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Handzame (Kortemark) namen op 1 januari 2017 het bedrijf over van Marnick en
Marleen, de ouders van Stephan. Ondanks
dat zij op het moment van de overname
zelf nog maar prille vijftigers waren, hebben ze er bewust voor gekozen om het
bedrijf over te laten en zelf te blijven meewerken met het statuut van zelfstandig
landbouwhelper. “Als je opvolgers hebt,
dan moet je hen niet in de weg zitten”,
duidt Marnick de beslissing.
De hoofdteelten zijn prei voor de verse
markt (via REO) en spruitkool (grotendeels voor de diepvriesindustrie). Verder
telen ze ook nog wat knolselder en vroege
aardappelen. Bovendien zijn er ook vleesvarkens op het bedrijf. Het preiseizoen valt
uiteen in twee periodes: winterprei van
januari tot mei en vroege prei van half juli
tot eind oktober. Nadien is het tijd om de
spruitkolen te oogsten, tot rond Kerstmis.
Op de vraag wat ze al hebben veranderd op
het bedrijf, reageert Stephan dat ze een
loods hebben gebouwd met een frigo voor
het bewaren van prei en knolselder.
“Recent hebben we een optische sorteerinstallatie van Deman geïnstalleerd. Dat
laat ons toe om te sorteren met een tweetal personen, waar we vroeger met drie tot
vier moesten zijn.” Eind november was de
spruitenoogst volop bezig. De spruiten
gaan eerst over een voorsorteerder die er
de te grote of kleine spruiten, steeltjes en
bladeren uithaalt. Nadien selecteert de
Optisort er de spruiten met plekjes of een
te gele kleur uit.
Als uitdagingen zien Stephan en Jolien de
intentie om hun bedrijf zo goed mogelijk te
beheersen, bovendien willen ze kwaliteit
leveren, zowel voor de verse markt als voor
de industrie. Een derde uitdaging is de
steeds strengere wetgeving. “Ik denk
vooral aan de steeds strengere mestwetgeving, en aan het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen. Het moet toch nog
mogelijk blijven om verder een kwalitatief
product te kunnen afleveren, want de kwaliteitseisen liggen heel hoog. Er is in onze
regio een grote druk van de koolvlieg. Het
wegvallen van enkele basismiddelen
maakt dat we steeds duurder bezig zijn.”
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Agro-Expo Vlaanderen wordt 20 jaar
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Stephan en Jolien met hun zoontje Tibo, die letterlijk opgroeit tussen de spruiten.
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Jonge ondernemers
in de kijker
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Voor de twintigste editie van Agro-Expo trekken de organisatoren
resoluut de kaart van de jonge ondernemers. Om dat in de verf te zetten,
namen ze ons mee naar twee dynamische West-Vlaamse bedrijven
gerund door jonge ondernemers.
Patrick Dieleman

“D
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e gemiddelde leeftijd van de
REO-producent is 48 jaar”, vertelt
Agro-Expo-ondervoorzitter Rik
Decadt. “Dat is beduidend jonger dan de
gemiddelde Vlaamse landbouwer, die 55
jaar is. Van de 727 professionele groente
telers zijn er bij REO 168 die jonger zijn
dan 40, en die zijn goed voor 32% van de
omzet. Bovendien zijn er 28 groentetelers
jonger dan 25 jaar. Ook geven 62 telers
ouder dan 55 aan dat ze een opvolger hebben.” Tijdens de beurs vindt er op zater-
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dagavond op initiatief van de werkgroep
Tuinbouw voor het eerst een jongeren
evenement plaats. “Met informatie op hun
maat. Hun ideeën zijn belangrijk. Jongeren
zijn de meest kritische groep en ze zijn vaak
minder coöperatief ingesteld dan de ouderen. We willen proberen om hen de coöperatieve gedachte mee te geven en meer
jongeren in de structuren te betrekken.”

