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Heel wat groentetelers verbouwen ‘grote’ groenteteelten, zoals prei, bloemkool,
wortelen, tomaten … Zeker in de glastuinbouw specialiseren ze zich meestal in
één bepaalde teelt, waarbij ze vaak voor diverse soorten opteren. Maar je hebt
ook telers die kiezen voor kleine, doorgaans arbeidsintensieve teelten: kervel,
peterselie, rabarber, rapen, spinazie … In dit dossier gaan we kort in op de
rentabiliteit van deze kleine teelten, waarvoor de praktijkcentra PCG, PSKW en
Inagro een handige rekentool en teeltfiches ontwierpen.
Verder gingen we op reportage bij twee telers. Stefaan Keereman en Mieke
Vandaele verbouwen peterselie, witte en groene selder, veldsla, courgette en
aardbeien in het West-Vlaamse Passendale. En in Sint-Kwintens-Lennik
(Pajottenland) telen Erik en Linda De Smet-Leemans en hun zoon Nicky kervel,
radijzen en lente-uien. Opvallend is dat de meeste teelten wegens risicospreiding zowel in een serre (plastic en/of glas) als in de openlucht worden geteeld.
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Inzicht in
rentabiliteit
is en blijft
essentieel
Als je kleine groenteteelten verbouwt, is een
goed inzicht in de rentabiliteit ervan zeker
nuttig bij de opmaak van je teeltplan en de
teeltkeuze. Die rentabiliteit verschilt immers
van teelt tot teelt en van bedrijf tot bedrijf.
Drie praktijkcentra ontwierpen hiervoor
samen met het Innovatiesteunpunt fiches met
betrouwbare cijfers én een rekentool. Die
staan je bij in het maken van de juiste keuzes
voor jouw bedrijf.

py

Jan Van Bavel

© LIEN TYVAERT
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e praktijkcentra PCG, PSKW en Inagro
bestudeerden de rentabiliteit van diverse
kleine groenteteelten. Hieronder verstaan
we teelten die een klein areaal beslaan, zoals spinazie,
rapen, rode biet, radicchio en Chinese kool voor de
versmarkt. Op basis van vakliteratuur en telerscontacten verkregen de praktijkcentra in samenwerking
met het Innovatiesteunpunt en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling richtinggevende cijfers, die je bijstaan in het maken van de
juiste keuzes voor jouw bedrijf. Die cijfers bundelden
ze op 20 teeltspecifieke fiches, waarop je samengevatte informatie vindt over de teeltwijze, teeltkosten,
opbrengst en arbeidsbehoefte. ->
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2019

2018

4.094

15.581

30.720

599.977

603.113

6.476

20.900

Knolvenkel (stuks)

3.232.938

3.190.859

Peterselie (bussels)

8.491.363

8.466.449

23.275

Rabarber (bussels)

Kervel (kg)
Kervel (potjes)

2016

28.819

28.521

598.732

666.065

770.338

21.610

19.004

21.635

3.086.685

3.423.458

3.474.007

8.424.045

9.072.361

9.031.343

27.461

20.272

38.064

27.414

323.466

321.418

223.300

219.614

234.334

Rabarber (kg)

139.692

146.448

213.823

104.402

166.864

Radicchio (kg)

137.944

179.199

190.681

213.495

180.684

2.585.076

2.527.664

2.309.372

2.489.699

2.575.532

2.388.950

2.077.504

2.097.331

2.423.406

2.618.240

3.001.923

2.833.563

2.704.518

2.478.617

2.314.554

350.497

355.429

357.504

344.124

370.710

Selder groen serre (stuks)

1.249.133

1.152.919

1.360.954

1.292.075

1.623.176

Selder groen vollegrond
(stuks)

4.433.627

5.242.223

5.186.795

5.472.120

5.256.586

Selder wit serre (stuks)

795.607

752.868

686.333

753.720

901.451

1.059.385

1.053.790

961.365

878.546

831.297

Spinazie serre (kg)

114.636

137.346

177.989

181.083

200.727

Spinazie vollegrond (kg)

196.956

289.176

327.186

322.180

383.492

Uitjes (bussels)

