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Dossier High tech tuinbouw
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De Vlaamse glastuinbouw evolueert in sneltempo naar een hoogtechno
logische sector. ‘Klassieke’ glastuinbouw- of vertical farming-bedrijven, ze
houden allemaal sterk rekening met de hedendaagse uitdagingen: top
kwaliteit leveren via een geïntegreerde teelt met aandacht voor waterher
gebruik, energieopwekking én -besparing, een strikte bedrijfshygiëne …
Voor dit dossier gingen we langs bij Agrotopia, de nieuwe onderzoeks
serre in Roeselare, waar praktijkcentrum Inagro stappen zet naar de glas
tuinbouw van de toekomst en professionele stadslandbouw. Het WestVlaamse technologiebedrijf Urban Crop Solutions ontwikkelt
totaaloplossingen voor verticale landbouw voor heel de wereld. We vroe
gen ons ook af hoe we de steeds duurzamere tuinbouwproductie (nog
beter) kunnen vermarkten en hebben aandacht voor het lerend netwerk
‘Nieuwe verdienmodellen - high tech tuinbouw’ van Boerenbond, waarin
vertical farmers en glastuinders van elkaar kunnen leren.
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Dossier

Agrotopia is grootste dakserre van Europa
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Onderzoeksserre
voor toekomstige
glastuinbouw
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Met Agrotopia in Roeselare openden Inagro en de provincie WestVlaanderen eind vorige maand een bijzondere locatie voor
praktijkonderzoek en de ontwikkeling van innovatieve technieken
voor glas- en stadstuinbouw. Inagro zal zich in deze dakserre
toeleggen op onderzoek rond bladgewassen en vruchtgroenten, maar
ook rond verticale landbouw. “De dakserre wordt een stuwende
kracht voor innovatie in de sector”, zegt West-Vlaams gedeputeerde
voor Landbouw Bart Naeyaert.
Jan Van Bavel
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e serre van 9000 m² met
hoogtechnologische facilitei
ten, goed voor een investering
van 15 miljoen euro, maakt innovatief
onderzoek op Europees topniveau
mogelijk. “Het hart van Agrotopia zijn
de dertien onderzoekscompartimen
ten”, vertelt Mia Demeulemeester,
afgevaardigd bestuurder van Inagro.
“Die zijn zowat voor de helft voorzien
voor onderzoek in bladgewassen en
voor de andere helft voor onderzoek in
vruchtgroenten, beide in hydrocultuur.
Ze bieden voldoende ruimte om
nieuwe technologieën te ontwikkelen,
uit te testen en te demonstreren in
omstandigheden die vergelijkbaar zijn
met de praktijk.”

Uniek in veel opzichten
Hydroteelt biedt de mogelijkheid om
kwalitatieve gewassen te produceren
en de milieu-impact te verkleinen. Het
helpt telers om de huidige uitdagingen
in efficiënte teeltpraktijken, circulair
watergebruik en gewasbescherming

aan te gaan en levert voordelen op,
zoals een hogere opbrengst en een
betere ergonomie. Dankzij de unieke
ligging, op het dak van de kistenloods
van de REO Veiling en aan de rand van
de stad Roeselare, kan Inagro ook de
mogelijkheden van professionele urban
farming exploreren. De flexibele en
hypermoderne inrichting met onder
andere een twaalf meter hoge gevel
serre laat toe om te experimenteren
met optimaal ruimtegebruik, telen in
de hoogte, meerlagenteelt, diverse
types teeltgoten en nieuwe duurza
mere substraten. “De gevelserre heeft
ook een bepaalde symboliek: we wil
len een transparante sector zijn die
niets te verbergen heeft”, aldus
Demeulemeester.
In de DFT-afdeling (deep flow technique)
voor bladgewassen gebeurt onderzoek
naar dragers voor fijne bladgewassen.
De NFT-afdeling (nutrient film technique) met mobiele goten beschikt over
diverse types ledbelichting en scher
men om de invloed van de omgeving ->
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komkommer voeren we ook onderzoek
naar het ‘nieuwe telen’ uit. In het voor
jaar zullen we in een nog op te planten
afdeling bio-afbreekbare touwen en
clipsen testen om de reststromen van
deze teelt beter te kunnen valoriseren.”