Prei en spruiten
Stephan en Jolien Obin-Dehulster uit

Evenement

Negen maanden aardbeien
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Mathias en Kathleen Jonckheere begonnen
in 2006 aardbeien te telen. Mathias was
toen 21 jaar. Van september tot april
leveren ze ook prei voor de verse markt.
Ze kregen de kans nieuw te beginnen op
een zestal ha, vlak bij het ouderlijk bedrijf
van Mathias in Jabbeke. Ondertussen
hebben ze 1 ha glas en 5500 m² stellingenteelt onder plastic.
“We plukken onafgebroken aardbeien van
half april tot eind december. Het is een
kunst om altijd op de markt te zijn. De
weersomstandigheden hebben immers
een invloed op het afrijpen”, legt Mathias
uit. Om het werk te spreiden krijgen de
twee afdelingen onder glas een ander
regime. In de eerste begint het seizoen met
de pluk van Sonata. Momenteel bekijkt hij
hoe Sonsation het doet, om op termijn
Sonata te vervangen. Voor de rest voert
Elsanta de boventoon. Na de vervroegde
teelt komt een stekkenteelt in een deel van
die kas: Elsanta voor eigen gebruik en
Magnum voor een Franse afnemer. Daarna
volgt een najaarsteelt met Elsanta. In de
tweede afdeling hebben ze een doorteelt

met Elsanta. “We zijn nog met enkelen die
aan doorteelt doen hier in de regio. De
meesten zeggen dat arbeid geld kost. Het
doorhalen van de bloemtrossen gaat bijvoorbeeld sneller in een verse teelt. Maar
dit jaar was onze doorteelt met lage kostprijs veel rendabeler als de verse teelt met
Sonata, doordat die meer kilo’s opleverde.
‘’t Is onder de streep wat telt’, zegt mijn
buurman.”
Voor het plukken worden Poolse arbeiders
ingezet. Eind november waren er nog 13
actief. Daarnaast zijn er ook enkele vaste
medewerkers, Polen waarvan de plukkaart
vol was. Tijdens ons bezoek aan de serre
zagen we dat de plukkers telkens de code
van de rij die ze net plukten, scanden. “Dat
heeft een flitspaaleffect. Het kan zijn dat je
gecontroleerd wordt. We weten perfect
hoeveel iedereen geplukt heeft. Onze
grootste uitdaging is te beslissen wat we
de komende jaren gaan doen. Onze eerste
investeringen zijn volgend jaar afgeschreven. Een plastic serre kost de helft van een
glazen serre, maar het kost al snel 3 euro/
m² om de folie om de 5 à 7 jaar te vernieuwen. Maar voor 1 ha glas kom je al vlug aan
1 miljoen euro. Moeten we zo een investering doen als we niet zeker zijn van voldoende arbeidskrachten? Dat was 10 jaar
geleden nog totaal geen probleem. Maar
we moeten mee met onze tijd. Toen was
5000 m² de norm, nu moet dat 2 ha zijn.”
Een andere uitdaging is het reduceren van
arbeid op het trayveld. “Ik bedacht zelf een
machine die zich voortbeweegt over een
buisrail om planten uit elkaar te zetten en
automatisch te ranken, maaien en bloemtrossen uit te halen. Die wordt momenteel
gemaakt door een constructeur.” Zeker
met de recentste zomers is ook water een
belangrijke uitdaging voor Mathias en
Kathleen. Met hun reservoirs van 7000 en
1000 m³, waarin ze regen- en drainwater
opvangen, kwamen ze dit jaar juist toe.
“We hebben een afdekzeil op het reservoir
gelegd. Dat voorkomt algengroei, maar
beperkt ook verdamping.” Ook voor het
hergebruiken van het water van de stellingenteelt ontwikkelde Mathias een eigen
systeem. Het opgevangen water wordt ->
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wieden, maar wie wiedt er nog graag?
“Als het weer meezit lukt dit ons, maar dit
is ook maar haalbaar op een kleinere
schaal. Voor grote arealen is dit niet te
doen en voor andere teelten zie ik dat nog
niet zitten.”
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Opdat de nog resterende gewasbeschermingsmiddelen zo goed mogelijk zouden
werken, spuit Stephan vooral ’s nachts,
zodat de dauw kan helpen om de insecten
beter te raken. Ook het omgaan met en
vinden van medewerkers is een uitdaging.
“Vroeger werkten we met Poolse seizoenarbeiders. We hebben daarom een cursus
Pools gevolgd.” Eind november hadden ze
twee Roemenen. “We helpen ons uit de
slag met wat Engels, Pools en ook Roemeens. Dat laatste lijkt wat op het Frans.
Een bijkomende uitdaging is het klimaat.
We kenden drie droge jaren na elkaar en
werden deze zomer geconfronteerd met
een captatieverbod. Gelukkig konden we
rekenen op enkele waterputten van collega’s en kunnen we als inwoners van Kortemark water halen uit een spaarbekken.
We zorgen dat we prei planten op percelen
waar we kunnen beregenen. Daar hangt
wel een serieus kostenplaatje aan vast.
Als je een loonwerker water moet laten
aanvoeren kost dat 62 euro/uur. Door de
schommelende prijzen bij prei voor de
verse markt kun je die kosten er meestal
wel uithalen, maar voor de industrie – met
vaste prijzen – is dat niet zo.”
Meteen zitten we bij de afzet. De spruiten
zijn bestemd voor de diepvriesindustrie.
“De telersvereniging Ingro helpt ons bij de
onderhandelingen over prijs en levertijdstip en volgt mee de betalingen op. In de
industrie kan de betaling drie maanden op
zich laten wachten, terwijl je op de REO
Veiling binnen de maand betaald wordt.
We planten de spruitkolen eind aprilbegin mei, het duurt dus bijna een jaar eer
we dat geld terugzien.”
Dit jaar zijn ze gestart met gps voor het
planten en bemesten. “We verwachten met
de steeds strengere wetgeving dat plaatsspecifiek bemesten nodig wordt.” In de
spruitkoolteelt gebruiken ze geen herbiciden, alleen kalkcyanamide. Die dienen ze
twee tot drie weken na het planten toe.
Daarna wordt er geschoffeld met platte
messen, waarna nog eens wordt aangeaard. “Afhankelijk van de hoeveelheid
regen kan je daarmee onkruidvrij blijven.
Soms moeten we in augustus met de hand

