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Tijdens de wintermaanden worden er in ons land heel wat
heerlijke vollegrondsgroenten geoogst die boordevol smaak en
voedingsstoffen zitten. De keuze is ruim, van traditionele
wintergroenten zoals spruitkool en prei tot minder bekende
soorten zoals postelein en rammenas. We informeerden bij het
VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties) en VLAM om
de evolutie in arealen, aanvoervolume, prijs en thuisverbruik na te
gaan. Daarnaast gingen we op reportage bij twee enthousiaste
telers: Paul Cornelis, die in Putte (Antwerpen) prei en rode biet
verbouwt en Francis Sioen, die in Ledegem (West-Vlaanderen)
naast spruit- en bloemkool ook knolselder en pastinaak teelt.
Hoe passen zij hun wintergroenten in in hun teeltplan?

Deze foto is genomen voor het uitbreken van de coronacrisis.
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Spruitkool en pompoen sterkste groeiers
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Wintergroenten
telen voor vers- en
industriemarkt
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Eet je graag lokaal, duurzaam en volgens de seizoenen? Dan heb je van december
tot februari een geweldig uitgebreide keuze aan wintergroenten. Spruit-, savooi-,
rode- en wittekool, prei, knolselder, pompoen en witloof zijn bekende winter
groenten. Maar daarnaast verbouwen onze telers ook nog veel minder bekende en
vaak ‘vergeten groenten’. Denk maar aan aardpeer, pastinaak, postelein, rammenas,
rode biet en schorseneren.
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intergroenten worden zowel
geteeld voor de versmarkt, die
vooral via de veilingen worden
afgezet, als voor de industriemarkt, waarbij de
diepvriesfabrieken de voornaamste afnemers
zijn. Met een totaal areaal van 4020 ha is prei
de grootste wintergroente, gevolgd door
spruitkool met 2815 ha. Het spruitkoolareaal
steeg voornamelijk op industrieniveau. Tus
sen 2012 en 2019 steeg het areaal voor de
industriemarkt van 2000 naar 2350 ha, dat
voor de versmarkt van 340 naar 465 ha. Nog
opvallende stijgingen zien we bij pompoenen
(van 200 naar 507 ha) en pastinaak (van 200
ha in 2017 naar 290 ha in 2019). Andere stij
gers zijn onder meer boeren- en wittekool.
Dalers zijn schorseneren, rode biet en witloof.
Savooikool (300 ha) en rodekool (260 ha) ble
ven de voorbije jaren stabiel.
“Tussen 2013 en 2020 steeg de productie van
vergeten groenten”, zegt Glenn Philips, marke
tingmedewerker bij BelOrta. “Rapen (+45%),
bieten (+64%) en pastinaken (+23%) zijn
opvallende groeiers. Minder bekende soorten
zoals wortelpeterselie en rammenas bleven
eerder niches. De voorbije jaren steeg de pro
ductie zowel in binnen- als in buitenland

evenredig. We geloven in wintergroenten, kijk
maar naar de stevige arealen spruiten, raapjes
en savooikolen. Maar ook bij de andere kool
soorten en knolselder noteren we toenames.”

Thuisverbruik stimuleren
De middenprijs voor de meeste wintergroen
ten steeg tussen december 2015 en decem
ber 2017, om daarna te dalen. En hoe zit het
met de consumptie van wintergroenten? Vol
gens VLAM-cijfers liepen de aankopen van
verse wintergroenten voor thuisverbruik in
België de laatste vijf jaar lichtjes terug. Chi
nese kool, rapen, pastinaak, rode bieten en
pompoenen werden de laatste jaren dan weer
meer thuis gegeten. “Coronajaar 2020 zette de
Belg ertoe aan om vaker thuis te koken, waar
bij hij diverse wintergroenten herontdekte.
Hopelijk gaan die blijvend deel uitmaken van
ons menu”, aldus Herwig Willaert, communi
catie- en promotieverantwoordelijke bij de
REO Veiling.
Negatief aan de coronacrisis is dat er geen
afzet van wintergroenten is naar de horecaen foodservice. De lijnen naar het Verenigd
Koninkrijk ondervinden dan weer hinder als
gevolg van de brexit. n
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Paul Cornelis teelt rode biet naast venkel, prei, andijvie en radicchio
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“Rode biet zorgt mee voor
risicospreiding en afwisseling”
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In Putte, op de overgang van de Mechelse groentestreek naar de Zuider
kempen, baten Paul en Anita Cornelis-Van Camp sinds 1994 een
vollegrondsgroentebedrijf uit. Venkel is hun hoofdteelt, maar prei,
andijvie, rode biet en radicchio zorgen mee voor de nodige rentabiliteit,
risicospreiding en afwisseling.
Jan Van Bavel

N

adat hij tuinbouwschool in
Mechelen en legerdienst had
gevolgd, hielp Paul (61) als zelf
standig helper op het gemengd bedrijf
(groenten en melkvee) van zijn vader.
“We teelden toen prei, wortelen, witte en
knolselder”, vertelt Paul. “Als oudste kind
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mijn vader vroeger al grond had gekocht.
De laatste tien jaar kiezen we de teelten uit
waarbij Anita en ik alles goed kunnen rond
krijgen.” Paul is bestuurslid van de provin
ciale vakgroep Groenten en voorzitter van
de kring Putte Vollegrondsgroenten.