Ontmoetingsplaats
voor cocreatie

er

en

bo

De dakserre is ingericht als een ont
moetingsplaats voor onderzoekers,
adviseurs, telers, kennisinstellingen,
overheden en technologiebedrijven. Het
ontwerp integreert onderzoek, demon
stratie en kennisuitwisseling in één ser
reconstructie. “Via cocreatietrajecten
willen we nieuwe glastuinbouwtechno
logieën ontwikkelen, testen en verbete
ren en installaties demonstreren. We
betrekken telers en andere stakeholders
van meet af aan actief bij een innovatie
proces via werkgroepen, brainstormses
sies, demo’s en workshops. Zo stemmen
we innovatie meteen af op de doelgroep,
wat marktintroductie bevordert”, zegt
Ine Pertry, business developer innovatieve
glastuinbouw bij Inagro.

Stakeholders geloven erin
De stakeholders zijn enthousiast.
“Agrotopia laat toe rassen te onderzoe
ken, en het nieuwste van het nieuwste
uit te proberen, zonder risico. Hier kan
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op de groei en kwaliteit van bladge
wassen te testen en energie-efficiënter
te telen. “We experimenteren met het
‘nieuwe telen’ om het energieverbruik
zo laag mogelijk te houden. Zo brengt
het Ventilation Jet-systeem verse bui
tenlucht in de teeltruimte met verticale
ventilatoren, zonder dat we de energieen lichtschermen moeten openen.”
In de vruchtgroenteafdelingen zijn
tomaten en komkommers aangeplant.
“Bij de tomaten focussen we op belich
tingsonderzoek en onderzoek naar
alternatieve substraten, maar ook naar
het gebruik van alternatieve waterstro
men (zoals condenswater van de wkk)
en opgezuiverd water van mestverwer
kingsinstallaties. Met onderzoek naar
entomoponics – de combinatie van
vruchtgroenteteelt (tomaten) en insec
tenkweek – sluiten we nog meer kring
lopen. In bakken onder de goten kwe
ken we meelwormen, waardoor we de
ruimte in de serre beter benutten. In

In de DFT-afdeling worden nieuwe dragers voor fijne bladgewassen onderzocht.
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De 12 m hoge gevelserre biedt nog
plaats aan een innovatieve installatie
voor meerlagenteelt.

men uitzoeken hoe ziektes kunnen
worden bestreden of hoe we zaken
teelttechnisch kunnen oplossen”,
getuigt slateler Bert Depoortere uit
Ardooie. “De tomatenteelt is enorm
arbeidsintensief. Moeten we niet de
wijsheid van de slateelt – met het
gotensysteem – kopiëren?", vraagt
Franky Galle, tomatenteler uit Ingel
munster, zich af. “Misschien besparen
we daarmee een kwart of de helft in
arbeidsuren. Maar uitzoeken of dat
haalbaar is, laten we graag aan Agroto
pia over, in samenspraak met de telers.
Ook het combineren van tomatenteelt
met de kweek van een eiwitbron is een
testcase waar we met belangstelling
naar kijken. Verder ben ik ook
benieuwd naar wat er met ledlicht alle
maal mogelijk is. Voor de telers zal de
drempel alleszins een stuk lager wor
den om problemen of vragen aan te
kaarten.”
Ook Boerenbond en REO Veiling rea
geren positief. “We moeten verder
onderzoeken hoe we de energiepro
ductie nog efficiënter kunnen aanpak
ken. Het aanbod van en de vraag naar
warmte clusteren, kan een grote stap

© FOTO'S: JAN VAN BAVEL

“Agrotopia integreert
onderzoek,
demonstratie en
kennisuitwisseling in
één serreconstructie.”
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In het onderzoekscentrum van Urban Crop Solutions worden diverse
teelttechnische parameters onderzocht.
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Diverse
mogelijkheden
in verticale
landbouw
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Met dank aan Stef Dehullu voor de
input van de stakeholders.