Mathias Jonckheere vraagt zich af welke
richting hij zijn bedrijf de komende jaren
moet uitsturen. Bemerk de registratie
kaarten in het gewas.
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Zaterdag 25 januari
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13:00 Junior Agro-Expo Jongveeshow i.s.m. de landbouwscholen.
19:30 Agro Young Event (tot 40 jaar) met voordrachten over Cybersecurity (KBC) en Crowdfunding (Bolero), walking diner (5 euro)
20:00 Agro-Expo Dairy Sale met bezichtiging veilingdieren vanaf 18 uur.

Zondag 26 januari

er

9:00 Brede weersverzekering (KBC) (volzet)
11:00 Agro-Expo Koeparade – prijskampen/kampioenschappen

Maandag 27 januari

9:30 Varkensdebat (VPOV), walking dinner
10:30 Symposium melkveehouderij (BNP Paribas Fortis)
14:00 Studienamiddag ‘De andere kip’ – resultaten project
Toegangsprijs: 10 euro. Parking REO Veiling (met shuttledienst).
Voor online-tickets, inschrijving en programma studiedagen, standhouders en catalogus Agro-Expo Dairy Sale: www.agro-expo.be
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In de streek rond Roeselare
zijn heel wat dynamische
jongeren actief.

Op 25, 26 en 27 januari vindt in Roeselare de twintigste editie van de
tweejaarlijkse Agro-Expo Vlaanderen plaats. Het wordt een topeditie
met een bijkomende megatent naast de Schiervelde Hallen. Er zullen
170 exposanten aanwezig zijn. Agro-Expo is uitgegroeid tot een totaallandbouwbeurs met meerdere events.
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ontsmet met een zandfilter.
De aardbeien en de prei worden verhandeld
via de REO Veiling. De aardbeien worden
verkocht onder het Tomabel-label. Thuisverkoop hebben ze niet, maar wel twee
automaten. Tomabel maakt het mogelijk om
aan promotie en marketing te doen. Daarbij
moet volgens Mathias kwaliteit hoog in het
vaandel staan, om een hogere prijs te kunnen halen.
Belangrijke uitdagingen voor de toekomst
zijn volgens Mathias arbeid en gewasbescherming. “Ik verwacht dat de plukrobot
binnen de vijf jaar zijn intrede zal gemaakt
hebben in de serreteelt. Aardbeien hebben
het, zoals andere kleine teelten, moeilijker
om aan nieuwe gewasbeschermingsmiddelen te geraken. “Voor spint en trips reken ik
op biologische bestrijding, maar voor bladluizen blijft dat moeilijk. Doordat het aantal
middelen vermindert, zit ik soms met de
handen in het haar. Voor prei, bijvoorbeeld,
verdwijnt Mesurol. Moet de markt toleranter worden?” n
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25 - 26 & 27 januari 2020
van 10.00u tot 19.00u

Diksmuidsesteenweg 400A

131034M70143

www.agro-expo.be
131034M70143.indd 1
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