898.094

802.299

858.464

784.596

767.556

1.553.362

1.520.058

1.650.432

1.728.491

1.730.052

Knolvenkel (kg)

Rapen (bussels)

py

Rapen (kg)k
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Radijzen (bussels)

ht

Peterselie (kg)

co

Schorseneren (kg)

Selder wit vollegrond
(stuks)

Veldsla (kg)
BRON: VBT-DATABANK
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Tabel. Overzicht aanvoervolumes kleine groenteteelten
op de VBT-veilingen
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Je vindt de teeltfiches en tool op
www.pcgroenteteelt.be,
www.inagro.be
en www.proefstation.be.
Zoek op ‘kleine teelten’.

bo

Misschien zijn sommige kostenposten
op jouw bedrijf hoger of lager of krijg je
een andere prijs voor jouw product?
Dan kan je aan de slag met een Excelrekenblad, waarin je de informatie uit
de fiches kan toetsen aan je bedrijfseigen cijfers en inschattingen. De tool
maakt het je mogelijk om zelf een eenvoudige saldoberekening uit te voeren,
met eigen aanpasbare teeltcijfers en
bedrijfsspecifieke kengetallen.
Via onderstaande tabel van aange-

voerde volumes op de VBT-veilingen
krijg je een mooi overzicht van de evolutie van kleine groenteteelten tijdens
de laatste vijf jaar. De meeste volumes
kennen een dalende trend, maar rabarber (bussels), radijzen, rapen, witte selder en lente-uien zitten in de lift. n

Pieter Van Oost

adviseur Plantaardige productie, Studiedienst
pieter.van.oost@boerenbond.be

Veel uitdagingen

en

Handige rekentool

Kleine teelten worden op een beperkte oppervlakte geteeld, maar zijn heel
belangrijk voor de grote diversiteit
in ons groenteaanbod. Boerenbond
hecht evenveel belang aan kleine
als aan grote(re) teelten, maar door
de specificiteit vraagt dit vaak extra
aandacht. Net zoals voor vergeten
groenten is promotie voeren ook voor
kleine teelten van cruciaal belang.
In overleg met de afzetkanalen (veilingen, handelaars of rechtstreeks
naar de verbruiker) is het belangrijk om te weten in welke vorm en
verpakking men het liefst de groenten
aangeboden krijgt. Bij VLAM sturen
we aan om voldoende aandacht te
hebben voor deze kleine teelten.
Voldoende praktijkonderzoek is cruciaal als we het rendement van deze
teelten willen verhogen. Boerenbond
blijft ijveren om steeds voldoende
erkende gewasbeschermingsmiddelen voor deze teelten beschikbaar
te hebben. Ook in het MAP moet er
aandacht zijn voor de wensen van
telers en eigenschappen van de
teelten. Kleine teelten zijn vaak zeer
arbeidsintensief, waardoor telers
nood hebben aan advies op maat.

“Voldoende promotie
voeren is ook hier van
cruciaal belang.”
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Erik en Linda De Smet-Leemans in Sint-Kwintens-Lennik
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“Risicospreiding dankzij drie
elkaar aanvullende teelten”

co
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Lennik wordt wel eens ‘het kloppend hart van het Pajottenland’
genoemd. In deelgemeente Sint-Kwintens-Lennik baten Erik en Linda
De Smet-Leemans een kleinschalig tuinbouwbedrijf uit dat
gespecialiseerd is in radijs, lente-ui en kervel. “Via voortdurende rotatie
in onze glazen en plastic serres én in de openlucht streven we ieder jaar
naar drie teelten van elk van onze groenten. Dat zorgt voor voldoende
risicospreiding en houdt ons bedrijf in evenwicht”, aldus Erik.
Jan Van Bavel