© URBAN CROP SOLUTIONS

vooruit betekenen”, aldus Georges Van
Keerberghen, ondervoorzitter van Boe
renbond. “We zijn ook gewonnen voor
zuinig ruimtegebruik en creatieve
oplossingen om daarmee om te gaan.
Maar er moet toch voldoende ruimte
beschikbaar blijven om kansen te bie
den aan de diverse bedrijfsvormen van
intensieve landbouw en glastuinbouw.
Bovendien is er de problematiek van
waterschaarste. We moeten ook inzet
ten op het bufferen van water.” De REO
Veiling ondersteunt samen met Inagro
een Agrotopia-leerstoel aan de land
bouwfaculteit van de UGent. “Hoog
waardig universitair onderzoek combi
neren met doorgedreven
praktijkgericht onderzoek moet zeker
vonken geven voor de toekomst”, zegt
Paul Demyttenaere, algemeen direc
teur van de REO Veiling. “Daarnaast
willen we in Agrotopia de consument
op een aantrekkelijke en veilige manier
laten kennismaken met de moderne
glastuinbouw.” n

In een tomatenafdeling worden de
mogelijkheden van entomoponics, de
combinatie van vruchtgroenteteelt en
insectenkweek, getest. In bakken onder
de goten worden meelwormen gekweekt.

Als we het hebben over hoogtechnologische tuinbouw kan indoor
farming niet ontbreken. Urban Crop Solutions is een West-Vlaams
technologiebedrijf uit Waregem dat sinds 2014 totaaloplossingen voor
verticale landbouw ontwikkelt voor heel de wereld. We hadden een
gesprek met verkoopdirecteur Filip Meeuws en CEO Jean-Pierre Coene.
Lien Tyvaert en Karlien Van den Broeck, tuinbouwconsulenten Boerenbond

H

et concept van Urban Crop
Solutions bestaat uit een con
tainer waarin een meerlagen
teelt in een gecontroleerde afgesloten
omgeving plaatsvindt en het licht
afkomstig is van ledgroeilampen.
Diverse gewassen, zoals kruiden en
groenten (voornamelijk bladgewas
sen), worden momenteel al op deze
wijze geproduceerd. Urban Crop Solu
tions biedt modules aan die op maat
van de klant gecombineerd kunnen

worden. Het bedrijf telt intussen al
22 medewerkers. In het concept zijn er
containers die gebruikt worden voor de
teelt, maar ook ruimtes die dienen voor
de oogst, voor het klaarmaken van de
nieuwe trays, voor de technische toe
passingen, de administratie …
“We produceren de containers voor een
divers klantenbestand: onderzoeks
centra, restaurants (waaronder dat van
IKEA), telers (zoals de indoor vertical
farm PLNT in Antwerpen)”, vertellen ->

Boer&Tuinder • 28 oktober 2021
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Jean-Piere Coene (links) en Filip Meeuws
van Urban Crop Solutions.
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lingsbedrijven immers nog niet
specifiek ingezet op gewassen voor
indoor farming. Op langere termijn
wordt er ook gekeken naar het telen
van groenten, kruiden en andere pro
ducten in de ruimte. Mogelijk kunnen
we over een aantal jaren op Mars sla uit
een container eten of brood bakken
met indoor farm gekweekte tarwe.

