitten overigens slechts aan een
derde daarvan. Bovendien hoeft plastic
ook niet slecht te zijn. Door de planten te
bedekken, zijn ze beter beschermd, er zijn
minder grondstoffen nodig en we kunnen
de groei van de plant beter opvolgen.”

Duurzaamheid voor de toekomst

er

element, lastig om naast te werken. Nu
werken we samen met de natuur. Ik hoop
dan ook dat er meer respect komt voor
onze landbouwers. Een product van uitmuntende kwaliteit, op een verantwoorde,
duurzame manier geteeld. Dat is waar deze
regio voor staat.”
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Met groene
vingers alleen
komt u er niet!

“Bij Acerta werken ze
in kleinere teams,
gespecialiseerd in onze
sector. Zo weet je dat je
altijd antwoord krijgt
van iemand met kennis
van zaken.”
Lieve De Ridder - Tuinbouwbedrijf T.B.O. Pittori.

Wij zijn gespecialiseerd in het advies, de informatisering en de verwerking van administratieve processen rond loonberekening, sociale
zekerheid, kinderbijslag, vestigingsformaliteiten en de professionalisering van uw hr-beleid. Wij ondersteunen starters, zelfstandigen en
ondernemers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Ook voor de land- en
tuinbouwsector bouwden we een dienstverlening uit op maat. Want
de kracht van mensen, dat is waar het om draait.
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Surf snel naar acerta.be/tuinbouwsector of
contacteer uw Acerta-kantoor voor meer informatie.
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