Gedeeltelijke switch
ben ik de laatste van enkele generaties
groentetelers, want onze dochters Kim
(36) en Karolien (34) hebben geen inte
resse in opvolging. In 1994 ging mijn vader
op pensioen en namen Anita en ik het
bedrijf over. Drie jaar later verhuisden we
het naar enkele kilometers verderop, waar

Aanvankelijk teelden Paul en Anita enkel
prei en andijvie, maar die combinatie
leidde bij momenten tot stress. “Andijvie is
een ‘moeilijke’, wat risicovolle teelt. De
grond moet perfect en de groente mooi
groen zijn, want droogrand leidt tot afkeu
ring of een lagere categorie op de veiling.
In het begin hadden we daar veel last mee,

Dossier

de veiling. Daar worden ze vooral door
restauranthouders en speciaalzaken
gekocht. Gele biet hebben we geprobeerd,
maar daar zijn we na een tijdje mee
gestopt. Ik volg mijn cijfers per teelt goed
op. De rentabiliteit in rode biet en radic
chio is overigens beter dan die van prei.”

Rode biet of rodekool?

Geen opvolging

Rode biet ontdekte Paul tijdens een open
deurdag van het proefstation. “Bij het leger
kregen we dat eens te eten, maar ik dacht
toen dat het rodekool was”, lacht hij. “De
teelt vergt weinig investeringen en zowel
het werk als de prijs die je ervoor krijgt
vallen mee. Intussen hebben we er 40 a
van staan. We hebben twee soorten en
telen al van bij het begin het ras Boro van
Bejo Zaden. Eind maart planten we jonge
rode biet uit perspotjes op 15 cm van
elkaar in drie rijen, waarna we ze onder
dekken met een vliesdoek. Onkruid
behandelen we voor het planten, meer
gewasbescherming hoeft niet echt. Schof
felen is niet aan te raden, want het risico
op ‘littekens’ is te groot. In het begin heeft
rode biet veel water nodig, daarna niet
meer. Verder plant je beter niet tegen een
beek, want dan krijg je schade door mui
zen. Je moet er vooral voor zorgen dat de
bieten maximum 10 cm dik worden. Eind
mei, begin juni oogsten we dan. We krijgen
er al jaren een goede prijs voor. Je kunt ze
ook sneller klaarmaken dan de winterbie
ten. Die zaaien we in mei-juni op 40 cm
van elkaar in drie rijen, met om de 4 cm
een zaadje. Voldoende beregenen is dan
nodig. We oogsten die van
half augustus tot Kerst
mis.” Sinds enkele jaren
proberen Paul en Anita op
beperkte schaal ook de chioggiabiet
uit, die ze ontdekten op de productshow
van BelOrta. Deze soort komt uit de Itali
aanse havenstad Chioggia, zo’n 50 km
ten zuiden van Venetië. “Chioggiabiet
is wat moeilijker te telen, de
opbrengst ligt ook lager. Ze
smaakt wat zoeter en heeft
binnenin mooie wit-rode ringen. Ik lever
ze met maximum tien kistjes per keer aan

In de toekomst wil Paul zijn preiareaal nog
verder afbouwen. “Volgend jaar zullen we
geen winterprei meer telen, maar de andere
teelten willen we zeker behouden. Thuis
hebben we ook nog 1000 m² geraniums
onder glas staan. Die vermarkten we van
half april tot half mei via de Euroveiling.
Zo zitten we enkele weken in een hele
andere wereld. Dat zorgt ook voor afwisse
ling. Helaas hebben we nog geen opvolgers
gevonden, want onze dochters hebben dus
geen interesse en onze drie kleinkinderen
zijn nog te jong. Het is doodjammer dat
niet meer jonge telers de stap naar een
nieuw bedrijf durven zetten. Wellicht
schrikt de wankele rechtszekerheid en
hoge administratieve last hen af …” n
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moet minder sleuren met zware kisten.
Met radicchio zijn we, op voorstel van
onderzoeker Luc De Rooster van het
Proefstation voor de Groenteteelt, een
vijftal jaar geleden gestart om het seizoen
van de bladgroenten te verlengen en later
te starten met de winterprei.”