bo

Deze vorm van telen is moeilijk of niet
te vergelijken met traditionele land
bouw, het gaat om indoor farming industry. Urban Crop Solutions ziet vooral
kansen voor indoor farming als de
groenten of kruiden binnen een straal
van 5 km rondom de productiesite ver
kocht kunnen worden. Er wordt dan
sterk ingezet op de vermarkting naar
de consument, bijvoorbeeld door het te
oogsten in het zicht van de consument
(in een winkel of restaurant) of door
een vers product per fiets te leveren.
Dit laatste is het concept waarrond
PLNT in Antwerpen werkt.
Daarnaast zijn er ook restaurants die
een container aankopen. Voor een res
tauranthouder biedt dit concept
diverse voordelen. Hij kan dagelijks
vers oogsten en het product heeft een
goed schapleven. Doordat er minder
moet worden afgesneden, is er ook
minder groenafval.

Bo

“Een van onze troeven is ons research
centre”, vertelt Jean-Pierre. “Daar
onderzoeken we diverse teelten, sub
straten en klimaatomstandigheden. Zo
optimaliseren we de teelt van diverse
gewassen in onze containers. Met deze
informatie kunnen we onze klanten
bijstaan als ze willen starten met een
bepaalde teelt. Daarnaast krijgen we
soms specifieke vragen om samen met
een onderzoeksinstituut of bedrijf
bepaalde teelten te onderzoeken. Dat
onderzoek focust niet alleen op
opbrengst, maar ook op kwaliteit,
houdbaarheid, smaak … Om tot een

Afzetmarkt voor de teler

"De indoorteelt gebeurt
in een volledig
gecontroleerde omgeving
op maat van de klant."

en

Eigen onderzoekssite

optimale productie te komen, bekijken
we uiteenlopende teelttechnische
parameters zoals de samenstelling van
de voedingsoplossing, de gewasdensi
teit, de samenstelling van het licht …
Voor sommige toepassingen zijn
bepaalde componenten gewenst uit
een plant. In dat geval onderzoeken we
hoe je de opbrengst daarvan in een
plant maximaliseert. Het gaat dan om
componenten met toepassingen in de
industrie, cosmetica …”

er

Filip en Jean-Pierre. “De service en
ondersteuning die Urban Crop Soluti
ons biedt, is uniek”, benadrukt Filip.
“Om tot een project te komen, start het
met een initiële vraag van de klant.
Samen met hem bespreken we zijn
wensen en brengen we de economische
haalbaarheid ervan in kaart. Het pro
ject wordt bijgestuurd om tot een opti
maal en voldoende rendabel teeltcon
cept te komen. Ook na de start van de
teelt kan de klant nog bij ons terecht
voor service en ondersteuning.”

Mogelijkheden in
nabije toekomst
Jean-Pierre ziet mogelijkheden voor de
opkweek van planten die vervolgens
naar de traditionele tuinbouw gaan,
zoals stekken van bloemen, kruiden of
bladgroenten. De eerste ervaringen
met die opkweek zijn succesvol en
nadien is er weinig uitval bij het uit
planten in de serre. Volgens Filip
Meeuws valt er ook nog een hoge pro
ductiewinst door veredeling te ver
wachten. Tot nu toe hebben de verede

Voordelen van indoor farming
“Door het ‘indoor telen’ wordt het kli
maat volledig gecontroleerd en kan je
dezelfde teeltomstandigheden aan
houden, onafhankelijk van je locatie”,
zegt Jean-Pierre. “Zowel in België als
duizenden kilometers verderop creëer
je hetzelfde klimaat. Daarnaast is de
productie ook duurzaam en wordt er
maximaal op circulariteit ingezet. De
elektrische consumptie van zo’n con
tainer is beperkt tot 220 kW/24 uur. Er
wordt ontvochtigd en er is warmteuitwisseling tussen de in- en uitstroom
van lucht, zodat de warmte minimaal
verloren gaat. Daarnaast wordt er inge
zet op maximale circulatie van pri
maire bronnen: het voedingswater
wordt gerecirculeerd en het substraat
wordt na de teelt gecomposteerd. We
onderzoeken nu of dit gebruikte sub
straat samen met voedselresten van
het product direct hergebruikt kan
worden voor een nieuwe teelt in een
container. Het werken in verschillende
afgescheiden modules zorgt voor een
fysieke barrière voor eventuele ziekten
en plagen. Dit beperkt het risico op de
verspreiding hiervan over een volledig
productiebedrijf. Hierdoor kan je ook
blijven produceren gedurende het
onderhoud van de modules”, besluit
Jean-Pierre. n
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Lien Tyvaert