E

rik (62) en Linda (61) namen in
1990 het bedrijf van Linda’s
ouders over. Dat waren nog
echte ‘boerkozen’, landbouwers die aan
kleinschalige gemengde tuinbouw
deden in de buurt van Brussel. “Ze

waren afkomstig van Dilbeek en teelden groenten zoals groene selder, veldsla, tuinkers, tomaten, Romeinse sla en
andijvie, die ze verkochten op de Brusselse vroegmarkt”, vertelt Erik. “Toen
de veiling opkwam, begonnen ze daar-

aan te leveren. Intussen vind je hier
niet veel boerkozen meer. Maar er zijn
er nog die hun producten verkopen op
de boerenmarkten in Gaasbeek en
Gooik.”
In 1977 leerde Erik Linda kennen toen
hij nog automechanica studeerde. Na
zijn studies werkte hij twaalf jaar bij
Citroën. “Linda bleef na haar schooltijd
thuiswerken. Al snel hielp ik tijdens de
vakanties op het bedrijf van haar
ouders”, zegt Erik. “In 1980 trouwden
we en gingen we bij hen inwonen.
Nadat we het bedrijf hadden overgenomen, teelden we eerst nog veldsla en
groene selder. Met groene selder zijn
we vrij snel gestopt. Intussen bleven ->
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“Na de manuele oogst is het meestal
Nicky die de groenten wast in de loods,
terwijl ik dan ga zaaien of een bed ga
klaarleggen”, vervolgt Erik. “Soms sturen we onze taken bij op het moment
dat de bestellingen binnenkomen. We
besloten ons vrij snel te specialiseren
in drie teelten, want ons totale areaal is
te beperkt om er nog een andere
teelt(en) bij te nemen. We teelden nog
een tijdje veldsla in de openlucht, van
september tot en met november. Maar
die is niet meer zo gewild; veldsla is
een echte serreteelt geworden.” Nadat
ze stopten met veldsla, vergrootten
Erik en Linda hun areaal radijzen en
lente-uien. “We wisselen onze teelten
steeds af. Ze zijn even belangrijk en
vullen elkaar aan; we proberen er elk
drie teelten van te verbouwen. In feite
telen we lente-uien en kervel het hele
jaar door, verspreid op ons totaal areaal
van 2 ha. Radijzen kweken we gewoonlijk in vier teelten per jaar in onze glazen serre (32 are), waarna er nog een
teelt lente-uien volgt. Soms zet ik in de
twee plastic serres (11 en 15 are) ook
wel eens radijs op het einde van het
jaar, voor ik daar weer kervel en nadien
lente-uien zaai. Zo hebben we voldoende rotatie in onze teelten. Radijs is
een heel korte teelt van bijna zes
weken, maar in de zomer duurt die
maar drie à vier weken. De eerste radijzen zaaien we begin januari met een
pneumatische zaaimachine in tien
rijen met een tussenafstand van zo’n
9 cm. In de rij staan de radijzen circa
3 cm van elkaar. De zaaimachine
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Specialisatie door
kleine arealen

bespuiting met het fungicide Proplant
is hier aangewezen. Soms kunnen
bladluizen een probleem vormen. In
het begin van de teelt geven we voldoende water via de beregenings
buizen in de serre, zodat de plantjes
voort kunnen. Op het einde van de
teelt kan dat ook nog, maar dan
beperkt. Bij kervel is sclerotinia de
voornaamste boosdoener in de serreteelt. Regelmatig water geven via de
beregeningsbuizen is hier de boodschap. Dat wordt automatisch
gestuurd, net als de temperatuur. Verwarmen doen we met een heteluchtkachel, waarmee we de serres vorstvrij
houden. Bij de lente-uien moeten we
opletten voor tripsen.”

en

mijn schoonouders meehelpen op het
bedrijf.” Erik en Linda hebben twee
zonen (Nicky en Mario) en een dochter
(Bianca). Nicky (39) ging na zijn studies mee op het bedrijf werken.

gebruiken we trouwens ook voor de
lente-uien. We oogsten de radijzen
vanaf half maart, daarna zaaien en
oogsten we verder totdat we de laatste
teelt eindigen in oktober. Die vindt
plaats in de plastic serres, waarna we
daar kervel zaaien voor de winter. In
december en januari oogsten we die
kervel dan handmatig met een mes. In
mei zaaien we onze lente-uien in de
openlucht, die we dan tot november
kunnen oogsten. Daarna volgt er een
teelt kervel. Soms zaai ik op het einde
van het seizoen een groenbedekker in
op een stuk grond dat braak ligt. Dat is
goed voor de structuur van de grond. In
het voorjaar ploegen we die dan onder
en kunnen we weer starten met zaaien.
In de serre zaaien we lente-uien vanaf
half augustus, het oogsten volgt in
december en januari. We snijden de
uien uit met een mes, zodat de wortels
niet te lang zijn en we die daarna niet
moeten afsnijden.”

er

“Onze drie teelten
compenseren elkaar.”