rig

Anita en Paul schonen de vers geoogste
prei, die Paul na de middag aan veiling
BelOrta levert.
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We telen drie hybriderassen en leveren
drie keer per week aan de veiling. Onze
werkplanning liet toe om in prei en andij
vie wat te minderen en de vrijgekomen tijd
in te vullen met venkel, rode biet en radic
chio, waarmee we veel minder werk heb
ben. Het zorgt ook voor risicospreiding en
afwisseling in het werk. Het nadeel is dat
de mechanisatie en de werkplanning mak
kelijker is als je slechts voor één teelt kiest.
We probeerden die drie teelten eerst uit en
ze zijn perfect combineerbaar. Rond 2010
zijn we gestart met venkel. Intussen is het
onze hoofdteelt (1,2 ha) geworden, waar
mee we van juni tot november zoet zijn. Ik
vind het vooral leuk omdat het gewicht
lager ligt dan dat van andijvie. Ik kan er
ook veel meer stuks van aanvoeren en

“We telen zowel jonge,
winter- als Chioggiarode bieten.”
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tot Kim Swinnen van DCM grondstalen bij
ons nam en uit een bladanalyse bleek dat
ik fosfor en kalk moest bijgeven. Met prei
starten we in mei, maar in de zomerperi
ode laten we intussen enkele ‘gaten’
waarin we niet aan veiling BelOrta leve
ren. Het vele schoningswerk begon wat
zwaar te wegen. Tijdens twee zomerperio
des hebben we wel uitzendkrachten van
Werkers ingezet, maar dat werd te druk.
Bovendien daalt het aantal gewasbescher
mingsmiddelen dat we kunnen gebruiken
steeds, dat wordt ook een probleem.

Naast jonge en winter(rode)bieten teelt
Paul ook de speciale Chioggiabiet.
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Francis Sioen heeft 25 jaar ervaring in knolselderteelt

rig

ht

“Knolselder is een moeilijke,
uitdagende teelt”
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Bloem- en spruitkool zijn de twee hoofdteelten op het bedrijf van Francis
Sioen en zijn echtgenote Valerie Grave in het West-Vlaamse Ledegem.
Knolselder, pastinaak, aardbeien, courgettes en tabaksplanten
vervolledigen hun uitgebreide teeltplan. “Knolselder is geen makkelijke
teelt. Je moet een heel hoge opbrengst halen om de groente rendabel te
kunnen telen”, zegt Francis.
Jan Van Bavel

F

rancis (48) en Valerie (45) hebben
met Laurens, Emiel en Lowie drie
jonge zonen. Na zijn studies aan de
VABI-tuinbouwschool in Roeselare werkte
Francis een zestal jaar mee op het ouder
lijk groentebedrijf met spruit- en bloem
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kool, aardbeien en tabaksplanten. “In 2000
nam ik het bedrijf over. We zijn al de vijfde
generatie – langs mijn moederskant – die
op deze locatie boert”, start Francis zijn
verhaal. “We zijn gestart met het telen van
spruit- en bloemkool. Valerie werkt vol

tijds mee op het bedrijf. Ze volgt de admi
nistratie van de seizoenarbeiders op, tri
eert de spruiten, oogst mee bloemkool en
courgettes, weegt en verkoopt thuis aard
beien, zet aardbeienbakjes klaar voor
groothandelaars …” Bloemkool (24 ha) en
spruitkool (20 ha) zijn de hoofdteelten van
het bedrijf, gevolgd door knolselder (7 ha).
“Al onze spruit- en bloemkool, pastinaak
en zo’n 20% van onze knolselder zetten we
af via diepvriesbedrijf Ardo. Daardoor ben
ik lid van hun telersvereniging Vegras
(Vegetable Growers Association). Het grootste
deel van onze knolselder, al onze aard
beien en courgettes vermarkten we via de
REO Veiling.”
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Francis leerde de knolselderteelt kennen
op een groentebedrijf in de buurt van
Ledegem, waar hij stage liep toen hij jong
was. Hij overtuigde zijn vader om knolsel
der mee in diens teeltplan op te nemen.
“Het is een heel moeilijke teelt, zeker voor
lange bewaring. Ik teel het al 25 jaar en leer
nog elk jaar bij. Het ene jaar valt de oogst
goed mee, het volgende kun je om een vaak
onverklaarbare reden rotte plekken of
roest op je knollen hebben. We planten
knolselder nooit voor 15 mei, omdat je
anders last van schot kan hebben. We oog
sten eind november, samen met drie sei
zoenarbeiders. Gewasbescherming is een
heel moeilijk verhaal geworden, omdat we

“Een regelmatige controle van je gewas is
essentieel”, zegt Francis.