tuinbouwconsulent
lien.tyvaert@boerenbond.be
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Vertical farmers en glastuinders leren van elkaar
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Tijdens een fysieke bijeenkomst van het lerend netwerk werden de deelnemers
rondgeleid op het slabedrijf van Hendrik Vyt in Beveren.
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Boerenbond werkt actief aan het betrekken van nieuwkomers in de land- en
tuinbouw. Nieuw of bestaand, producenten krijgen te maken met dezelfde
wetgeving en randvoorwaarden. Maar net omwille van hun verschillende
uitgangspunten kunnen ze bijzonder veel van elkaar leren. Elkaar leren
kennen, appreciëren en versterken vinden we daarom heel belangrijk.

Interessante
interacties

Nele Lauwers, consulent Nieuwe verdienmodellen Boerenbond

gen. In het voorjaar van 2019 organi
seerden we samen met KBC de eerste
vertical farming night in Brussel. Onder de
aanwezigen bleek een grote interesse
om geregeld samen te komen en zo een
netwerk op te bouwen en kennis uit te
wisselen. Uiteindelijk kozen we ervoor
om deze groep niet te beperken tot
enkel de nieuwe ondernemers, maar
ook om de link te leggen met bestaande
tuinders. Nieuwkomers leren namelijk
veel van bestaande bedrijven over wet
geving, tewerkstelling, specialisatie en
opschaling. Bestaande bedrijven steken
heel wat op over hoe ze hun klanten
moeten benaderen en een verhaal creë
ren rond het product. Dit bleek duidelijk
uit de bijeenkomsten die we online en
fysiek organiseerden met het lerend
netwerk. Elk bedrijf is daarbij bezig met
de verduurzaming van het verdienmo
del en daarbij vertrekken ze vanuit
diverse uitgangssituaties. Net dit zorgt
voor heel interessante uitwisselingen. n
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Verticale landbouw
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De laatste jaren zien we steeds meer
interesse bij nieuwe ondernemers om
voedsel op een hoogtechnologische
manier te produceren voor de lokale
markt. Het idee van zo’n gestuurde teelt
is dat je met optimale groeiomstandig
heden de inputs zo efficiënt mogelijk
gebruikt en de impact op de omgeving
minimaliseert. Vaak kiezen ze daarbij
voor een stedelijke omgeving waarbij de
productie in (lege) gebouwen en in
lagen boven elkaar gebeurt. Bovendien
is deze nabijheid tot de eindgebruiker
een belangrijk gegeven om deze produc
ten met een specifiek concept in de
markt te plaatsen.

Link met bestaande bedrijven
Vanuit onze werking rond nieuwko
mers, beslist door het Hoofdbestuur in
2017, namen we binnen Boerenbond als
eerste het initiatief om bedrijven met
vertical farming in België samen te bren

Begin dit jaar werd het lerend netwerk
nieuwe verdienmodellen - high tech
tuinbouw opgestart om interessante
interacties tussen bestaande glastuinders en telers van verticale landbouw
en/of professionele stadslandbouw te
creëren. De deelnemers zijn klassieke
glastuinders (tomatentelers met en zonder belichting, telers van bladgewassen)
en telers van kruiden en bladgewassen
in verticale systemen, al dan niet in een
stad. Thema’s zoals teelttechnieken, afzetkanalen, rentabiliteit en prijsvorming
kwamen aan bod. Tijdens de sessies
leerden de deelnemers veel van elkaar
en werd de uitwisseling als dynamisch
en interessant ervaren.
Tot nog toe volgde Nele Lauwers, consulent Nieuwe verdienmodellen, verticale
landbouw en stadslandbouw op. Deze
thema’s worden vanaf nu geïntegreerd
in de werking van tuinbouwconsulenten
Karlien Van den Broeck en Lien Tyvaert.
Boerenbond hecht belang aan het
opbouwen van kennis van innovatieve
teeltsystemen en het betrekken van telers van deze systemen in onze werking.