Gewassen goed beschermen

Volgens Erik blijft de prijs die hij voor
zijn drie teelten krijgt de laatste jaren
vrij constant, net als de vraag ernaar.
“De teelten compenseren elkaar. Het
ene jaar verloopt de ene teelt beter dan
de andere. Zo was onze kervel door de
natte omstandigheden eind 2020 iets
minder van kwaliteit, maar daarna was

20
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Bij radijzen is valse meeldauw de
belangrijkste ziekte. “Een preventieve

Lente-uien meest rendabel

Alle teelten worden manueel geoogst. Hier snijdt Erik kervel in de plastic serre.

en
Stefaan en Mieke Keereman-Vandaele in Passendale

“We hebben
een rendabel
maar heel
arbeidsintensief
bedrijf”
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Erik is al sinds begin jaren 90 voorzitter van de provinciale vakgroep Tuinbouw Brabant. “Zo blijf ik op de hoogte
van alles wat er in de sector omgaat.
Op ons klein bedrijf hebben we geen
personeel, maar toch weet ik graag wat
daarrond beweegt. Omdat we met een
beperkte groep zijn, volgde ik al enkele
keren de digitale vergadering van de
provinciale vakgroep Oost-Vlaanderen, ter voorbereiding naar de sectorvakgroep Groenten, waar ik lid van
ben. In onze kleine teelten zijn er
helaas geen gewasbeschermingsmiddelen toegelaten om onkruiden in de
serres aan te pakken, wat het heel
moeilijk maakt. Sowieso gebruiken we
niet veel middelen op onze 2 ha en de
grote verpakkingen (5 l) maken het er
niet makkelijker op. Kleinere verpakkingen zouden voor onze kleine teelten
handig zijn.”
Hoe ziet Erik de toekomst? “We krijgen
vrij vaste prijzen voor onze producten
en kunnen daar van leven. Nicky heeft
nog geen concrete plannen om het
bedrijf over te nemen. Als hij dat wil
doen, zal hij sowieso enkele mensen in
dienst moeten nemen. Wij zullen na
ons pensioen uiteraard nog helpen. We
zien wel wat de toekomst brengt … n

Bo

Syndicaal engagement
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hij in de serre dan weer beter. De voorbije zachte winters zijn een voordeel,
want we moeten minder stoken. Hittegolven zijn wél een probleem, want de
kervel kan dan gewoon wegbranden. ’s
Avonds voldoende beregenen is dan
een must. De combinatie van onze
teelten houdt alles in evenwicht en
zorgt voor voldoende risicospreiding.
De lente-uien brengen de laatste jaren
het meest op. Gelukkig kunnen we
bijna alles wat we kweken ook afzetten.
De afzet verloopt volledig via BelOrta,
maar we hebben met de veiling wel een
overeenkomst om onze drie teelten
rechtstreeks aan groothandel en versekruidenkwekerij Dilpack in Dilbeek te
leveren.”

Peterselie, witte en groene selder zijn enkele van de teelten op
het bedrijf van Stefaan Keereman en zijn echtgenote Mieke
Vandaele in Passendale. Veldsla, courgette en aardbeien
vervolledigen hun uitgebreide teeltplan. “Met onze diverse
teelten is ons bedrijf rendabel, maar het is arbeidsintensief.
Voor de teelten onder tunnel moet je snel inspelen op de
weersomstandigheden om er een goed klimaat te behouden”,
zegt Mieke. ->
Lien Tyvaert, tuinbouwconsulent Boerenbond