De spruiten van Francis worden op het
bedrijf gesorteerd en daarna naar diepvriesbedrijf Ardo gebracht.
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Geen evidente knolselderteelt

veel middelen (Maloran, Asulox, Linuron,
Chloor IPC …) niet meer mogen gebrui
ken. We moeten het nu doen met eerder
‘zachte’ middelen zoals Centium, Defi en
Challenge. Je moet eigenlijk al behandelen
in het tweebladstadium, anders krijg je
heel veel onkruid. Dat moeten we nog
manueel wieden, wat uiteraard extra werk
is. De grond blijft, in tegenstelling tot in
spruit- of bloemkool, ook het hele jaar
open, waardoor onkruid vrij spel krijgt.
Septoria, sclerotinia en schurft zijn de
belangrijkste ziektes in de teelt. Plakvallen
geven aan als je moet behandelen tegen de
wortelvlieg. Tijdig behandelen tegen deze
ziektes en plagen is de boodschap. De teelt
heeft voldoende boor nodig en ik laat ook
meerdere bladbespuitingen uitvoeren. Bij
bemesten kan tot 1 september, daarna
moet het gewas voldoende afrijpen en
moet je opletten voor schurft.”
Knolselder heeft voldoende water nodig.
“Als je niet voldoende kunt beregenen,
plant je er beter geen, zeker niet voor de
industrie. De vorige drie jaren heb ik mijn
totale knolselderareaal zeker met 120 liter
beregend. Het is een enorm weergevoelige
teelt. Als het stevig vriest, gaat ze eraan.
Zodra het kouder wordt dan -3°C dekken
we de percelen af met acryldoeken. Geluk
kig zorgt de combinatie met onze andere
groenten voor voldoende risicospreiding.”

dacht in kookprogramma’s zoals Dagelijkse
kost kan helpen om de vraag te verhogen.
Eventueel zou men kunnen overwegen om
– net zoals in Nederland – kleinere knol
len te telen, zeker voor de versmarkt. Die
kun je ook beter bewaren in frigo’s.” Net
zoals bij andere industrieteelten blijft de
prijs die de teler voor zijn product krijgt
een pijnpunt. “Die schommelt al enkele
jaren rond 104 euro/ton, wat ook de kost
prijs is. Maar onze kosten, zowel voor
plantgoed, gewasbeschermingsmiddelen,
seizoenarbeiders (loonkost), beregening
(door de klimaatverandering) als voor
machineonderhoud stijgen elk jaar. Dat is
niet erg logisch. Maar uiteindelijk heeft de
boer altijd het laatste woord of hij knolsel
der voor de industrie wil zetten of niet.
Een bijkomend probleem is dat we, als
gevolg van MAP 6, verplicht worden om
30% vanggewassen in te zaaien tegen
15 september. Met een lange teelt als knol
selder is dat niet evident …” De volgende
jaren wil Francis zijn knolselderareaal
lichtjes verminderen. “We worden al een
dagje ouder en de teelt veroorzaakt toch
heel wat stress. Bovendien hebben we wel
licht ook geen opvolgers …” n
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Francis plant zijn spruitkool in mei, om die
van november tot half januari te oogsten.
“Ik beregen mijn spruitkool bijna nooit,
want het is een lange teelt die voldoende
tijd heeft om zich indien nodig te herstel
len. Voorlopig beschikken we nog over vol
doende gewasbeschermingsmiddelen in
deze teelt, maar ze zijn wel veel duurder
dan vroeger en hebben meestal ook een
meer specifieke werking. Koolvliegen, light
leaf spot, echte meeldauw en tripsen zijn de
voornaamste plagen. In de voorbije droge
zomers hadden we vooral last van tripsen,
waar we helaas weinig afdoende middelen
voor hebben.”
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Tripsen in spruitkool
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Verschil in rentabiliteit
Volgens Francis is er een verschil in renta
biliteit tussen telen voor de vers- en de
industriemarkt. “Voor de versmarkt kun je
een goed inkomen halen bij een geslaagde
opbrengst en een normale prijsvorming.
Lange bewaring verhoogt het risico op uit
val, maar je kan er een hoger inkomen mee
halen. Voor industrietelers is een heel hoge
opbrengst halen nodig om rendabel te zijn.
Voor de versmarkt bewaar ik een groot
deel van onze knolselder een tijdje in onze
frigo’s. Ik controleer dan regelmatig of de
kwaliteit nog goed is. Eventueel zet ik een
deel af via versnijderijen. Sowieso is een
regelmatige controle van je gewas én van
de kwaliteit in je frigo’s essentieel. Knol
selder is een nicheteelt geworden. Aan

“Als je niet voldoende
kunt beregenen, plant je
beter geen knolselder.”
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