“De uitwisseling werd
als dynamisch en
interessant ervaren.”
Boer&Tuinder • 28 oktober 2021

27

nd
bo
en
er
Bo

© JAN VAN BAVEL

rig

ht

Hoe vermarkt je duurzame
tuinbouwproductie?
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Onder impuls van de veilingen doet de tuinbouwsector veel
inspanningen rond duurzaamheid. Hoe valoriseren ze dit in de markt?
Hoe kunnen we in de toekomst nog verder inzetten op duurzaamheid en
wat doet het onderzoek naar verduurzaming? We vroegen het aan Luc
Vanoirbeek, algemeen secretaris van het Verbond van Belgische
Tuinbouwcoöperaties (VBT), en Stefaan Kint, sectoradviseur Beschutte
teelten bij de Vlaamse overheid.
Jan Van Bavel

V

eilingen of producentenorga
nisaties zijn vaak de drijvende
krachten achter duurzame ont
wikkeling. Dat doen ze vanuit twee
aspecten. “Vooreerst moeten we
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gewoon duurzamer produceren, daar
bestaat een wereldwijde consensus
over” , vertelt Luc. “Denk aan de duur
zame ontwikkelingsdoelstellingen van
de Verenigde Naties en de Farm to

fork-strategie. Daarnaast legt ook de
markt (retail, consument) de nadruk
op duurzamer produceren. We willen
daar onze collectieve verantwoorde
lijkheid in nemen door met zoveel
mogelijk telers kleine stappen vooruit
te zetten. Daarvoor geven we signalen
zoals Agrotopia. Duurzaamheid is voor
ons dagelijkse praktijk. De multi
herbruikbare EPS-kratten zijn daar een
mooi voorbeeld van.”
In het kader van de GMO (Gemeen
schappelijke Marktordening) onder
steunen de veilingen milieuvriende
lijke teeltmethodes. “Jaarlijks besteden
we zo’n 2,7 miljoen euro aan onderzoek

co
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Stefaan Kint, sectoradviseur Beschutte
teelten bij de Vlaamse overheid:

“Glastuinders kunnen
ook zelf nieuwe
zaken ontwikkelen in
hun zoektocht naar
duurzaamheid.”

bo

“Duurzaamheid is
een gezamenlijke
inspanning van
heel de sector.”
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Dat onderzoek is enorm uitgebreid.
“Denk maar aan het hergebruik van
water en nutriënten, dat vandaag stan
daard is in de glastuinbouw”, zegt Ste
faan. “Of aan gerecycleerde of gecom
posteerde substraten en gewasresten,
waar wel een kostprijs aan vasthangt.
De toenemende aandacht voor bioeconomie en circulaire landbouw biedt
misschien nieuwe kansen. Die vergen
een sectoraanpak, omdat je moet
samenwerken met andere deelsectoren
van de economie. Als we ook daar
stappen vooruit kunnen zetten, wordt
het verhaal dat de glastuinder kan ver
tellen nog sterker. Het energieverhaal
biedt nog talrijke uitdagingen, vooral
richting klimaatneutraal telen. In
vruchtgroenten en aardbeien zijn en

Algemeen secretaris VBT
Luc Vanoirbeek:

