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De graan- en aardappelprijzen
liepen in het voorjaar terug.
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Dossier

Meer marge en
een duurzame bodem
Patrick Dieleman
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Thuis verkopen en winkels
beleveren
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De leveringen aan winkels groeiden
geleidelijk, onder meer met supermarkten
in de regio en Aveve-tuincentra, tot ze
zowat 15 ton aardappelen per week
wasten en verpakten. “In 2013 werd ik
langdurig ziek. Ofwel moesten we iemand
in dienst nemen, ofwel moesten we
stoppen. We zijn in mei 2013 gestopt met
het leveren aan winkels, en ik moest toen
ook een aantal engagementen stoppen,
onder meer bij Boerenbond” (Johan was
voorzitter van de arrondissementsraad in
het Leuvense).
Vanaf toen zette Geleyns wat zijn aard
appelen betreft volledig in op de detail
verkoop. Hij teelt Bintje, Charlotte en
Frieslander als vroeg ras, dat ze verkopen
van half juni tot iets na half augustus. “Ik
heb niet veel tijd, maar de aardappelen wil
ik van A tot Z zelf blijven doen. Ik rooi ook
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zelf, omdat onze klanten kwaliteit verdie
nen. We vragen er een faire prijs voor. De
thuisverkoop zelf is het terrein van mijn
moeder. Wanneer de mensen op het erf
komen, gaat er een belsignaal. Ze zijn nog
niet bij de loods of ze is er al bij. Ze wil niet
dat we een automaat plaatsen. ‘Ik ben zelf
de automaat’, zegt ze dan telkens trots.”
Als Leuvens schepen van Sport zag Johan
dit voorjaar de horeca en kleinhandel stil
vallen in Leuven en de prijzen van de
frietaardappelen kelderen, omdat restau
rants sloten en evenementen wegvielen.
Het voelde wat wrang aan dat zijn thuis
verkoop gelijktijdig profiteerde van de
gestegen interesse in lokale producten.
“Die eerste week van de lockdown, toen
de mensen begonnen te hamsteren,
kochten ze naast toiletpapier ook massaal
aardappelen. De zakken aardappelen vlo
gen de deur uit. Mijn moeder verzekerde
hen nochtans dat onze bewaring nog goed
gevuld was. De druk ebde weg, maar het
was de rest van het voorjaar toch drukker
dan gewoonlijk. De nieuwe klanten die we
toen kregen, zijn ook blijven komen
omdat ze de kwaliteit goed vinden.”
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“M

ijn vader begon op het einde
van de jaren 60 aardappelen te
leveren aan buurtwinkels”,
vertelt Johan, die op het einde van de
jaren 80 mee in het bedrijf kwam als zelf
standig helper. “In 1997 hebben we samen
de boerderij overgenomen van een neef
van mijn vader en alles in één FV inge
bracht: ‘Josse en Johan Geleyns’.
In november 2008 ging mijn vader op
pensioen, maar hij bleef meewerken, tot
hij na een korte ziekte overleed in 2015.”

overstroomden heel wat gebieden in
Vlaanderen ten gevolge van zware regen
val, ook de Kwadenhoek. “Heel wat van
onze vruchten hebben toen dagenlang
onder water gestaan. Die grond was
nadien echt verstikt, die stonk. Toevallig
had er in Boer&Tuinder een artikel gestaan
over Beken. Dat is een smid uit Lovenjoel
die een anti-erosieploeg had gemaakt, die
de grond optilt en doet verkruimelen zon
der te keren. “We hebben er enkele weken
mee gewerkt, en ze uiteindelijk ook
gekocht. We haalden dat eerste jaar
enorm goede resultaten en bleven nietkerend werken, ook al zitten we niet op
hellingen. Voor ons is vooral de betere
waterdoorlaatbaarheid belangrijk.
Ik moet ook zeggen dat dit jaar de droogte
bij ons bijzonder goed is meegevallen.
We hebben rond niet-kerend jaren
samengewerkt met professor Govers van
de KU Leuven en met collega’s uit de
regio. We hebben al sinds 2001 zelfs een
proefveld opgestart, waarop KU Leuven
en de Bodemkundige Dienst van België
nu nog de effecten van niet-kerend en
klassiek ploegen vergelijken. Vorig jaar
kwam de mais op het geploegde deel
beter op, omdat die meer vocht had. Die
stond in de zomer een meter hoger, maar
bij de korrelmaisoogst bleek de opbrengst
gelijk te zijn. Dit jaar was het loof van de
aardappelen op het geploegde deel veel
vlugger afgestorven, dan op het nietkerend bewerkte. Ik ben benieuwd naar
de opbrengstverschillen.” n
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Johan Geleyns is de zevende generatie op zijn akkerbouwbedrijf in Wilsele.
Hij heeft een aantal duurzaamheidsaspecten ingebouwd in zijn bedrijfs
voering, waardoor zijn bedrijf iets beter tegen een stootje kan. Het meest in
het oog springend is ongetwijfeld de thuisverkoop van aardappelen.
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Johan Geleyns mikt op thuisverkoop

Duurzame bodem
Johan is de enige met thuisverkoop in de
parochie Putkapel (Wilsele). Het gebied
waar zijn hoeve ligt wordt de ‘Kwaden
hoek’ genoemd, het laagste gebied van
heel Leuven, dat vroeger geregeld
overstroomd werd. In september 1998

“Ik heb niet veel tijd,
maar de aardappelen wil
ik van A tot Z zelf doen.”
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