Boer&Tuinder • 27 mei 2021

21

Dossier

Bo

Stefaan Keereman en Mieke Vandaele telen op hun bedrijf courgette, veldsla,
aardbeien, groene en witte selder en peterselie. Peterselie wordt op plastic
geplant met ertussen antiworteldoek om onkruiden te vermijden.
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der. De serres verhuizen dan naar een
ander perceel om er aardbeien in te
planten.”
Begin maart wordt selder onder glas
geplant om die eind mei te oogsten.
“Vanaf begin april planten we ook selder in de openlucht.” Door het koude
voorjaar werd die dit jaar afgedekt met
acryldoek. “Hopelijk zijn er geen grote
gevolgen door het koude voorjaar en
schieten de planten niet door.” In het
najaar planten Stefaan en Mieke
opnieuw selder onder glas. Zo kunnen
ze selder oogsten van eind mei tot en
met kerstdag. “Tegen Nieuwjaar kunnen we geen selder meer zien, dan is
het echt tijd voor iets anders. We vermarkten al onze producten via de REO
Veiling en voor het merendeel creëren
we een meerwaarde door in te spelen
op specifieke vragen vanuit de markt.”
Veldsla planten Stefaan en Mieke in
november, zodat de eerste tegen de
kerstperiode klaar is. Eind februari
oogsten ze de laatste veldsla. “Daarna
maken we de tunnelserres klaar voor
een volgende courgetteteelt.”

co

Arbeidsspreiding dankzij
intensief teeltsysteem
Mieke en Stefaan planten de aardbeien
in vollegrond in juli om ze in september te oogsten. “In het daaropvolgende
jaar plukken we ze vanaf half mei
gedurende een zestal weken”, zegt Stefaan. “Daarna planten we peterselie,
die we dan oogsten tot eind mei van
het daaropvolgende jaar. Vervolgens
breken we de tunnelserres af en planten we op de vrijgekomen percelen sel-
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Derde paar ogen
“We laten ons bijstaan door Rudi Vandewiele, teeltbegeleider bij TACO; een
derde paar ogen die het overzicht over
onze teelten compleet maakt en
bedrijfsblindheid vermijdt”, zegt Stefaan. “Hij komt twee keer per maand
langs. In het begin van het seizoen start
Rudi met een grondontleding en
bemestingsadvies, vervolgens volgen
we de onkruidbestrijding en ziekte- en
plaagbestrijding goed op. Bij selder
moet je septoria – ook bekend als ‘de
plaag’ – goed opvolgen.” Met steeds
minder beschikbare gewasbeschermingsmiddelen is het telen van een
kwalitatief eindproduct geen evidentie
meer. “Onder glas is geen enkel herbicide meer erkend in de teelt van groene
selder en moeten we handmatig wieden.”

Investeren in waterbesparing
De droogte van de voorbije jaren was
ook voor Stefaan en Mieke een uitdaging. In de tunnelserres wordt klassiek
gewerkt met druppelirrigatie (T-tape).

© FOTO’S: LIEN TYVAERT
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tefaan (52) en Mieke (41) hebben
een dochter Flore en een zoon
Lowie. In 1993 nam Stefaan het
gesloten varkensbedrijf met aardbeien
van zijn ouders over. Mieke werkt sinds
2001 mee op het bedrijf. Zij groeide op
in Rollegem-Kapelle op een gemengd
bedrijf met varkens, kolen en tabak.
Samen met Mieke deed ook de tabaks
teelt zijn intrede op het bedrijf van
Stefaan. Er werden serres gebouwd om
tijdens de zomermaanden de tabaksbladeren te drogen. In de winterperiode
teelden ze veldsla. Zo deden ze voor het
eerst ervaring op met een ‘kleine teelt’
op het bedrijf. “Na vijf jaar zijn we
gestopt met tabak en teelden we voor
het eerst groene selder”, vertelt Mieke.
“We zijn klein gestart en hebben samen
met de REO Veiling gezocht naar verschillende vaste afzetmogelijkheden op
contractbasis voor groene en witte selder. Zo ben je niet afhankelijk van één
afnemer en ook vrij zeker van je afzet.
We werken op maat en op vraag van de
afnemers in diverse gewichten en verpakkingen. Hierdoor krijgen we een
meerprijs voor ons product.” In totaal
wordt er nu 8 ha selder geteeld op het
bedrijf van Mieke en Stefaan. Intussen
telen ze ook veldsla, peterselie en courgettes, naast aardbeien in de tunnelserres. Peterselie wordt aangeleverd op
de klok en in het vierde gamma; die is
bestemd voor versnijderijen. De voorbije jaren was de vraag naar peterselie
gestegen, maar vorig jaar viel die iets
terug door de coronacrisis.

