Kathleen Holtappels werkt in een arbeidsintensieve teelt
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Kathleen Holtappels (35)
Zus Sanne (33),
broer Martijn (29)
Ouders Jos (61) en
Marie-Anne (61)
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Fruitbedrijf met
aardbeien, rode bessen,
kersen en frambozen
Lanaken (Limburg)
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Samen met haar ouders baat Kathleen
Holtappels een zachtfruitbedrijf uit in Lanaken.
Aardbeien zijn er goed voor 80% van de
bedrijfsomzet. Verder telen ze ook kersen, rode
bessen en frambozen. Voldoende geschikt
personeel tot op het bedrijf krijgen is hun
grootste uitdaging. “Normaal gezien heb ik nu
de hele werkplanning voor de volgende
maanden klaar, maar door de coronacrisis is
die nog onzeker. Dat is moeilijk, maar ik tracht
er zo goed mogelijk mee om te gaan”, zegt
Kathleen.
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“Geschikt personeel vinden is
onze grootste uitdaging”

Boer in de kijker
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De familie doet al het mogelijke om het
coronavirus uit hun bedrijf te houden. Een
strikte naleving van de hygiëneregels en
social distancing staan daarbij voorop. “We
ontvangen op dit moment een betere prijs
voor onze aardbeien dan voor de crisis”,
aldus Kathleen. “Onze dagelijkse communicatie met de veiling gebeurt nu digitaal.
Of deze crisis grote gevolgen zal hebben op
de fruitsector is nog af te wachten. In de
toekomst willen we de huisvestingscapaciteit voor seizoenarbeiders optrekken en
de glasteelt nog uitbreiden, zodat we het
hele jaar door aardbeien kunnen telen.
Daar hoort ook een wkk (warmtekrachtkoppeling) bij om te kunnen belichten.
Om comfortabeler te kunnen oogsten, willen we de teelt onder wandelkappen stilaan vervangen door stellingenteelt. Tot
slot zouden we nog meer onze eigen planten willen opkweken.” n
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Aardbeien zijn goed voor 80% van de
bedrijfsomzet. “Naast het hoofdras Elsanta
telen we nog andere rassen, waaronder
Sonata, Sonsation, Limalexia, Malling Centenary en Portola”, vervolgt Jos. “We moeten
aan diverse lastenboeken voldoen, dus

Geplande uitbreiding
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“Om het hele jaar
aardbeien te kunnen
telen, heb je meer dan
‘seizoenarbeiders’ nodig.”
Onzekerheid knaagt

Net daar wringt het schoentje. Voldoende
geschikt personeel tot op het bedrijf krijgen, is voor Kathleen de grootste uitdaging. “De laatste jaren werd dit probleem
steeds groter. De meeste seizoenarbeiders
komen jaarlijks terug en af en toe brengen
ze nieuwe geïnteresseerde werkkrachten
mee. We trachten via de VDAB geschikt
personeel te vinden, aangezien onze eigen
seizoenarbeiders niet tijdig hier kunnen
geraken wegens het coronavirus. Meerdere
werklozen reageerden op de vacatures.
Maar enkelen haakten vroegtijdig af
omdat ze geen volledige uitkering ontvangen. Bovendien zijn er Belgische backpackers, die momenteel niet naar het buitenland kunnen, die ons graag een handje
toesteken om de oogst binnen te halen.
Door de huidige situatie kan ik geen definitieve werkplanning opstellen voor de
komende maanden. We rekenen op onze
werkkrachten die hun aanwezigheid last
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Van voor- tot najaar

minute (half mei) pas kunnen bevestigen.
Het zou een groot voordeel zijn indien ons
personeel langer tewerkgesteld zou kunnen worden dan volgens de voorgelegde
regels is voorgeschreven. De opleiding is
cruciaal, vermits het een arbeidsintensieve
teelt is. De overheid kan ons hierbij helpen
door soepelere reglementen op te stellen.”
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bespuiten we in samenspraak met onze
teeltvoorlichter enkel indien het nodig is.”
Botrytis, wit- en verwelkingsziekte, rot en
rode spint vormen de voornaamste bedreigingen. Via druppelbevloeiing krijgen de
planten water en voedingsstoffen. “We vangen drain- en hemelwater op, ontsmetten
het en hergebruiken het in de teelt”, zegt
Kathleen. “In het voorjaar is de teelt veel
moeilijker dan in de zomer. Je hebt dan grotere temperatuurverschillen en ook nog
superkoude nachten. Als er nachtvorst
wordt voorspeld, stellen we de plantdatum
voor de buitenteelten uit. Een aardbei is een
delicaat product, dat heel gevoelig is voor
hitte. In de stellingenteelten buiten plukken
we aardbeien tot november en onder glas
tot december. In het voor- en najaar zetten
we een 25-tal buitenlandse seizoenarbeiders in, in de zomer loopt dat op tot 80.”
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n 1986 namen Jos en Marie-Anne
Holtappels het rundveebedrijf van de
ouders van Jos over. Omdat ze hun
melkquotum niet konden uitbreiden,
besloten ze het af te bouwen en om te
schakelen naar fruitteelt. Jos had meer
interesse in aardbeien, die hij toen al in
vollegrond teelde. “In 2011 stapte ik mee in
de zaak en schakelden we over naar substraatteelten (serre en beschermde buitenstellingen) en een trayveld (1 ha) om
aardbeiplanten op te kweken”, vertelt
Kathleen. Een jaar later verkocht Jos de
koeien en werd fruit de hoofdtak van het
bedrijf, waarbij ook nog akkerbouw van
toepassing is. “Papa staat in voor het teelttechnische aspect, mama volgt het personeel op en ik hou me vooral bezig met
administratie en klimaatsturing. Verder
spring ik bij waar nodig. Sinds enkele jaren
werkt mijn broer Martijn ook mee. Hij
doet het sproei-, maai- en inzaaiwerk,
onderhoudt de machines en brengt ons
fruit naar de Belgische Fruitveiling (BFV).”
Het bedrijf telt nu 6 ha aardbeien in de vollegrond (4,5 ha overkapt + 1,5 ha in open
lucht), 2,70 ha beschermde stellingenteelt
en 2 ha glas. Verder teelt de familie ook
kersen (5 ha), rode bessen (1,5 ha) en frambozen (0,5 ha). “Martijn en Kathleen volgen
de kersenplantage met diverse rassen op”,
zegt Jos. “Rode bessen verkopen we in een
periode van tien à vijftien weken op de veiling. Met frambozen willen we stoppen,
want de combinatie met de andere teelten
wordt te moeilijk.” De afzet verloopt voor
meer dan 95% via BFV. De familie verkoopt
ook aardbeien via automaten, die je voor
de ingang van het bedrijf vindt. In deze
coronacrisis zijn ze een enorm succes,
waardoor ze meerdere keren per dag
worden aangevuld. Kwaliteit, versheid en
smaak zijn hierbij grote troeven.

Wist je dat
aardbeien…
• na kiwi’s het meeste
vitamine C van alle
fruitsoorten bevatten?
• vezelrijk en caloriearm zijn
en weinig koolhydraten
bevatten?
• het lichaam detoxen en
heilzaam zijn voor
de hersenen, bloedvaten
en het hart?
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