Commissie. Een kleine prijsverhoging
moet kunnen. Maar voedsel moet ook
betaalbaar blijven, dat is een van de
hoekstenen van het gemeenschappe
lijk landbouwbeleid. Telers die extra
inspanningen leveren rond duurzaam
heid kunnen we helaas geen meerprijs
geven, al zullen we ze wel ondersteu
nen. De prijs is de prijs van de klok.
Keurmerken kunnen wel een meerprijs
opleveren. Maar ook dat is een geza
menlijke inspanning.”

er

Uitgebreid onderzoek

worden grote stappen gezet rond geïn
tegreerde teelt (IPM) met biologische
bestrijders, een uv-robot … En er is het
onderzoek rond belichting met ener
giezuinige leds om op een energie-effi
ciënte manier hogere producties te
halen. De glastuinbouw én verticale
landbouw plukken daar de vruchten
van. De proefcentra spelen daarin een
sleutelrol en krijgen voor al dit onder
zoek steun van het Departement Land
bouw en Visserij via een jaarlijkse wer
kingstoelage en steun voor de nodige
infrastructuur. Telers hebben ook
inspraak bij het opmaken van het
onderzoeksprogramma en kunnen zo
vragen of bekommernissen meegeven.
Ook universiteiten, ILVO, Thomas
More … doen relevant onderzoek, bij
voorbeeld rond betere kennis van plan
tengedrag, energie, substraten ... Vaak
zie je die complementaire kennis
samenkomen in (Vlaio-LA-) projec
ten. Maar glastuinders kunnen ook zelf
nieuwe zaken ontwikkelen in hun
zoektocht naar duurzaamheid. Denk
aan de EIP-oproepen (operationele
groepen), waarbij een groep telers met
een kennisinstelling zoeken naar inno
vaties. Tot slot is er ook steun op het
bedrijf zelf, zoals VLIF- en GMOsteun. Denk bij dit laatste aan de steun
voor het inzetten van biologische
bestrijders, rassen met resistenties
tegen zieken of virussen …”

Bo

en ontwikkeling door proeftuinen en
onderzoeksinstellingen”, stelt Luc.
“Daardoor kunnen we beantwoorden
aan de verzuchtingen van de telers naar
meer duurzaamheid. Denk aan de
gedeeltelijke financiering van duur
zame gewasbeschermingsmiddelen en
verpakkingen. Telers moeten met hun
vragen bij de proefcentra terechtkun
nen. Die moeten hen door onderzoek
oplossingen aanreiken.”
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Duurzaamheid standaardiseren
De volgende stap is de vermarkting
van de duurzaamheidsinspanningen.
Dat is moeilijk, want de markt speelt
daarin zijn rol. “De wet van vraag en
aanbod is in die markt machtiger dan
duurzaamheid”, zegt Luc. “We probe
ren onze duurzaamheid te standaardi
seren en in de markt te zetten via onze
actie Responsibly Fresh Goodness by
nature. Zo weet de consument blinde
lings dat hij duurzaam geteelde Belgi
sche producten koopt. Dat vast omzet
ten in een hogere prijs is heel moeilijk.
Het is wel de ambitie van de Europese

Inzicht creëren bij consument
Er zijn kansen om de duurzaamheids
inspanningen van de sector meer in de
kijker te plaatsen en er ook een meer
prijs voor te vragen. Volgens Luc is
bewustzijn en inzicht creëren bij de
consument daarbij essentieel. “VLAM,
de veilingen en de retail moeten dat
doen door objectieve verhalen rond
duurzaamheid te vertellen. Bijvoor
beeld over de inspanningen die telers
leveren om te voldoen aan lastenboe
ken zoals GlobalGAP en Vegaplan. Of
over circulariteit in de glastuinbouw
(hergebruik van water, nutriënten,
gewasresten en substraten). Helaas
zijn de kansen schaars om zulke posi
tieve verhalen in de media te brengen.
Daarom schakelen we daarvoor ‘der
den’ zoals tv-persoonlijkheden Lieven
Scheire en Jeroen Meus in.” n
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