Arbeidsplanning is cruciaal
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Zondag familiedag
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De verschillende kleine teelten zijn
arbeidsintensief en vragen de nodige
opvolging van de bedrijfsleiders. Ook
de kinderen zijn geïnteresseerd in het
reilen en zeilen op het bedrijf en helpen
graag een handje mee. “Zondag proberen we vrij te houden voor een familiemoment, maar soms moet dat wijken”,
stelt Mieke.

“Het wegvallen van
middelen vormt een
grote uitdaging in
kleine teelten.”

is een grote uitdaging. Het verpakken
en marktklaar maken van de verschillende producten is een secuur werk en
vraagt de nodige aandacht en verzorging. Daar is helaas niet iedereen voor
geschikt. Ondanks een goede planning
zijn we soms nog onzeker of het personeel wel komt opdagen op het moment
van de afspraak.”
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Doordat er geen herbiciden erkend zijn
in de serreteelt van groene selder, moet
het onkruid handmatig worden
gewied.

Inzetten op finesse
“Onlangs hebben we een nieuwe loods
gebouwd op het bedrijf voor het materiaal, zodat in de ‘oude’ loods enkel nog
producten marktklaar worden
gemaakt”, aldus Stefaan. “Binnenkort
leggen we ook zelf de vul- en spoelplaats aan, samen met een fytobak. We
hebben hiervoor informatie ingewonnen bij Inagro. Zij hebben ons praktische tips gegeven, zodat we zelf aan de
slag kunnen. Zo wordt maximaal ingezet op het vermijden van puntvervuiling. Voor wat de teelten betreft, willen
we blijven inzetten op de finesse van
het telen, om er zo het maximum uit te
halen. We prefereren dit eerder dan uit
te breiden, want dan heb je weer meer
personeel nodig.”
Mieke is sinds kort voorzitter van de
studiekring Kleine en Alternatieve
teelten West-Vlaanderen. Ze is altijd al
geëngageerd geweest. “Ik wil gehoor
geven aan de problemen en verzuchtingen van de telers en die signaleren.
Verder wil ik snel inspelen op de actualiteiten en die snel terugkoppelen naar
de leden van de kring.” n
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Nadat de laatste veldsla geoogst is,
worden de serres klaargemaakt voor
de courgetteteelt.

ht

Stefaan en Mieke werken met een viertal buitenlandse seizoenarbeiders. “Het
vinden van voldoende personeel met
de juiste attitude op het juiste moment

klaar te maken. Stefaan richt zich op
het teelttechnische aspect: planten,
beregenen, gewasbeschermingsmiddelen toepassen en machines onderhouden behoren tot zijn takenpakket.

Bo

Voor de openluchtselder investeerden
ze twee jaar geleden in watergift via
druppelirrigatie. “Op die manier kunnen we niet alleen tot twee derde water
besparen, het bespaart ons ook heel
wat (nacht)arbeid en stress.” Er hangt
een bepaald kostenplaatje aan vast,
maar uiteindelijk is het een serieuze
kosten- en arbeidsbesparing. Het
voordeel ervan is ook dat het gewas
veel uniformer groeit door de gelijke
watergift – op elk punt van het perceel
evenveel, terwijl je met een haspel aan
de voor- en uiteinden minder water
geeft – en er twee gewasbeschermingstoepassingen mee worden uitgespaard. Dit is een enorme meerwaarde
voor de versmarkt. In functie van de
vorm van het perceel wordt gekozen
voor watergift via een haspel met
sproeiboom of voor druppelirrigatie.

Administratie sterk
toegenomen
Bij de diverse kleine teelten komt heel
wat administratie kijken, en die neemt
Mieke op zich. “De tijd die ik spendeer
aan administratie nam de afgelopen
jaren enorm toe. Er gaat geen dag voorbij of ik moet zaken in orde brengen
rond personeelsadministratie en teeltregistratie.” Daarnaast stuurt Mieke
ook het personeel aan en springt ze bij
om te oogsten en de producten markt-
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